
3/2010
Datum vydání 31. brezna 2010ZDARMA
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Důležité upozornění

Vážení občané,
obec Bludov z důvodu posílení ochrany
životního prostředí rozšiřuje třídění 
komunálního odpadu. Od 1. dubna do 
30.11. budou v obci rozmístěny nádoby
hnědé barvy s označením Bioodpad
- nádoby jsou hnědé barvy  o objemu 
240 l. Svoz bioodpadu bude  jednou za 
dva týdny ( 2 x do měsíce).  Do určených 
nádob patří rostlinný odpad ze zahrá-
dek a odpad z domácností jako slupky 
z ovoce, v žádném případě do těchto 
nádob nevhazujte zbytky potravin nebo 
jiné druhy komunálního odpadu.
Umístění nádob: 
- u prodejen Jednoty na tř. A. Kašpara 
a ulici Jiráskova vedle kontejnerů  na 
sklo - za prodejnou smíšeného zboží 
„U Urbana“ na parkovišti na ulici Školní  
- u kontejnerů na komunální odpad - na 
ulici Jana Žižky „ U Floriánka“ vedle 
kontejnerů na sklo na ulici Dr. Březiny 
- u komunikace před domem č.p. 868 
na začátku ulice Kroupova vedle nádob
na sklo Obecní úřad Bludov objednal  
u svozové firmy SITA Rapotín  pronájem 
kontejnerů na plast a odpadový papír. 
Tyto kontejnery budou ihned po dodání 
(předpoklad je v měsíci dubnu) umístěny 
na tato místa: 
- ulice Školní  - žlutý na plast  2 ks
ulice Polní ( u MŠ ) – žlutý na plast 1 ks

 Z důvodu nárůstu vandalismu a majetkové trestné činnosti požádal starosta obce 
vedoucího územního odboru policie ČR v Šumperku o zvýšený dohled orgánů 

policie v obci, zvláště v nočních hodinách a o víkendech. Policie  souhlasí a bude 
pravidelně provádět požadované kontroly v obci. Policie se obrací na občany 
Bludova s žádostí o spolupráci. Pokud jste svědky páchání trestné činnosti, 

volejte ihned  policii na bezplatné  číslo 158. Nebuďme lhostejní 
k ničení obecního majetku  ani k ostatní trestné činnosti. 

- ulice Na Vískách parkoviště „ U Ur-
bana“ 1 ks modrý na odpadový papír 
ulice Školní – 2 ks modrý na papír                                                       
ulice Jana Žižky „U Floriánka“ – 1 ks 
modrý na odpad. papír
- ulice Jiráskova - u  prodejny Jednoty - 1 ks
modrý na odpadový papír
- tř. A. Kašpara – u prodejny Jednoty - 1 ks
modrý na odpadový papír

Dále upozorňujeme všechny občany, aby 
použité náplně ze svých tiskáren (tone-
ry) nevhazovaly do popelnic, protože 
na obecním úřadě je umístěna papírová 
krabice – sběrný box, do kterého mů-
žete tonery bezplatně odložit. Je to Váš 
příspěvek nejen pro zlepšení životního 
prostředí, ale zajistíte tak peníze pro ústav 
mentálně postižených v našem kraji.

Vážení občané – důležité upozornění

 Dne 15.3.2010 schválila rada obce 
uzavření smlouvy mezi obcí a firmou 
ASEKOL o bezplatném zapůjčení 
E-domku a stacionárního kontejneru, 
který přispěje k efektivnějšímu sběru 
vysloužilých elektrospotřebičů v naší 
obci. (viz přiložené foto).
                                       Obecní úřad

Zimo, zimo, táhni pryč, 
nebo na tě vezmu bič !

I když je zima krásná, letos jsme si jí užili 
až, až…. Proto jsme se rozhodli přivítat 
tradičně jaro. Jak?
Vynesením Morany. Děti pomáhaly 
s její výrobou. Vynesli jsme ji na školní 
zahradu, zazpívali jí, zatancovali a pak 
jsme ji spálili. A už jsme mohli ode-
mknout zlatým klíčkem zahradu, zavolat 
na sluníčko a společně si zanotovat – En 
ten týny tralala, pojedeme do jara. A aby 
jaro opravdu začalo, nazdobili jsme ba-
revnými mašličkami a kytičkami keře 
na naší zahradě. Pro slunce jsme křídami 
na chodník nakreslili spoustu malých 
sluníček.
  Za kolektiv MŠ Bludov 

Holinková S.

ˇ
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V pondělí 8. března 2010 se v 18:00-20:15 uskutečnilo v Kul-
turním domě 19. zasedání zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, Josef Sedláček ml. byl omluven pro nemoc. 
Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který vyhotovením zápisu 
pověřil tajemníka obce Zdeňka Kolínka. Zastupitelstvo schválilo 
jako ověřovatele zápisu Josefa Sedláčka st. a Františka Snášela. 
Starosta informoval o plnění úkolů.

Zpráva o činnosti rady obce
Místostarosta Josef Ťulpík přednesl zprávu o činnosti rady 
s tím, že se od začátku prosince do března sešla pětkrát. Rada 
se v zásadě zabývala běžnou agendou, materiály předkládanými 
zastupitelstvu a získáváním dotací pro obec v roce 2010. V dis-
kusi se Stanislav Balík zeptal, zda se počítá s obnovou vykáce-
ných stromů na hřbitově, místostarosta odpověděl, že ano, nová 
výsadba proběhne letos. Zastupitelstvo poté zprávu o činnosti rady 
12 hlasy (2 se zdrželi) schválilo.

