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Bludovan

Mateřská škola Bludov opět na horách

 V pondělí 8. března 2010
 od 18:00 hod.

proběhne v Kulturním domě 
19. zasedání zastupitelstva 

obce. 
Program: rozpočet na rok 
2010, podpůrné programy 

obce 2010 a další.
Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka

Po první loňské lyžařské školičce jsme 
se letos rozhodli v nastoupeném směru 
pokračovat. Svoje děti se dokonce snažili 
přihlásit i rodiče, které do naší mateřské 
školy nepatří. Loni se kursu zúčastnilo 
prvních 12 odvážlivců, letos jsme dokáza-
li obsadit celý autobus. Jenomže více dětí 
s sebou přináší více radosti, ale i starostí, 
práce a odpovědnosti.
 Vše začalo na začátku nového 
školního roku sháněním, zajišťováním, 
domlouváním. Loni jsme bojovali v ly-
žařském středisku v Loučné nad Desnou 
s oblevou a rozbředlým sněhem. Letos 
jsme se rozhodli vyjet do výše polože-
ného chladnějšího Přemyslova za lepšími 
sněhovými podmínkami. Ovšem ouha! 
V Přemyslově bylo chladněji. S tím 
jsme počítali. Jenomže taková zima, jaká 
panovala po celý týden, nás všechny 
překvapila, ale nezaskočila! Teploty 
klesaly hluboko pod nulu, a i když se 
sluníčko snažilo, mráz nepřemohlo. Naši 
malí sportovci se však s nepřízní počasí 
dokázali fantasticky vyrovnat. Každé 
ráno, ještě před nástupem, jim dozorující
učitelky natíraly tvářičky ochranným 
krémem, kontrolovaly oblečení a po ne-
zbytném rozcvičení a rozhýbání hurá na 
svah. První den bylo poznat, které děti 
jsou na   kursu poprvé a které se účastnily 
již loni. Ty zkušenější se vydaly se svými 
instruktory k vleku a za malou chvíli bylo 
na bílé pláni možno spatřit malé barevné 
hady, jak se opatrně kroutí a plazí dolů, 
směrem k nám. Ti méně zkušení začali 
pomalu, zatím pouze na rovině, poznávat 

Obecní  úřad Bludov informuje 
chovatele hospodářských zvířat

v Bludově o  povinnosti dodržování 
plemenářského zákona 154/200b. 

Povinností každého chovatele 
hospodářských zvířat t.j.  

skotu, koz, ovcí a prasat je 
zaevidování těchto zvířat 

a hospodářství v ústřední evidenci. 
Chovatelé, kteří dosud 

nemají zvířata a hospodářství 
zaevidované v ústřední evidenci, 

nechť se přihlásí na Obecním úřadě 
v Bludově, kde obdrží veškeré 
informace ohledně evidence a 

registrace hospodářských zvířat.
OÚ Bludov – L. Kočtař

taje lyžování. Jak se na lyžích otočit, jak 
po pádu vstát, jak držet hole… Každý 
den byly vidět pokroky a po zářícím 
sněhu se začínalo vinout barevných 
hádků víc a víc. Děti se stále lepšily, 
a proto se instruktoři rozhodli, že pro 
ně poslední den kursu připraví závod ve 
slalomu a závěrečný karneval na sněhu.  
Tento slalom a následný rej masek při-
lákal mnoho diváků. Přijeli za námi auty 
a hlasitě fandili a povzbuzovali nejen 
svoje, ale i ostatní děti – závodníky.
 Všichni jsme společně prožili v pří-
rodě, na čerstvém vzduchu, krásný týden, 
který snad malou měrou přispěl k tomu, 
že se dětem sport zalíbí a budou v něm 
po prvních nesmělých, poznávacích krůč-
cích ve školce pokračovat po celý život.. 
S lyžařským pozdravem SKOL! se těší-
me na příští rok, na již třetí pokračování, 
snad, úspěšného seriálu ,,Mateřská škola 
Bludov opět na horách“.

Ivana Kouřilová
MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 Velikonoční pohledy
k dostání v „Kulturním domě Bludov“ 

a v „Trafice u zámku“

ˇ
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V Bludovanu č. 10/2009 jsem informoval čtenáře o tom, jak 
jsme naložili se získanými dotacemi v uplynulém roce. Tento-
kráte vám chci stručně představit akce, na které se snažíme získat 
finanční prostředky z dotací v roce letošním.

• Chodník Lázeňská – pokračování chodníku podél komu-
nikace I/11 po levé straně ve směru na Šumperk od zámku až 
po poslední rodinné domy. Projektová dokumentace na akci je 
zpracována, je vydáno stavební povolení, které již nabylo právní 
moci, Celkové náklady akce budou činit cca 3 376 tis. Kč vč. 
DPH. Žádost o dotaci, která může činit až 80 % uznatelných 
nákladů, byla podána 18.2. na Státní fond dopravní infrastruk-
tury. Doprovodnou investicí musí i v tomto případě být nové 
veřejné osvětlení, bez něhož nelze chodník zkolaudovat. Veřejné 
osvětlení bude stát cca 1 100 tis. Kč a není, bohužel, součástí
uznatelných nákladů pro dotaci.
• Rekonstrukce kulturního domu – na tuto akci byla koncem 
minulého roku dokončena veškerá projektová dokumentace a v 
tuto chvíli je vydané stavební povolení, které nabylo právní moci. 
Byla zpracována a 26.1. podána Žádost o dotaci z prostředků EU 
prostřednictvím Regionálního operačního programu. Celkové 
náklady akce jsou dle projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení rozpočtovány na 37 166 tis. Kč vč. DPH. Očekáváme, 
že výběrové řízení na dodavatele stavby sníží cenu díla na cca 
30 – 32 mil. Kč. Maximální podíl dotačních prostředků je 90 % 
z uznatelných nákladů a protože dotačních prostředků k rozdě-
lení je hodně málo, je maximální částka možné získané dotace 
omezena na 25 mil. Kč. Na spolufinancování této finančně velmi 
náročné investiční akce by si obec musela vzít bankovní úvěr, 
o kterém by v případě kladného vyřízení dotace rozhodovalo 
zastupitelstvo obce.
• Revitalizace území  - Pro rok 2010 jsme náš projekt pojme-
novali „Někde ještě v gumákách, jinde už v sandálích“. Tento 
projekt znamená pokračování uvádění místních komunikací do 
náležitého technického stavu a také rekonstrukci a revitalizaci 
prostranství středu obce kolem rybníka u zámku. K tomu jsou v 
tuto chvíli již zpracovány studie a potřebné investiční záměry. O 
dotaci z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního 
programu požádáme v termínu do 26.3. Celková výše nákladů 
bude činit 5 777 tis. Kč vč. DPH, z toho možnost dotační podpo-
ry do výše 79 % uznatelných nákladů.
• Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – tato socha se 
v současné době nachází za plotem (a za tújemi) v těsné blízkosti 

kostela. K 31.1. byla podána Žádost o dotaci na restaurování 
této sochy na odbor památkové péče Olomouckého kraje. Re-
staurace sochy bude stát 120 tis. Kč. vč. DPH. Možnost získání 
dotace je 50 % z nákladů. Sochu sv. Jana Nepomuckého chce-
me v průběhu tohoto roku přestěhovat do blízkosti jejího pů-
vodního stanoviště (přesné původní místo je zastavěno) na břeh 
Zámeckého rybníka. Úprava okolí sochy na novém stanovišti  
by měla zapadat do výše uvedené investiční akce „Někde ještě 
v gumákách, jinde už v sandálích“. Možnost přestěhování sochy 
byla konzultována s panem ThDr. Wiesnerem.
• Gryngle – 5.1. byla podána Žádost o dotaci na Státní fond 
životního prostředí na provedení zásadní údržby stromořadí. 
Součástí  projektu na tuto akci je mimo jiné očíslování jednot-
livých stromů v Gryngleti, které bylo provedeno na podzim mi-
nulého roku a které, bohužel, vandalové již dost poničili. Nákla-
dy projektu, který by měl  zajistit důkladné ošetření nemocných 
a starých stromů tak, aby mohlo být stromořadí po dobu 4 – 5 
let „bez nebezpečí“ přístupné, jsou vyčísleny na 1 111 tis. Kč 
vč. DPH a možnost získání dotace je až do 100 % uznatelných 
nákladů.
• Územní plán – práce na novém Územním plánu Obce 
Bludova byly započaty již v roce 2009. V průběhu l. pololetí 
zažádáme o dotaci na zpracování konceptu tohoto plánu z Inte-
grovaného operačního programu Olomouckého kraje. Zpraco-
vání konceptu bude stát 300 tis. Kč a možnost získání dotačních 
prostředků je až do 100 % vynaložených nákladů.
• Bezdrátový veřejný rozhlas – naše obec uspěla v závěru 
roku 2009 s Žádostí o dotaci z programu LEADR v rámci 
Místní akční skupiny „Šumperský venkov“, jíž je naše obec 
součástí. Naše dotační  žádost se týkala I. etapy rekonstrukce 
veřejného rozhlasu, v rámci které budeme v obci postupně pře-
cházet na bezdrátový systém. Celkové náklady na realizaci I. 
etapy činí 489 tis. Kč, z toho jsme získali dotaci ve výši 410 tis. 
Kč. 

Jsem toho názoru, že dotačních aktivit vyvíjíme poměrně hod-
ně. Peněz k rozdělování dotací je však čím dál méně. Přejme 
si proto, abychom při rozdělování dotačních zdrojů měli i ten 
pověstný kousíček štěstí, abychom mohli akcí pro zvelebení 
naší obce zrealizovat co možná nejvíce.
      Ing. Pavel Ston
   starosta obce

Dotační snahy v roce 2010

Poděkování
Ať chceme  nebo ne, jaro je přede dveřmi a zima pomalu 
odchází.Letos byla taková, jak my starší a dříve narození si ji 
dobře pamatujeme. Koně se sáněmi a cinkajícími rolničkami 
nahradila auta s kouřícími výfuky a chrlící škodliviny. Na 
úkor zdraví nastoupilo pohodlí, na které si člověk velmi rych-
le zvykne. Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům 
Obecních lesů s.r.o. Bludov, kteří se s letošní zimou poprali, 
jak nejlépe mohli. Když jsme my občané obce spali,  tak oni 
v noci nebo v časných ranních hodinách čistili komunikace, 
abychom mohli jít ráno do zaměstnání nebo za nákupem, 

po pěkně upravené cestě nebo chodníku.Nejedná se o žádnou 
maličkost, máme v Bludově 24.200 m veřejných komunika-
cí. Myslím, že nepřeženu, ani město Šumperk, kde se lidé 
prodírali po neprohrnutých chodnících, i některé okolní
obce nám mohly závidět letošní úklid komunikací. Ledovku
řádně kryli posypem. Ještě jednou, díky. Obecní lesy 
s.r.o. Bludov dokázaly, že do Bludova patří. Doufám, že 
bude po finanční stránce tato namáhavá práce po zásluze 
odměněna.

Jan Kacar,  zastupitel obce
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Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné uhradit 
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Bludově v úřed-
ní dny, tj. v pondělí a středu v době od 7:30 do 11:30 a od 
12:30 do 16:00. Z důvodu úspory Vašeho času je lépe využít 
bezhotovostní platební styk, číslo účtu je 1905607389/0800. 
Variabilní a specifické symboly jsou uvedeny níže. Pakliže 
chcete využít plateb přes SIPO, vyzvedněte si formulář na 
pokladně Obecního úřadu Bludov.