Závěrečný účet obce za rok 2009
Součástí závěrečného účtu obce za rok 2009 je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 provedené pracovní-
ky krajského úřadu. Zpráva konstatuje, že nebyly zjištěny žádné 
chyby a nedostatky. Rovněž není v této zprávě upozorňováno na 
žádná rizika vyplývající z vedení účetnictví.
 V diskusi požádal Jan Kacar o vysvětlení výše výdajů 
1.146.150 Kč na zastupitelstvo. Tato částka, dle něj, v porovnání 
s rokem 2008, nevystihuje skutečnost, že si zastupitelé na návrh 
S. Balíka schválili 50% snížení odměn. S. Balík vysvětlil, že se 
snížení odměn netýkalo starosty (tuto pravomoc zastupitelstvo 
nemá) a že nelze srovnávat rok 2009 s rokem 2008, neboť v roce 
2008 se vzdal celé své odměny místostarosta ve prospěch pod-
půrných programů. Proto nelze jednoduše očekávat 50% úsporu 
v této kategorii. Ani opakované snahy o vysvětlení J. Kacar 
nepřijal, byl přesvědčen, že 50% snížení odměn zastupitelům se 
musí oproti roku 2008 projevit snížením nákladů celé kapitoly 
o 50 %. Karel Soural upozornil na chybné součty v příloze C 
- pohledávky a závazky obce Bludov k 31.12.2009. Po krátké 
diskusi navrhl starosta odložit projednávání a schválení tohoto
bodu po doplnění nesrovnalostí v příloze C, po předložení 
detailního rozboru výdajů na zastupitelstvo obce dle roků 2007, 
2008, 2009 na další jednání zastupitelstva obce v červnu 2010. 
Zastupitelstvo s odkladem jednomyslně souhlasilo.

Schválení finančních příspěvků Podpurných programů obce 
na rok 2010
Celkem bylo přijato 17 žádostí, z toho o 11 jednala komise 
kulturní, mládeže a sportu, o 5 komise životního prostředí, 
o 1 komise stavební. Rada návrhy komisí na rozdělení financí 
zcela přijala. Na projekty týkající se využití volného času dětí 
a mládeže je určeno 87.500 Kč, na projekty na péči o vzhled 
obce a veřejnou zeleň 36.600 Kč, na podporu rozvoje sportu 
205.900 Kč, na stavební činnost v ochranném pásmu kulturních 
památek 32.000 Kč, na činnost mladých hasičů 50.000 Kč, na 
sociální výpomoc 5.000 Kč a na projekty v oblasti ostatní kultur-
ní a zájmové činnosti 93.400 Kč, celkem tedy 510.400 Kč.
 V diskusi vysvětlil předseda komise kulturní, mládeže a spor-
tu S. Balík neschválení žádostí Českého zahrádkářského svazu 
a Českého svazu ochránců přírody na vytvoření odpočinkových 
míst. Doporučil čerpat finance na tyto účely z jiných kapitol 

rozpočtu obce, která má možnost pro tyto účely využít případné 
nabízené dotační programy a navrhl, aby oba spolky pomohly 
obci s budováním těchto odpočinkových míst.
 J. Sedláček st. vystoupil s pozměňujícími návrhy. Navrhl 
zvýšit příspěvek Dechové hudbě Bludověnka z 30.000 Kč na 
60.000 Kč vzhledem k rozsahu její činnosti. Navrhl navýšit 
příspěvky za výsadbu 1 ks ovocného stromku ze 150 Kč o 150 
Kč za ochranu 1 ks stromku po dobu 2 let (celkem tedy na 300 
Kč za stromek). V této části by se jednalo o navýšení zhruba 
o 22.000 Kč. Dále navrhl vyhovět Českému svazu ochránců 
přírody s požadavkem poskytnutí částky 30.000 Kč na vydání 
publikace „Atlas květin z Bludova a okolí“. S. Balík prohlásil, 
že návrh J. Sedláčka st. není možné schválit, neboť podpůrné 
programy se schvalují vždy na jeden rok, není možné tedy 
v současné situaci schválit příspěvek 150 Kč splatný za dva 
roky. Starosta se vyjádřil k možnosti poskytnutí příspěvku na 
vydání Atlasu květin. Konstatoval, že schválení této žádosti ne-
odpovídá vyhlášeným zásadám čerpání podpůrných programů a 
finance pro uspokojení této žádosti by mohly být použity z jiné 
části rozpočtu.
 Zastupitelstvo protinávrh J. Sedláčka st. neschválilo (2 pro, 
10 proti, 2 se zdrželi), 13 hlasy (1 se zdržel) schválilo původní 
návrh rady na rozdělení financí.