Přehled místních a uživatelských 
poplatků v obci Bludov v roce 2010

Narození  2009
chlapci 14
děvčata 25

39

Úmrtí   2009
muži 13
ženy 16

29

 Odhlášení   2009 41

 Přihlášení   2009 64
 Počet obyvatel k 31. 12. 2009            3 194
 z toho    muži         1598
                ženy         1596
                občané       0 - 15 let        503
                                 16 - 20 let        165
                                 21 - 30 let        443
                                 31 - 40 let        537
                                 41 - 50 let        393
                                 51 - 61 let        514
                                 61 - 70 let        343
                                 71 - 80 let        185
                                 81 a víc let       111

 V matričním obvodu Bludov bylo v roce 2009
 uzavřeno celkem 29 sňatků z toho
 - občanských  15
 - církevních  14

Pohyb obyvatel v obci Bludov 
v roce 2009

Počet obyvatel k 31. 12. 2008 3 161 

Pionýrská skupina Bludov pořádá

Přihlášky - Kulturní dům, 789 61 Bludov 
tel.: 583 238 177, 736 609 734

Termín 3. – 11. července 2010
Cena 2.300,- Kč

Pro děti od 6 do 15 let, ubytování ve zděné budově, 
strava 5x denně, program: výlety, vycházky, sport, soutěže, 
táboráky, diskotéky, karneval, celotáborová hra, noční hry 

a jiné běžné táborové činnosti. 
Cesta – autobusem od KD Bludov. 

letní dětský tábor
v Hynčicích pod Sušinou
letní dětský tábor
v Hynčicích pod Sušinou

Kniha ,,Opomenutí hrdinové“
Vážení občané, v loňském roce byla publikace OPOMENUTÍ
HRDINOVÉ předávána starostou a vedením obce Rapotín 
rodinným příslušníkům volyňských Čechů, přímým účastníkům 
válečných bojů, a to dne 11. listopadu 2009 v sále RK Losinky 
u příležitosti oslavy Dne válečných veteránů. Již před tím nás
kontaktovalo mnoho lidí, zda by si tuto knihu nemohli zakoupit 
pro své blízké nebo pro sebe na památku. Na základě těchto 
žádostí rozhodlo vedení obce Rapotín zajistit dotisk této knihy 
včetně jejího doplnění o dosud neznámé nepublikované mate-
riály a nabídnout možnost objednat si tuto publikaci i široké 
veřejnosti. Objednání je velice jednoduché, stačí zavolat na tel. 
583 242 363 nebo napsat email na  <mailto:rapotin@rapotin.cz>
rapotin@rapotin.cz, sdělit nám své jméno, příjmení, bydliště 
a kontakt. Můžete samozřejmě také přijít a objednat si tuto 
publikaci osobně, a to na obecním úřadě v Rapotíně, ul. Druž-
stevní 125 v I. patře, na podatelně. Počet objednávek není nijak 
omezen, právě naopak, pro dotisk 
potřebujeme mít nejméně 250 
objednaných kusů, od tohoto se 
bude také samozřejmě odvíjet 
i cena knihy, která je odhadnuta 
na 250,- až 300,- Kč za kus. Do 
současné doby máme již kolem 
100 objednávek, předpokládá-
me proto, že termín ukončení 
přijímání objednávek bude 
nejspíše do konce dubna 2010. 
Termín dotisku knihy je asi ko-
nec prvního pololetí tohoto roku.

V Bludově dne 09. 02. 2010. Ludmila Petruželová

Místní poplatek za komunální odpad
Splatnost: 31. 3. 2010         Sazba: 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337

Místní poplatek ze psů
Splatnost: 31. 3. 2010
Sazba:
Držitel psa není poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 120,- Kč
- sazba za 2. psa: 180,- Kč
Držitel psa je poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 20,- Kč
- sazba za 2. psa: 30,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa 
Specifický symbol: 1341 

Uživatelský poplatek za stočné
Vodoměry 
Splatnost: 20. 8. 2010 do 31. 8. 2010 v pokladně OÚ 
Sazba: 21,90 Kč včetně DPH/1m3          
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2010 do 31. 8. 2010  
Poplatek na osobu a rok: 920,- Kč včetně DPH    
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 2321
Firmám je stočné fakturováno, příslušné informace o platbě 
naleznete na dané faktuře.

Upozornění:
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazných vy-
hlášek, které jsou k dispozici na webových stránkách obce Blu-
dov na www.bludov.cz . Uživatelský poplatek za stočné se platí 
na základě smlouvy mezi obcí Bludov a majitelem nemovitosti, 
jež je napojena na kanalizaci. V případě, že dojde k jakékoliv 
změně, poplatník je povinen tuto změnu neprodleně nahlásit. 
Konejte tak, prosím, na pokladně Obecního úřadu v Bludově.

V Bludově dne 11.1.2010. Konečná Marie 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

Dne 23. února 2010 jsme vzpomněli nedožité 
67. narozeniny pana

Antonína Snášela
Vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami.

Dne 15. března vzpomeneme 7. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila paní

Jana Riedlová z Bludova
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel a dcera Vladislava a zeť Václav 
s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

V březnu 2010 oslaví:
Vepřek Radoslav Palackého  75
Kulhajová Zdeňka Ztracená  80
Toman Josef Tyršova  80
Konečná Anna Družstevní  80
Zatloukalová Cecilie  Úzká  81
Spáčilová Jitka Tř.A.Kašpara 82
Miková Ludmila Lázeňská  82
Matějíčková Josefa Palackého  82
Plíhalová Marie Školní  83
Zatloukal Josef Úzká  84
Kulhaj Josef 8.května  86
Kubíčková Ludmila Bludoveček 88
Jurásková Josefa B.Němcové 89

na březen 2010
So 6.3. 14.00 Trampská PORTA
Ne 7.3. 16.00 Divadlo Manželka se nepůjčuje
Pá      12.2. 18.00 Zahájení výstavy
So,Ne  13.-14.3.  9-16   Výstava A. Kašpar
Po-Čt   15.-18.3.  8-17   Výstava A. Kašpar
Pá  19.3. 19.00 Travestishow
So      20.3. 15.00 Pohádka O neposedné pomlázce
Út 23.3. 18.00 Cestop.přednáška-JEMEN
So 27.3. 14.00 Přehlídka harmonikářů
Pá 2.4. 18.30 Recitál Evy Henychové

POZVÁNKA

Kulturní dům Bludov 
Vás zve na cestopisnou 
přednášku 
s Jurajem Kamanem

JEMEN

Úterý 23. března 2010 
od 18:00 hod.
kinosál Kulturního domu Bludov

Ať štěstí při každém kroku
doprovází tě napořád,

ať zdraví při každém dalším roku 
slouží nastokrát.