Rozpočet obce na rok 2010
Starosta podrobně okomentoval návrh rozpočtu. Diskusi k roz-
počtu zahájil dvacetiminutovým vystoupením Karel Janíček. 
V první části svého vystoupení se vyjádřil ke kontrolovanému 
bodu, k řešení černých staveb realizovaných mimo schválený 
územní plán, kde se zamýšlí nad řešením této věci pomocí 
pokut předepisovaným stavebníkům a plynoucím do obecního 
rozpočtu. Dále se obrací k obci s požadavkem řešení a případné 
kompenzace neúměrných a zvyšujících se nákladů na bydlení 
a údržbu nemovitostí v ochranném pásmu souboru památek 
lidové architektury (nárůst daně z nemovitostí, nárůst příspěvku 
placeného ČEZ na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, ne-
možnost vlastní kompenzace narůstajících nákladů např. stav-
bou fotovoltaické elektrárny). Stavěl se za svobodu majitelů 
nemovitostí. Bere to jako doporučení finančnímu výboru, aby 
hledal řešení a navrhl případná opatření (např. sleva za svoz 
odpadů obyvatelům na horním konci). V další části vystoupení 
žádal, aby se našel společný postup obecního úřadu a městské-
ho úřadu při legalizaci staveb, která nás v roce 2010 čeká a ape-
luje na zastupitele, aby se nad tímto zamysleli. Dále připomněl, 
že se někteří zastupitelé na pracovní schůzce v prosinci 2010 
shodli na tom, že by chtěli mezi základní školou a „Lehárovou 
vilou“ vytvořit jakési centrum, náves obce. Brání tomu však 
zájmy majitelů pozemků, kteří zde chtějí stavět domy podle pů-
vodního územního plánu a ne poslechnout názor některých za-
stupitelů. V této souvislosti požaduje vytvoření rezervy finanč-
ních prostředků v rozpočtu pro jednání s majiteli pozemků na 
jejich získání a realizaci budoucího směrného územního plánu 
obce. Dále se zamyslel nad tím, že chtěl za příspěvek od obce 
opravit obecní zídku pod vlastním domem a nejen, že příspěvek 
nedostal, ale ani se nepodílel na opravě zídky.
S. Balík se vyjádřil k předešlému vystoupení a konstatoval, že 
K. Janíček pláče dobře, ale na špatném hrobě. Zastupitelstvo 
nemůže udělat nic s tím, co schválila poslanecká sněmovna 
s energií získávanou ze slunce. Zastupitelstvo nemůže za 

19. zasedání zastupitelstva obce
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dvojnásobně zvýšení daně z nemovitosti ze strany státu. 
Nicméně upozornil na to, že by bylo fér uvést, že obce mají 
pravomoc zvýšit tuto daň až pětkrát. Osobně je vděčný radě, že 
s takovým návrhem nikdy nepřišla. Dále zdůraznil, že současné 
zastupitelstvo nemůže za schválení ochranného pásma památek 
lidové architektury, navrhuje uložit radě obce podniknout kroky 
ke zrušení ochranného pásma – on bude první, kdo to podpo-
ří. Také připomněl, že stávající územní plán umožňuje stavby 
fotovoltaických elektráren v určitých místech a zamyslel se nad 
tím, že přístup k soukromému majetku by měl být jednotný – ne 
plakat nad omezením majitelů na horním konci a současně proti 
vůli majitelů u Léharovy vily navrhovat změny v územním plá-
nu podle vůle obce. J. Kacar doporučil zařadit zvýšené náklady 
majitelů nemovitostí v památkové zóně do podpůrných progra-
mů, na což S. Balík odpověděl, že se tak děje už několik let 
a že jednu právě takovou podporu J. Kacar schvaloval před čtvrt 
hodinou.
 Zastupitelstvo poté návrh rozpočtu 12 hlasy (2 se zdrželi) 
schválilo.

OZV č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008 o 
místních poplatcích
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení návrh Obecně závaz-
né vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje OZV 1/2008 
o místních poplatcích. Novela specifikuje veřejná prostranství 
pro zvláštní užívání za účelem výběru místního poplatku. V 
diskusi navrhl S. Balík vypustit místní poplatek za umístění 
stavebního zařízení (2 Kč za m2/den), který dle jeho názoru 
je v současné situaci bez obecní policie nevymahatelný a platí 
jej pouze svědomití lidé. Navíc je to srovnatelné se stabilním 
parkováním řady občanů na obecních pozemcích (ulicích), které 
je zdarma. J. Kacar se zamyslel i nad vypuštěním místního po-
platku za umístění skládek. Návrh na vypuštění nebyl schválen 
(2 pro, 10 proti, 2 se zdrželi). Celá novela byla schválena 13 
hlasy (1 se zdržel).

Majetkoprávní záležitosti
Manželé Jurkovi, bytem Špalkova 294 si podali žádost na 
odkoupení obecního pozemku 1431/2-zahrada o výměře 49 m2; 
pozemek tvoří součást jejich zahrady a manželé Jurkovi ho uží-
vají již několik desítek let. Zastupitelstvo prodej za 50 Kč/m2 
jednomyslně schválilo.
 Manželé Šubrtovi, bytem Špalkova 287 si podali žádost na 
odkoupení pozemků 1432/2-zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 39 m2, 1432/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, 
1433/2- zahrada o výměře 58 m2, 1433/3 – zahrada o výměře 34 
m2. Pozemky tvoří součást jejich zahrady a z části je na jednom 
z nich postaven i dům. Zastupitelstvo prodej za 50 Kč/m2 jedno-
myslně schválilo.
 Na prosincovém zasedání pověřilo zastupitelstvo starostu 
jednáním s realitní kanceláří Mars s.r.o. o odkoupení pozemků 
č. 142 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 896 m2 a č. 143 
– zahrada o výměře 1833 m2 a nemovitosti č.p. 37 (Březinův 
statek u obchodního domu) za cenu maximálně 1.690.000 Kč. 
Starostovi se podařilo dojednat kupní cenu na částku 1.634.000 
Kč. V diskusi se S. Balík zeptal, jaká je představa okamžitého 
využití nemovitosti – zda se hned zbourá. Starosta odpověděl, 
že v žádném případě se nebude hned nemovitost bourat, tento 
prostor by mohl zpočátku sloužit pro mladé chovatele drobného 
zvířectva do doby dořešení případné směny sousedních pozemků 
s Jednotou. Zastupitelstvo odkup 13 hlasy (1 proti) schválilo.
 Při budování kanalizace v minulých letech došlo k položení 
kanalizačního řádu do části pozemku 962/1 – ostatní plocha, 
který je ve vlastnictví Jiřího Kotrlého, bytem Lázeňská 880. 
Při stavbě kanalizace se obec řídila příslušnou projektovou 
dokumentací a stavebním povolením, kdy opomenutím nebylo 

zohledněno, že kanalizační řád vede přes soukromý pozemek. 
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo odkup tohoto pozemku za 
50 Kč/m2.
 Několik bodů se týkalo výstavby chodníku na Lázeňské 
ulici, kdy byly „zabrány“ malé výměry pozemků, které je nutno 
vypořádat. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo odkup pozem-
ku 1493/2-zahrada o výměře 17 m2 od Ludmily Doskočilové, 
bytem Lázeňská 360, za 50 Kč/m2. Projednávání a hlasování 
o dalším bodu se nezúčastnil J. Ťulpík, neboť se jej týkal. 
V rámci výstavby chodníku byl z části zabrán jeho pozemek 
67/2 o výměře 6 m2. Zastupitelstvo 13 hlasy souhlasilo se smě-
nou pozemků, kdy pozemek 67/2 o výměře 6 m2 ve vlastnictví 
J. Ťulpíka bude směněn za pozemek 136/7 – ostatní plocha 
o výměře 6 m2 ve vlastnictví obce.
 Z části byl zabrán také pozemek 2978/14-ostatní plocha 
o výměře 1762 m2, pozemek 2978/15-ostatní plocha o výměře 
724 m2 a pozemek 2978/1-ostatní plocha o výměře 1810 m2 (díl 
c). Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, kdy příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Ještě před výstavbou byla mezi obcí a Ředitelstvím podepsána 
smlouva o budoucí darovací smlouvě, o bezúplatném převodu 
těchto pozemků do vlastnictví obce. Zastupitelstvo bezúplatný 
převod jednomyslně schválilo.
 Zabrány také byly pozemky ve vlastnictví Olomouckého 
kraje 1722/1-ostatní plocha o výměře 34 m2 a 2980/6-ostatní 
plocha o výměře 616 m2. Podle již uzavřené smlouvy o smlouvě 
budoucí kraj tyto pozemky obci převede výměnou za pozemky 
pod komunikací od křížku k bludovskému nádraží, které jsou 
ve vlastnictví obce, byť je vozovka krajská. Zastupitelstvo 
bezúplatný převod pozemků jednomyslně schválilo.
 Starosta uvedl, že projednání bodu Směna pozemků 
s Karlem Mornstein-Zierotinem je důležité ze dvou aspektů. Za 
prvé z důvodu dořešení majetkových vztahů pro zdárnou výstav-
bu polní cesty HC5 (cyklostezky z Bludovečka do Šumperka) 
a za druhé dořešení vlastnictví pozemků v zámeckém parku, 
na jehož rekonstrukci chce K. Mornstein-Zierotin zažádat 
o dotaci. Směnu pozemků schválilo již v podobě smlouvy 
o budoucí směnné smlouvě zastupitelstvo před rokem 16.3.2009.
 V rámci smlouvy jde o tyto pozemky. Pozemky na straně 
obce: 1036-zahrada o výměře část 575 m2 (celková výměra 
2214 m2)- u Nové, 1060-ostatní plocha o výměře část 319 m2 
(celková výměra 2230 m2), 1054/4- ostatní plocha o výměře 89 
m2, 1048/3-ostatní plocha o výměře 59 m2, 1054/2-ostatní plo-
cha o výměře 19 m2, 1054/5-ostatní plocha o výměře 156 m2 
1048/22-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, vše 
v areálu parku.
 Pozemky na straně K. Mornstein-Zierotina: 2688-ostatní 
plocha o výměře 1330 m2 (celková výměra 2556 m2), 2693/
1-orná půda o výměře 120 m2 (celková výměra 140659 m2), 
2693/2-orná půda o výměře 140 m2, 2693/3-orná půda o výměře 
123 m2, 2697/2-orná půda o výměře 22 m2, 2696/3-trvalý travní 
porost o výměře 7 m2, 2694-trvalý travní porost o výměře 730 
m2, všechny na Bludovečku. V diskusi J. Sedláček st. podotkl, 
že tato věc je neprojednatelná, protože pozemky nejsou oceně-
ny. Nebude hlasovat. Zastupitelstvo směnu 9 hlasy (4 se zdrželi, 
1 nehlasoval) schválilo.
 Zastupitelstvo 16.6.2008 schválilo bezúplatný převod 
pozemků 2752/2-ostatní plocha o výměře 188 m2, 2964/
2-ostatní plocha o výměře 52 m2, 145/1-ostatní plocha o výměře 
34 m2, 2981/3-ostatní plocha o výměře 282 m2, 1154/3-ostatní 
plocha o výměře 91 m2, 2703/1-ostatní plocha o výměře 310 
m2 a 2289/4-ostatní plocha o výměře 74 m2 z vlastnictví České 
republiky, kdy příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
obce. Nicméně poté se obrátil na obec Úřad pro zastupování 
státu s tím, aby byla v zastupitelstvu obce schválena omezu-
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jící podmínka bezúplatného převodu. Schválení podmínky je 
nezbytné, neboť z místního šetření úřadu bylo zjištěno, že se 
jedná o komunikace, na kterých je umístěna částečně asfaltová 
zpevněná plocha a částečně je zde zeleň a dále částečně nezpev-
něná polní cesta. Podmínky se vztahují zejména k tomu, že se 
obec zavazuje pozemky udržovat, užívat je pouze jako komuni-
kace a veřejnou zeleň, nevyužívat je ke komerčním účelům či 
jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům pronají-
mat, nepřevést nemovitosti třetí osobě, a to vše po dobu 15 let 

od účinků vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí. 
Zastupitelstvo podmínky jednomyslně schválilo.
 V závěrečné diskusi J. Kacar upozornil na nepořádek na 
vlakovém nádraží v Bludově. Informoval, že jednání o obnovení 
provozu záchodů a úschovny kol se nevyvíjí dobře. Starosta do-
plnil, že očekáváme od Českých drah návrhy smluv na pronájmy 
prostor a také konstatoval, že otevření čekárny v příštím zimním 
období je vyřešeno.