Ať zavoní kytičky, svítí sluníčko,
ať láska v životě těší tvé srdíčko.

Dne 2. března 2010 oslaví naše maminka, babička a prababička 
Zdenka Kulhajová  své 80. narozeniny. 

Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody jí do dalších let přejí manžel 
a synové Zdenek, Jaroslav a Jan s rodinami. 

Dne 26.února 2010 oslavila paní Jana Heděncová
Své 30+30. narozeniny.

Hodně zdraví,životní pohody a spokojenosti jí přejí 
Petr a Blanka a celá rodina Heděncová s dědou.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli dne 12. února 
naposledy rozloučit s panem

Janem Březinou
Za vřelá slova útěchy při našem bolu a za 
květinové dary děkují manželka, vnoučata 
a pravnoučata.

V pondělí 1. února 2010 jsme se rozloučili s paní

Marií Divišovou.
Děkujeme všem, kteří ji doprovodili na její poslední cestě. 

Nikdy nezapomeneme. Dcery a synové s rodinami.

Návštěva  jedné z nejúžasnějších 
a nejmalebnějších zemí Arabského 
poloostrova, která se může pochlubit (nejen) 
fasinující architekturou, úžasnými lidmi a 
malebnými horami. Pohádková metropole 
Saná vypadá jako z perníku a ostatní města 
a vesnice nejsou o nic méně zajímavé...

v březnu 2010
PRODEJE  v kulturním domě

Středa 3.3., Úterý a Středa 9. a 10.3. – levný textil
Čtvrtek 11.3., Úterý 16.3., Pondělí 22.3., 
Středa 24.3., Pondělí 29.3.- vstupné dobrovolné -
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Kulturní dům Bludov 
a Česká tábornická unie - jesenická oblast

srdečně zvou všechny příznivce trampských, 
folkových a country písniček na

 v sobotu 6. března 2010 
  začátek ve 14:00 hod. 

Kulturní dům Bludov

- vstupné 30 Kč -

Oblastní kolo 
TRAMPSKÉ PORTY

V sobotu 6. března 2010 bude ve 14:00 hodin zahájen další 
ročník „Oblastního kola Porty“. Tato akce proběhne v Kulturním 
domě v Bludově za účasti nejlepších kapel z našeho regionu.

Sálem se rození písničky trampské, folkové, country 
i bluegrassové. Z tohoto žánru vybere porota vítěze v kategorii 

interpretační a autorské. Diváci rozhodnou, který interpret obdrží 
cenu diváka. Vítězové v kategorii interpretační postoupí do 

semifinále a finále soutěže „Českého národního kola “ 
v Řevnicích  u Prahy, které se koná 25.-27.6.2010. Vítězové 
autorské soutěže postoupí do semifinále, které se uskuteční 

22.-24.7.2010 v Ústí nad Labem.
Pořadatelem soutěže je Česká tábornická unie jesenická oblast, 

spolupořadatelem je Kulturní dům v Bludově.
Zveme všechny příznivce této muziky, přijďte podpořit soutěžící 

a zpříjemnit si sobotní odpoledne.

Kulturní dům Bludov
Vás zve na divadelní představení

MANŽELKA 
SE NEPŮJČUJE

MANŽELKA 
SE NEPŮJČUJE

® ®
Neděle 7. března 2010 

v 16:00 hodin
- vstupné 30.- Kč -

Veselohru Jana Havláska o tom, že fajfka a manželka se nepůjčuje

Jednota divadelních 
ochotníků Loštice

Kulturní dům Bludov vás zve na výstavu

Bludovské inspirace 

Adolfa Kašpara

Vernisáž – pátek 12. března 2010 
v 18:00 hodin

Výstava potrvá  do 18. března 2010  a bude přístupná: 
Sobota a neděle 13. a 14. března od 9 do 16 hodin 

pondělí – čtvrtek 15. – 18. března 8-17 hodin

Žesťové trio Flass Brass

Kulturní dům Bludov Vás zve na vystoupení 

TRAVESTI SHOW 
KOČKY 

V pátek 19. března 2010 
v 19.00 hodin. 

- vstupné 170.- Kč -
Stolová úprava – občerstvení, vstup do KD od 18:00 hodin

Předprodej v KD

O NEPOSEDNÉ 
POMLÁZCE

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

V podání Liduščina divadla, Roztoky u Prahy

Tématické jarní představení, věnované velikonočním svátkům. 
Humorně laděný příběh se odehrává jednoho jarního odpoledne. 

Současný mladík Jan usne na louce za vsí a zdá se mu, 
že začala  strašlivá bouřka. Po probuzení jeho ves vypadá úplně 

jinak – jako by se vrátil čas alespoň o sto padesát let zpátky. 
Jediné, co zůstalo stejné, je oslava Velikonoc. Děti si mohou 
vybrat, jestli se Janíček vrátí nakonec zpátky do dnešní doby, 

nebo zůstane v minulosti. 
Představení skončí podle vašeho přání!  Jak se rozhodnete? 

Obsazení:  
 Honza – Evžen Hájek

Panímáma – Ludmila Hoppová
Ovečka a Eliška – Jaroslava Stránská

Matěj, vodník a cibulář – Pepa Possingerze.
4.účinkující a technik.

Sobota 20. března 2010 
v 15:00 hod.

- vstupné 20.- Kč -

® ®

- vstupné dobrovolné -



Bludovan 6

Bludovan 2/2010

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

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

Perníková chaloupka /Kunětická hora/  

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.

Kulturní dům Bludov
pořádá druhý, 
inovovaný kurz základů

Kurz je určen zájemcům  o fotografování digitálním 
fotoaparátem a o provádění úprav v počítači ve volně 
šiřitelných programech.

Kurz se uskuteční v budově ZŠ Bludov, v počítačové učebně. 
Znalost práce na počítači není podmínkou. Cena celého kurzu 
činí 150.- Kč na osobu.

Přihlášky: tel. 583238177, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz

1. setkání – 9. 4. 2010 od 17 do 19 hodin.
Základní pojmy z oboru digitální fotografie. Rozlišení obrázku, 
barva, barevná hloubka. Expozice, ISO, EV, histogram, formáty 
pro ukládání obrázků. Digitální fotoaparáty, jejich druhy, vlastnosti, 
fotografování v základních a tvůrčích režimech. 
Fotografování krajiny, portrétu, makra.

2. setkání  – 16. 4. 2010 od 17 do 19 hodin. 
Základní úpravy fotografií v programu Piccasa. Ovládání programu. 
Velikost obrazu, vyrovnání obrazu, ořez, úprava barev, doostřování, 
zvláštní efekty, tisk fotografií. Posílání fotografií po internetu.

3. setkání – 23. 4. 2010 od 17 do 19 hodin.
Základní úpravy fotografií v programu Gimp. Ovládání programu, 
výběry, práce s vrstvami, složité výběry, tvorba koláží, tvorba 
fotoknih. Tisk fotografií. Tvorba fotogalerií na internetu. 
Panoramatické snímky. Tisk fotografií.

V průběhu celého kurzu je možnost komunikovat s lektorem 
o úpravách a tisku fotografií po internetu.

Lektor: Ing. Josef Baslar, učitel počítačové grafiky 
na VOŠ a SPŠ Šumperk

Kulturní dům Bludov

pořádá v sobotu 12. června 2010

zájezd 
do Koutů nad Desnou 
a Karlovy Studánky

•  Prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
•  Návštěva Karlovy Studánky s exkurzí

Odjezd 8:45 hod od KD Bludov
cena 200.- Kč
Přihlášky v KD

Kulturní dům Bludov Vás zve na recitál 

Evy Henychové
Velikonoční zastavení

Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, 
skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především 

charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce 
lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, 

který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností 
všedního života. 

Pátek 2. dubna 2010 v 18:30 hodin
- vstupné 40.- Kč -
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Hodina Země - sobota 27. března 2010 ve 20:30
Hodina, v níž se svět společně postaví globálnímu 
oteplování

vypnulo na hodinu svá světla. Uply¬nul jeden rok a Hodina 
Země dosáhla již do 370 měst a obcí, ve více než 35 zemích, 
v 18 časových pásmech. Kampaň se proměnila z události v 
Sydney v celosvětové hnutí za trvale udržitelný život. Od-
hadem 50 až 100 milionů lidí po celém světě zhaslo v roce 
2008 v rámci Hodiny Země svá světla a světově známé do-
minanty, včetně mostu Golden Gate v San Francisku, římské-
ho Kolosea, reklamy na Coca-Colu na náměstí Times Square 
nebo hotelu Jumeirah v Dubaji na jednu hodinu potemněly. 
 Ve svém třetím roce se Hodina Země 2009 zapsala do 
historie jako dosud nejrozsáhlejší dobrovolná akce vůbec, 
představovala první celosvětové vyjádření názoru. I úspory 
energie ukazují, že stovky milionů lidí hlasovaly pro Zemi 
tím, že svá světla vypnulo 4159 měst v 88 zemích včetně 
79 hlavních měst a 9 z 10 nejlidnatějších velkoměst. Mezi 
světově známými stavebními památkami, které podpořily 
akci zhasnutím, byla např. Sfinga a pyramidy v Gíze, so-
cha Krista Spasitele v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž. 
  www.Hodina Země 2010 je důležitou výzvou pro každého 
jednotlivce, vládu či firmu, aby převzali zodpovědnost a sehráli 
tak svou roli při zajišťování udržitelné budoucnosti. Nejvý-
znamnější budovy a stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, 
Středním Východem i oběma americkými kontinenty zůstanou 
potemnělé. Povzbu¬zováním veškerých měst, firem i jednotliv-
ců k účasti na této akci - vypnout světla byť i na pouhou jednu 
hodinu - obdrží svět důležité poselství, že je nutné zaměřit se 
na klimatické změny. Potvrdí se, že přispět může každý z nás. 
 Hodina Země je poselstvím naděje a činu. Jen si před-
stavme, co dokážeme zvládnout, budeme-li jednat společně.
Přidejte se k nám, 27. března ve 20:30, na Hodinu Země 2010.

Za ZO ČSOP Bludov Milan Klimeš, předseda organizace

Největší světová organizace pro ochranu 
přírody, WWF (Word Wildlife Fund), vyzý-
vá prostřednictvím Českého svazu ochrán-
ců přírody česká města, vesnice, firmy
i jednotlivce, aby se připojili k celosvětové 
klimatické akci Hodina Země 2010, 27. března, 20.30. Jde 
o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhas-
nutí dominant, osvětlení budovy Vaší firmy či zhasnutí ve 
Vaší domácnosti. Zhasnutím se připojíte k cca 6 000 obcí po 
celém světě, k mnoha milionům lidí a dáte tak najevo, že si 
uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší Země. 
Organizátoři: 

Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace 
- WWF. Ta v letošním roce oslovila Český svaz ochránců 
přírody, aby akci koordinoval v Česku. Konkrétní organizační 
práci má na starost základní organizace Českého svazu ochrán-
ců přírody Veronica –Hostěnín (www.hostenin.veronica.cz). 
Bude to patrně největší světová událost se zapojením ve-
řejnosti. Hodina Země 2010 propojí zhasnutím (leckde i 
na celou noc) více než miliardu lidí na celé planetě, ve 
více než 6000 ob¬cích, propojí veřejný i soukromý sektor.  
První krok může být tak jednoduchý: přidat se k nám 
a zhasnout... 
Historie Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, když více 
než 2,2 miliónu domácností a firem v australském Sydney 