Stanislav Balík ml.

Vážení spoluobčané,
opět vás chci informovat o provozu kanalizace a ČOV a také 
o další etapě možné změny platby stočného.
 Provoz kanalizace, ČOV a přečerpávací stanice u lázní probí-
hal za uplynulý rok bez větších problémů a potíží. Problémy, které 
se vyskytly, byly následně řešeny – na ČOV tak byla provedena 
úprava (navýšení) hladiny před šnekovými česlemi, čímž se zvět-
šilo množství odstraňování hrubých nečistot a následně se snížila 
spotřeba elektrické energie na míchadlech,  každoroční výměna 
textilie na mikrosítu (třetí stupeň dočištění odpadní vody), atd. 
 Na přečerpávací stanici u lázní to byla např. výměna jednoho 
čerpadla, u něhož bylo zadřené ložisko, nebo výměna spínacího 
relé nutného pro střídání chodu čerpadel, atd. Byl také upraven 
chod odstředivky kalu, kde po nastavení optimálních otáček byla 
snížena spotřeba  flokulantu (chemikálie na vysrážení kalu) na po-
loviční hodnotu. Žádný z těchto problémů vážněji neohrozil chod 
ČOV ani čerpací stanice u lázní.
 Za loňský rok (2009) bylo na ČOV vyčištěno 157.540 m3 
odpadní vody a na skládku do Sity Rapotín bylo odvezeno 146 
tun kalů. Obec Bludov díky dobře fungující splaškové kanalizaci a 
ČOV již neplatí poplatky za znečištění toku, platí pouze poplatek 
za vypouštění vod do toku. Ten činí 0,10 Kč/m3, takže za loňský 
rok zaplatíme 15.754 Kč za vypouštění vod.
 Každý měsíc jsou na základě stanovených hodnot vodopráv-
ním orgánem ve stavebním povolení na ČOV odbornou firmou 
odebírány a vyhodnocovány vzorky odpadních vod. Účinnost 
čištění ČOV je velmi dobrá a ve všech sledovaných ukazatelích 
pro čištění vod jsme o dost níže, než jsou nám stanoveny limity.
 Co se týká přitékajících splaškových vod, bohužel musím 
konstatovat, že bezohlednost některých občanů Bludova, díky 
anonymitě, je až neskutečná. Nebudu zde vypočítávat, co všechno 
se v česlových koších, jak na ČOV, tak i na přečerpávací stanici u 
lázní nachází, ono to v podstatě bylo již několikrát popsáno. Prav-
dou je, že jsou období, kdy je to lepší a odpadků je ve splaškové 
vodě méně, ale jsou i období, kdy je nutno česlové koše vybírat i 
jednou za dva dny. Mezi bezohledné občany počítám také ty, kteří 
načerno pálí a zbytky z vypálení (pecky, obilí,..) klidně spláchnou 
přes podlahovou vpust nebo klozet do kanalizace, nebo ty mladé 
maminky, které i přes několikeré připomínání spláchnou špatně 
rozložitelné dětské parfémované utěrky, ba dokonce i papírovou 
dětskou plenu.
A nyní k dalšímu tématu – možné změně platby stočného.
 V průběhu let 2008 a 2009 již proběhly čtyři etapy pro mož-
nou změnu platby stočného z platby podle směrných čísel na 
platbu podle skutečně odebrané vody naměřené přes vodoměr.
 Vzhledem k tomu, že se Obec Bludov stala od 1.8.2009 plát-
cem DPH, byly v souvislosti s plátcovstvím vypracované směrnice 
(byly schváleny Radou obce) a jedna z nich se týká možné změny 
platby stočného. Od letošního roku (2010), na základě výše cito-
vaného, bude možné měnit platby stočného jen jednou v roce a to 
v červenci – v měsíci, kdy provádí odpočty domovních vodoměrů 
i správce veřejného vodovodu v obci. Jimi odepsaný stav bude pro 
nás brán jako počáteční.
 Co pro změnu platby stočného musíte udělat a co připravit? 
Abyste mohli změnit platbu, je nutné v termínu do 31. května 
2010 zaslat, nebo osobně předat na podatelnu obecního úřadu 
v Bludově písemně svůj požadavek s telefonním kontaktem na 
Vás (důležitý pro dohodnutí kontroly vodoměru – rozvodu vody). 

 Možnost platit stočné podle vodného se v současné době 
již týká občanů a organizací, kteří mají jako jediný zdroj vody 
přípojku z veřejného vodovodního řadu, nebo kteří odebírají vodu 
pouze ze studny.
 Nově je možno přejít na platbu stočného za skutečně 
odebrané množství vody podle vodoměru i v případě, že ode-
bíráte vodu ze dvou zdrojů (přípojka – studna), ale rozvádíte ji 
v domě samostatnými trubními rozvody až k příslušnému 
výtokovému ventilu či baterii, např. z vodovodní přípojky do 
kuchyně a ze studny do koupelny, popř. WC. Odběr ze dvou 
zdrojů, kdy jsou vody propojeny do jednoho rozvodu v domě 
či bytě do této kategorie nepatří, z takto propojených zdrojů vody 
zůstane platba podle směrných čísel. 
 Pro změnu platby stočného ze směrných čísel na platbu stoč-
ného podle vodoměru je nutno splnit následující podmínky (mimo 
vodovodní přípojku): 
-  do vodovodního potrubí za tlakovou nádrží  nechat osadit vo-

doměrnou sestavu a to  kulový uzavírací kohout, certifikovaný 
domovní vodoměr (ne bytový – z důvodu nepřesnosti odečtu) 
a další kulový kohout (uzavírací kohouty jsou nutné pro další 
možnou výměnu vodoměru);