Rok 2010 začal pro bludovské hasiče již pod vedením nového 
výboru, který byl zvolen na období 2010-2015. 
 Novým starostou sboru se stal Josef Kotrlý, místostaros-
ty  Dušan Březina a Jaroslav Kulhaj st., velitelem Bohuslav 
Strouhal. Dalšími členy výboru již bez uvedení funkcí: Balcárek 
Jiří, Březinová Marcela, Jáně Marek, Janíček Milan st., Janíček 
Milan ml., Janíček Pavel, Konečný Jaromír, Krobotová Kami-
la, Kulhajová Miroslava, Kurincová Věra, Kvapil Jaromír ml., 
Novotný Martin, Sobotka Martin, Strouhalová Lenka.Revizní 
komise pracuje pod vedením Mileny Sobotkové a jejími členy 
jsou Jarmila Kašparová a Josef Hruba ml.
 Začátek roku zahájil tradiční hasičský ples, věříme, že všich-
ni jeho návštěvníci byli spokojeni.Je třeba velice poděkovat 
Všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly.
 Do nového soutěžního roku se jako první zapojili mladí 
hasiči na dalším kole okresní ligy v Hrabišíně. Soutěžilo se 
v dovednostní štafetě, která prověřila znalost požárních prostřed-
ků, vázání uzlů a samozřejmě rychlost.Po generační výměně 
v úspěšných našich družstvech z minulé sezony se sice čekal 
boj o přední příčky, obě družstva ale překvapila nejen své ve-
doucí, ale hlavně ostatní družstva svými doslova drtivými ví-
tězstvími. Mladší zvítězili časem 50,78s a porazili druhý Pavlov 
o 23,79s, starší potom dosáhli času 40,75s o 6,38s před dru-
hým Kolšovem. Mladší se ujali průběžného vedení v okresní 
lize a starší se posunuli na dělené druhé místo, které drží spolu 

s Dolními Studénkami za vedoucím Kolšovem.
 Tyto výsledky jsou příslibem pro další průběh letošní 
sezony. Následující soutěží bude štafeta 8x50m, která se 
uskuteční 20. března v Klopině.
Závěrem Vás chceme seznámit s plánem akcí pořádaných 
naším sborem v letošním roce.
16.1.    - Hasičský ples (již proběhl)
15.5.    - Okresní kolo mladých hasičů
16.5.    - Okresní kolo dorostu
22.5.    - Pohárová soutěž Mladých hasičů SDH Bludov
12.6.    - Okresní kolo mužů a žen v požárním sportu
17.7.    - Český pohár v běhu na 100 m s překážkami  
  „Bludovská stovka“
  7.8.    - Velká cena okresu Šumperk v požárním útoku 
  „ Holba cup 2010“
Tento rok bude opět náročnou prověrkou našich pořadatelských 
schopností, pořádat finálová okresní postupová kola všech kate-
gorií a zejména jednu ze soutěží prestižního celostátního šesti-
dílného seriálu Českého poháru, je dobrou vizitkou předchozích 
akcí nejen nás jako pořadatelů, ale i příkladné podpory obce, 
všech místních i přespolních sponzorů, bludovských občanů 
– fanoušků hasičského sportu.
Věříme, že naše akce opět hojně navštívíte.

Zdraví Vás bludovští hasiči 

Bludovšťí hasiči zahájili rok vítězně



Bludovan 8

Bludovan 2/2010

Máte pár kilo navíc? Bolí vás občas záda? 
Chcete si vylepšit svou kondici a posílit problémové 

partie postavy? Je vám víc jak …?

KONDIČNÍ CVIČENÍ
„V NOVÉM KABÁTĚ“

Pak právě Vám nabízím

- aby nebolela záda
- aby se neukládal tuk
- abychom se cítili líp
- abychom měli dobrou náladu
- aby mělo naše tělo správné držení

Začít můžete kdykoliv v průběhu roku!!!!!! 
Nebojte se, nestyďte se a přijďte mezi nás.

PONDĚLÍ  17:30  - 19:00
ČTVRTEK 19:00  - 20:00

v sokolovně Bludov

Cena jedné lekce je 15 Kč 
/možnost zakoupit výhodný balíček 5ti lekcí za 50 Kč/

Cvičí: Lida Maturová -  cvičitelka aerobiku II.tř.ACI.
Podrobnější informace na tel.: 723528682, nebo 
e-mail.: maturovali@seznam.cz

Formy cvičení:

P-class – kompletní cvičební program,jehož cílem je 
správná funkce pohybového systému, správné držení těla 
– posilovací polohy spojené do sérií, které opakujeme 
symetricky do pravé i levé strany

Rekondiční cvičení 30+ - cvičení se zaměřením posílit, 
uvolnit a protáhnout svaly celého těla. Je určeno ženám, 
které chtějí aktivně přistupovat ke svému zdaví. Cvičení 
si klade za cíl zlepšit postavu, obnovit energii a působit 
preventivně proti stresu a napětí.

Aerobik – jednoduché taneční kroky pro prohřátí svalů
/cca 20min./, nebojte se složitých sestav.
Dle možností jsou během cvičení využívány pomůcky /velké 
míče, gumičky, činky, overball/, dále jsou zařazeny prvky 
pilates. Cvičení nenamáhá klouby ani páteř a je vhodné při 
problémech s odvápněním  kostí

UDĚLEJTE NĚCO SAMA PRO SEBE,
RÁDA VÁM POMŮŽU!!

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  
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Billiard  club Bludov

Poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci.

Děkujeme všem, kteří přijali pozvání 
na Družstevní ples a přispěli tím k jeho 

příjemné atmosféře. Ještě jednou děkujeme 
všem sponzorům za dary věnované do tomboly. 

Bludovská a.s.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 13. 2. 2010 se odehrál v billiard clubu první                         
speciální turnaj dvojic v osmičce. Sešlo se celkem 
12 hráčů a z několikahodinových bojů vzešly tyto  
finálové dvojice : 

1. Petr Dobiáš, Petr Kupka 
2. Marek Švesták, Michal Závodný
3. Josef Polášek, Jiří Kubíček 

Tříkrálová sbírka
Ještě se chci vrátit ke Tříkrálové sbírce. Už minulý rok jsme 
marně na horním konci čekali na koledníky. Nikdo nepřišel.
Bohužel, letos se situace opakovala. U sousedů malé děti marně 
čekaly s korunkami do pokladničky. To je opravdu tak daleko 
a těžké navštívit ochotné a dárné občany na horním konci ?        