-  domovní vodoměr musí být namontován firmou s opráv-
něním pro výše citované práce (např. ŠPVS Šumperk, Petr 
Zatloukal Bludov, atd.) – doložit fakturu na zakoupení 
a montáž;

-  vlastník nemovitosti zodpovídá za aktuální certifikaci domov-
ního vodoměru – těsně před uplynutím 6-ti leté doby od certi-
fikace vodoměru (od montáže) zajistí jeho pravidelnou výměnu 
(v opačném případě automaticky přechází na platbu stočného 
podle směrných čísel).   

Na základě doručených požadavků bude pověřeným pracovní-
kem provedena v prvním týdnu června 2010 fyzická kontrola 
osazených certifikovaných vodoměrů, provedení rozvodů vody
 v nemovitosti a poplatník bude zaevidován jako poplatník 
stočného podle vodného. Při výpočtu stočného se pak bude, 
v odsouhlasených případech, vycházet z odpočtu vodoměrů 
v nemovitostech. Platby takto vypočteného stočného budou poplat-
níkem hrazeny buď na pokladně, popř. převodem z účtu nebo plat-
bou SIPO. Stočné za 1.pololetí (přesně do odečtu stavu vodoměru 
správcem vodovodu), u nově přihlášených, bude ještě uhrazeno 
dle směrných čísel – tj. cca 6 měs.  x 21,90 Kč/ m3, dále pak 
již podle skutečné spotřeby. Balát, refernt OÚ

Splašková kanalizace, ČOV a možná změna platby stočného

na duben 2010
Pátek  2.4.  Recitál Evy Henychové 18:30
Pátek 9., 16., 23.4. 17:00
Kurz digit.fotografie /škola/

Sobota 10.4. Zájezd na muzikál         6:00
Pátek 16.4.  Koncert KPH /zámek/  17:00
Sobota 17.4. Operetní skříňka… 18:00
Sobota 17., 24.4.  Zájezd do Polska

Neděle  25.4. Zájezd na Floru Olomouc       8:00

POZVÁNKA
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
gratuluje jubilantům

Vzpomínka
Jen vzpomínky nám zůstaly na 

roky kdysi šťastné, jsou 
v našich srdcích ukryté, jsou 

hluboké a krásné.

3. dubna vzpomeneme 10. výročí 
úmrtí našeho manžela, tatínka 

a dědečka pana

Josefa Brzobohatého
S láskou vzpomínají manželka,

syn s rodinou a maminka.

V dubnu 2010 oslaví:
Hradská Marie Špalkova 70
Baslerová Jarmila Hrabenovská 70
Schauerová Stanislava  Husova 70
Strašil Vladimír 8. května 75
Hroch Josef J. Žižky 80
Jánětová Jiřina Husova 81
Hrochová Jiřina J. Žižky 81
Směšná Anežka Družstevní 83 
Maulerová Marie Dr.Březiny 83 
Sadílková Vlasta Tyršova 83 
Kotraš Oldřich Slepá 85 
Janíček Zdeněk Lázeňská 86 
Hrochová Ludmila      Tř.A.Kašpara 86 
Stančíková Božena      Lázeňská 86 

ZLATÉ SVATBY
Dne 23. dubna 2010 oslaví zlatou svatbu 

manželé 
Marie a Karel Adamovi 
a dne 30. dubna 2010 manželé  
Stanislava a František 

Schauerovi. 
  Do dalších společných let přeje všem 

oslavencům 
vše nejlepší Sbor pro občanské záležitosti

30. dubna 2010
oslaví

Stanislava a František Schauerovi
výročí zlaté svatby

„Zlatá“

Když si báječnou ženskou
vezme báječnej chlap,

životem spolu jdou
klidně let padesát.

Mají se rádi, tak jako v mládí,
kamkoli spolu jdou, vždy jim to ladí.

Není to pouhý zvyk, jen láska čistá,
jeden pro druhého má v srdci dost místa.

A když se daří a nebe je plné hvězd,
tak ke třem dětem přibude vnoučat šest.

To není pohádka či seriál o ničem,
tady se jedná o naše rodiče.

Tak co jim společně můžeme ještě přát?
Snad jen ať zdraví jim vydrží napořád.

Každý den pohodu a žádné splíny,
Hanka, Radek, Tomáš s rodinami svými...

A Tobě, mami, přáníčko od rodiny:
Pořádně oslav ty svoje kulatiny!

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJ
Sobota 17.4.2010

Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin
Sobota 24.4.2010

Odjezd od KD Bludov v 6:30 hodin
Cena 200.- Kč 

Přihlášky v Kulturním domě Bludov tel.: 583 238 177 

Dne 14. dubna 2010 se dožívá pan 
Milan Holinka

65-ti let. Pevné zdraví, dobrou mušku 
a ještě spoustu loveckých zážitků do 

dalších let mu ze srdce přejí manželka, děti 
Andrea a Leoš a kamarádi myslivci

Vzpomínka na prarodiče
V letošním roce by se dožil 

náš dědeček pan  

FRANTIŠEK  
HATOŇ

  115 let 
a jeho manželka  

LUDMILA   
HATOŇOVÁ   

110 let.

Byli to nejen vzorní rodiče a prarodiče, 
ale hodní lidé, na které rádi vzpomínáme. 