Dáša Froleková
Tříkráloví koledníci se snaží poctivě projít celý Bludov. 
Bohužel u mnoha dveří nefunguje zvonek (někde ani zvonek 
není) či nás neslyší. Je to ale pro nás pobídkou, abychom příště 
byli ještě pečlivější.                 Junák, středisko Bludov



Bludovan 9

Bludovan 2/2010

Mrzlo až praštělo, krajina kolem byla jemně poprášena čerstvým 
sněhem a přišel můj a hlavně jejich den. Sobota 19. 12. 2009 se 
stal jejich dnem, jejich druhými narozeninami. Proč narozenina-
mi, proč druhými? Protože se narodili do nové skautské etapy. 
Co bylo před dneškem, umřelo. Ale nové povstalo. Dalo by se 
dokonce říci – povstalo z popela, z popela libového ohně.
 Jako obvykle jsme si všichni podali před klubovnou levou
ruku, což je stoleté skautské poznávací znamení převzaté 
od jihoafrických domorodých kmenů. Pobrali jsme potřebné 
nářadí, předem připravené dřevo a lucernu s Betlémským světlem 
a takto vyzbrojeni vyrazili vstříc lesu. Jelikož jsme si přáli, aby 
dnešní obřad proběhl pod sněhovou pokrývkou, tak jsme si vše 
přichystali dopředu. Ono taky hledat dřevo potmě a ve sněhu 
moc dobře nejde, o zapálení ani nemluvě. Nakonec jsme tedy dle 
okřídleného přísloví nesli dřevo do lesa.
 Nejenom, že nošení dřeva do lesa je nesmyslné, ale také 
poměrně náročné. Cesta se díky tomuto nákladu protáhla a oba 
slibující bratři – Vojta s Hledačem – se pořádně zapotili, než 
s poleny došli na místo poblíž bludovského Jezírka, kde se 
skautské sliby skládaly již před pětašedesáti lety.
Poté, co jsme dorazili k cíli naší cesty a chvíli si odpočinuli, vrhli 
jsme se na přípravu místa a vlastního ohně. Prostor bylo třeba 
uklidit, odmést sníh a postavit oheň. Poslední ze jmenovaných 
činností mají tradičně na starosti ti, kteří slibují a je to také jakási 
vizitka jejich zručnosti. Musí postavit oheň tak, aby se polena 
nerozkutálela. Vycpat ho řádně chrastím, aby plamen nesko-
míral. A vůbec udělat vše tak, aby byla zachována důstojnost 

Skautský slib v mrazu a sněhu

a jedinečnost, která události, jakou skautský slib bezpochyby 
je, jistě náleží.
 Pomalu se blížila doba, kdy již slunce nemá sebemenší 
vlády nad tmou. Práce pomalu končila, vše důležité již bylo 
hotovo. Tehdy jsem si vzal Vojtu a Hledače stranou na malou 
vyvýšeninu a probral s nimi poslední otázky, které je napadly. 
Na úplném konci jsme se ještě každý na chvíli zamysleli nad 
sebou, nad tím, co nás čeká a jaký má pro nás slib význam. Tím 
jsme se i vnitřně připravili na vlastní okamžik slibu. Uklidněni 
jsme pomalu sestoupili k ostatním a slibový oheň mohl započít. 
Obklopili jsme postavenou pagodu (schodovitý tvar ohně) 
a slibující bratři ji za našeho tichého zpěvu zapálili Betlém-
ským světlem. Tento plamen opravdu putoval až z dalekého 
Betléma v Izraeli. Nad obrovskou symbolikou  a silou, která 
tento nepatrný plamínek provází po celou cestu z Arabského 
poloostrova, jsme se na chvíli pozastavili a pak přišel čas již 
zmiňovaného narození. 
 Bratři postupně předstoupili a slavnostně odříkali slib. Bě-
hem slibování se jednou rukou drželi státní vlajky – prastaré 
oddílové relikvie - a druhou se dotýkali slibové lilie ukryté 
v mé dlani. Tak se stali skauty, tak se jim skautská lilie dostala 
do srdcí, kde bude mít navždy své místo. 
 Po zazpívané večerce ještě dostali dárky a „hobla“, který 
k narozeninám, a to i těm skautským, patří.

Jan Juránek – Hanes
vůdce 2. oddílu skautů Bludovit

1.družstevní ples – laťka nasazená hezky vysoko!

Družtevní ples,  který se konal v pátek 19.února v bludovském 
Kulturním domě, určitě účastníky překvapil, a to v dobrém 
slova smyslu.   Již uvítání formou růže pro dámu bylo neobvyklé.
Pohled na stůl  přeplněný cenami do tomboly potěšil oko kaž-
dého „gamblera “. Je  jen škoda, že přísloví „Kdo pozdě chodí 
– sám sobě škodí“ se potvrdilo tak brzy. Již před půl devátou 
nebyl k dostání ani jeden los.
 Mlsné jazýčky ocenily návrat k tradici bufetů – balíčků 
se zákusky – jimiž nás naši rodiče před mnoha lety upláceli 
za pozdní návrat z plesových radovánek.  Klasické ostatkové 
koblihy  a bohatý výběr jídel v kuchyni nepochybně  uspokojil  

i ty nejnáročnější gurmány. A že k dobrému jídlu patří 
i kvalitní pití, o tom se plesoví  hosté určitě vícekrát ubezpečili 
v „napáječce“.
 Hudba podala standardní výkon, odpovídající jejímu složení.  
Repertoár skladeb odpovídal běžným požadavkům i zvyklostem 
a tudíž po desáté hodině již moc vyloženě tanečních skladeb 
nezaznělo.
 A tak nám nezbývá než poděkovat organizátorům plesu 
a doufat, že příští družstevní ples bude připraven ve stejné 
nebo ještě lepší kvalitě.

MK 
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Zdravé zuby
Dne 21. ledna 2010 proběhla na naší škole pro žáky 1. stupně
přednáška na téma Zdravé zuby. Děti mezi sebou přivítaly 
zubařku, MUDr. Hanu Kupkovou, které bych chtěla velmi 
poděkovat za její cenné rady a informace o zubech. Žáci se tak 
dozvěděli mimo jiné názvy a počet jednotlivých zubů, složení 
zubů, co nám způsobuje jejich kazivost atd. Paní doktorka věno-
vala velkou pozornost správnému čištění zubů a za pomoci dráčka 
Růženy a zubního kartáčku žákům předvedla názornou ukázku. 
Žáci si měli do školy přinést zubní kartáček a pastu, kterou doma 
používají. Ve škole si potom mohli vyzkoušet čištění zoubků 
a ověřit si, jestli všechno dělají správně.

dole. Velkou pochvalu si zasloužilo družstvo pěti běžkařů, 
kteří dojeli k hrabenovskému kostelíčku a zpět do Vlčího dolu. 
Mrazivé počasí nám přálo, tak si všichni zimní sportování užili.

               Dana Březinová
Pěvecká soutěž
Školní kolo pěvecké soutěže proběhlo dne 28. ledna v hudebně 
školy. Děti zazpívaly předem připravené písně. Byly rozděleny 
do tří kategorií:
I. kategorie - 1. třída   1. místo - Janková Helena
    2. místo - Švesták Jan
    3. místo -  Matějová Adéla
II. kategorie - 2. - 3. třída 1.místo -  Váňová Alžběta
    2. místo - Strmiska Josef
    3. místo -  Filipová Barbara
III. kategorie – 4. - 5. třída 1. místo -  Březina Ivo
                                      2. místo – Martinák Jakub
                                      3. místo -  Mosnerová Natálie 

Vítězům gratulujeme a všem dětem děkujeme za účast.
     Irena Dokoupilová

Recitační soutěž
V lednu proběhl na naší škole další ročník recitační soutěže. Děti 
si připravily krásné básně. Soutěžilo se ve třech kategoriích. 
Vítězkou 1. kategorie se stala Denisa Vaňková. Ve 2. kategorii 
zvítězil Filip Matějček, ve 3. kategorii obsadil 1. místo Tomáš 
Musílek. Do Šumperka jeli reprezentovat naši školu 4 žáci. Nej-
lépe se umístil Filip Matějček a postupuje do okresního kola. 
Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další ročník.
     Jarmila Březinová
Lyžařský kurz pro 1. stupeň
Ve dnech od 2. února do 4. února jsme jezdili lyžovat do Štěd-
rákovy Lhoty. Děti byly rozděleny do čtyř skupin.  Tři skupiny 
lyžařů různé úrovně a skupina  nelyžařů, kteří se ovšem vypra-
covali tak, že nakonec vyjeli na vleku a bezpečně sjeli svah. 
Třetí den nám pak přálo počasí a kurz jsme zakončili závody ve 
sjezdu a slalomu. 
Z první kategorie (1. ročník) se umístil na prvním místě 
Šimon Pešák. 
V druhé kategorii (2.-.3. ročník) byl na  prvním místě Jiří Sadil. 
Z třetí kategorie (4. - 5. ročník) zvítězila Zuzana Matějová.
V začátečnících vyhrála Daniela Drážná.
Všem vítězům gratulujeme.
Zvláštní poděkování patří zejména rodičům, kteří nám s dětmi 
velice pomohli. Děkujeme hlavně Kateřině a Petru Matějovým, 
panu Jiřímu Kubínovi, paní Ivě Patkové, paní Martině Jankové, 
panu Liboru Bryxovi a panu Oskaru Gahaiovi.

Michaela Minářová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

 V průběhu celé přednášky dávala paní zubařka dětem 
kontrolní otázky, na které žáci dokázali vždy najít správnou 
odpověď. Dětem se přednáška velmi líbila a příští rok se těší na 
další!
     Blanka Pavelková

Sportovní den
V úterý 9.10.2010 proběhl v naší škole zimní sportovní den. 
Žáci si mohli dopředu vybrat ze čtyř nabízených sportovních 
aktivit. A tak dva autobusy odjely na zimní stadion do Šum-
perka, kde děti bruslily a zpět ke škole došly přes Bludoveček  
pěšky. Další velká skupina lyžařů prožila dopoledne na sjez-
dovce ve Štědrákově Lhotě, kde si všichni zdokonalovali svůj 
lyžařský styl. Ti, co nechtěli bruslit ani lyžovat, si přitáhli boby 
a sáňky a vyřádili se na kopečcích blízko koupaliště ve Vlčím 
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Zápis do první třídy
Dne 5. února očekávala slavnostně vyzdobená škola příchod 
budoucích prvňáčků. Tématem letošního zápisu byla písnička. 
Příchozí žáčky i rodiče vítala holka modrooká s hastrmánkem, 
kočka a pes, ježek a další postavy z písniček. Děti malovaly 

postavu, zpívaly písničku, poznávaly barvy, zvířata, ukazovaly
své dovednosti v počítání. Odměnou za jejich výkon bylo 
perníkové zvířátko a krásné výrobky od starších spolužáků. 
Děti byly šikovné a my se na ně budeme 1. září těšit.
     Jarmila Březinová

P O Z V Á N K A
Dechová hudba Bludověnka zve všechny posluchače a příznivce hry na harmoniku na 

11. setkání a soutěžní přehlídku harmonikářů, akordeonistů a hudebních 
skupin z Moravy a východních Čech. 
Přehlídka se koná v Kulturním domě Bludov 

v sobotu 27. března od 14:00 hodin.

Harmonikáři soutěží o cenu diváka ve zlatém, stříbrném, bronzovém pásmu a o absolutního vítěze. Při společném nástupu zazní 
Ta naše písnička česka. Pořadatelé mají přislíbenou účast  vítěze posledních dvou ročníků: duo pana Bohuslava Ježka s vnukem, 

soubory Vichr Orlických hor, skupina Jeseník a další. Kroje a tanec s lidovou písní 
umocňují krásnou atmosféru, pohodu a nezapomenutelný zážitek. Po vyhodnocení soutěže je volná zábava 

s vystoupením harmonikářů, skupin. Posluchači si také mohou zatančit s naší krojovanou dechovou hudbou Bludověnkou. 

   Vezměte s sebou přátele a známé, ať opět rozezpíváme a roztančíme sál. 
Na Vaši aktivní účast se srdečně těší pořadatelé.

ŽELEZÁŘSTVÍ
BLUDOV

tel.: 583 238 423
603 748 119
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Leden 2010 ve fotografii /Fr. Polách/
Obecní ples

Maškarní karneval pro děti