Chci na tomto místě připomenout 
epizodku starou přes 90 let.

Za 1.světové války náš dědeček 
a mnoho jeho rakousko-uherských 
spolubojovníků přeběhli k Rusům 

a nechali se zajmout. Konec války se 
již blížil a všeobecně se předpokládal 
rozpad Rakousko -Uherska. Vidinu 

samostatné republiky ještě posilovaly 
hlasy volající po slovanské vzájemnosti.
Zajatce Rusové využili jako sluhy vyšším 

důstojníkům, které museli oslovovat 
„ Vaše blahorodí „ . Mimo jiné bylo 

dědečkovou povinností balit oficírovi 
cigarety - papirosky. Jednou, když 

odevzdával krabici  , se ho oficír zeptal : 
„ A počemu ty Frantik papirosy nekuriš?

 „  Dědeček nám to takto „ po rusky „ 
vyprávěl, a prý odpověděl : Eto bolšoje 

duractvo palit děngi (Je to velká hloupost 
pálit peníze). Oficír se prý zamyslel 

a řekl, aby si papirosky rozebrali vojáci 
- on že už také nebude kouřit. Když 

potom po čase za ním přijela manželka 
z Moskvy, dědečkovi poděkovala za 

tu dobrou radu a dala mu velkou tabuli 
čokolády což byla za války 

velká vzácnost.
Tuto příhodu dědeček vyprávěl svým 

potomkům ve víře, že je od kouření také 
odradí a u mnohých se mu to 

opravdu podařilo.

Za celou rodinu Rudolf Šimek, vnuk. 
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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.

Mateřská škola Bludov
Den otevřených dveří

Zveme Vás na 
Den otevřených 
dveří,
který se koná 
k příležitosti
zápisu dětí 
do mateřské    
školy dne 
13. 4. 2010 
od 8 – 15 hodin.

Zápis dětí do MŠ Bludov se 
koná 22.4. 2010

od 8–15 hodin.

Předložte: občanský 
průkaz, rodný list 
dítěte, přihlášku 

a lékařem potvrzený 
evidenční list.

Přihlášky si vyzvedněte 
13.4. 10 v MŠ

Den otevřených dveří

Obec Bludov zve děti a rodiče 
na slavnostní otevření

DĚTSKÉHO 
HŘIŠTĚ

na ulici Špalkova v Bludově.

Akce proběhne 
v pondělí 12. dubna 2010

od 14:30 hodin.

Po slavnostním otevření budou pro děti připraveny 
soutěže a veškeré zařízení bude zpřístupněno 

k vyzkoušení.
(hřiště je určeno pro děti od 3 do 10 let)

Všichni jste srdečně zváni.

V případě nepřízně počasí se akce nekoná.

Kruh přátel hudby Bludov   
Vás zve na 

KONCERT
Stupkova kvarteta 

Olomouc
v neděli 2. května 2010 ve 14:00 hod.

Oranžérie Bludov   
- vstupné 40.- Kč -

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
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v dubnu 2010

PRODEJE  v kulturním domě

Úterý 7. 4.
Úterý a Středa 13. a 14.4. – levný textil
Čtvrtek 15.4., Pondělí 19.4.

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 -

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

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na 

HOUSLOVÝ KONCERT
ČEŇKA PAVLÍKA 

A HANY FORSTEROVÉ
v pátek 16. dubna 2010 v 17:00 hod.

 Zámek Bludov   
Program:

W. A. Mozart - sonáta e moll KV 304,
Allegro, Tempo di Minuetto

B. Smetana: Z domoviny (Dvě dua):
1. Moderato, 2. Andantino

F. Mendelssohn-Bartholdy, koncert e moll op. 64,
Allegro, molto appassionato,  Andante,  Allegro molto vivace

-vstupné 40.- Kč- Kulturní dům Bludov vás zve 
na hudební pořad

OPERETNÍ SKŘÍŇKA 
S LÍČIDLY

NEJKRÁSNĚJŠÍ MELODIE A VESELÉ SCÉNY 
ZE SVĚTOVÝCH I ČESKÝCH OPERET… 

Hrají a zpívají herci Slezského divadla v Opavě: 
Z.Mervová A.Plachká, A.Sokolová, K.Smolka, 

I.Melkus, A.Vovk, K.Holeš 

Sobota 
17. dubna 2010
v 18:00 hodin
-vstupné 40.- Kč- 

®®

Kulturní dům Bludov Vás zve na

MÁJOVÝ KONCERT

• Fleret a Jarmila Šuláková
• Skupina Zbořec  

Zahrada za Kulturním domem Bludov
Neděle 9. května 2010
Začátek v 15:00 hod.

Občerstvení
-vstupné dobrovolné-
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1. Proč NP Jeseníky:
Ø příroda Jeseníků a zejména Hrubého Jeseníku je jedinečná, 

evropsky významná a zaslouží si odpovídající a kvalitní 
ochranu a péči. Zahrnuje mimořádně zachovalé a rozsáh-
lé horské lesy, unikátní jesenickou arkto-alpínskou tund-
ru, rašeliniště apod. Žije zde řada vzácných druhů rostlin 
a živočichů, včetně takových, které se jinde v ČR a ani ve 
světě nevyskytují. 

Ø současný stav praktické ochrany přírody v Jeseníkách je 
neuspokojivý a potýká se s několika zásadními problémy. 
Chybí finanční prostředky i lidské kapacity k zajištění dosta-
tečné osvěty a informovanosti turistů i obyvatel a k zajištění 
účinné ochrany vzácných lokalit a druhů před neukázněnými 
turisty, popř. před devastačními projekty. Velkým problémem 
je zarůstání unikátní  vysokohorské tundry nepůvodní boro-
vicí klečí, která vytlačuje a ohrožuje vzácné jesenické druhy 
a omezuje přirozené přírodní procesy. NP celkově zajistí lepší 
péči o místní přírodu a podpoří přírodě blízké lesní hospodaře-
ní (přirozené a přírodě blízké lesy, věkově a druhově pestré).

Ø podpoří udržitelný rozvoj regionu, který přírodu Jeseníků 
nebude poškozovat a zachová ji pro další generace, nebude 
podporovat ekologicky nešetrné a devastační projekty, ale 
bude založen na kvalitě poskytovaných služeb a na ekologicky 
šetrném turismu. 

Ø NP bude prestižní značkou pro region a příležitostí, jak zajistit 
více financí na udržitelný rozvoj regionu. 

Ø Současná forma ochrany prostřednictvím CHKO tyto problé-
my neumožňuje efektivně řešit. Realizace vhodné varianty NP 
naopak tyto problémy řešit pomůže. 

2. Koncepce navrhovaného NP Jeseníky: 
Ø NP Jeseníky je koncepčně  navrhován jinak než NP Šumava či 

Krkonoše, aby se předešlo vzniku stejných problémů. 
Ø NP Jeseníky bude územně podstatně menší. Jeho rozloha by 

měla činit jen cca 25 % plochy dnešní CHKO Jeseníky. Bude 
zahrnovat zbytky kvalitní přírody, zejména v centrální části 
Hrubého Jeseníku, přibližně od rašeliniště Skřítek přes hlavní 
hřebeny a masivy až po Obří skály na jesenické straně. Bude 
mimo zastavěná území obcí, mimo obydlená území.

Ø Předpokládá se jiný způsob řešení problematiky kůrovce než 
na Šumavě. Jeseníky lze z tohoto hlediska přirovnat spíše k 
NP Krkonoše, kde je otázka kůrovce řešena jinak a je dobře 
zvládnuta. 

Ø Realizací této varianty NP by nedošlo k případnému omezení 
života v obcích ani k omezení současných oficiálních turistic-
kých stezek v horách. 

Ø Na většině území dnešní CHKO Jeseníky a předpokládaného 
NP by nedošlo ke zpřísnění stávajícího režimu ochrany příro-
dy, např. při sběru borůvek, hub apod.

Ø V Jeseníkách je zapotřebí klást větší důraz na realizaci udrži-
telného rozvoje regionu. 

3. Národní park není cílem, ale prostředkem k dosažení 
skutečných cílů. Těmi jsou:
Ø zlepšení praktické ochrany přírody Jeseníků,

Ø zajištění lepšího využití a čerpání financí, zejména z fondů 
Evropské unie,

Ø udržitelný rozvoj regionu založený na kvalitě služeb a na eko-
logicky šetrné turistice. 

 To jsou hodnoty, které Jeseníky nutně potřebují. Realizací 
vhodné koncepce NP jich můžeme lépe dosáhnout.

4. Území Hrubého Jeseníku splňuje z hlediska přírodních 
hodnot předpoklady pro vyhlášení NP. Tento závěr vyplynul 
z odborné studie, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo život-
ního prostředí. Podle vyjádření MŽP jsou Hrubý Jeseník a část 
Křivoklátska posledními oblastmi v ČR, které mají předpoklady 
stát se NP. To potvrdil i ministr životního prostředí Ladislav 
Miko během pracovní návštěvy v Karlově Studánce dne 15. 9. 
2009. Její součástí bylo jednání se starosty obcí CHKO Jeseníky. 
Na základě tohoto jednání ministerstvo zpracovalo první ofici-
ální dokument k možnému vyhlášení NP Jeseníky a v polovině 
listopadu 2009 jej rozeslalo starostům obcí CHKO a hejtmanům. 
Od toho se bude odvíjet další diskuse.

Aktuální výsledky veřejné kampaně na podporu vzniku NP 
Jeseníky:
Petice na podporu vyhlášení NP Jeseníky je iniciativa, kterou or-
ganizuje skupina veřejně aktivních občanů žijících v Jeseníkách. 
Hlavním cílem je zlepšení praktické ochrany přírody v našich 
horách, zlepšení možností využití finančních prostředků ze stra-
ny státu a fondů EU a podpora udržitelného rozvoje Jeseníků.
Text petice i řada informací k tématu, včetně dokumentu „Otáz-
ky a odpovědi k možnému vyhlášení NP Jeseníky“ jsou na:     
www.npjeseniky.info
 
Ø petici podpořilo již 7.000 lidí, většinou občané žijící v Jesení-

kách. Petice není časově omezena,
Ø petici podpořila řada místních i národních osobností: např. 

světoznámý fotograf Jindřich Štreit ze Sovince a malíř a ces-
tovatel Libor Vojkůvka ze Šternberka. Z národních osobností 
např. Miroslav Donutil, Květa Fialová, Naďa Konvalinková, 
Saša Rašilov a Ladislav Potměšil,  

Ø spolupracuje s námi 30 veřejných institucí v horách, zejména 
 městské knihovny a informační centra,
Ø téma NP a zlepšení ochrany přírody Jeseníků

jsme výrazně zviditelnili, stalo se z něj veřejné 
a diskutované téma. V rámci naší kampaně bylo vydáno již 
několik desítek článků v místních, regionálních i celostátních 
denících, bylo odvysíláno několik rozhlasových reportáží 
v Českém rozhlasu a natočeno bylo již 5 TV reportáží (ČTV, 
Nova a Prima),

Ø zajistili jsme pracovní návštěvu ministra životního prostředí 
Ladislava Mika v Jeseníkách. Hlavním cílem návštěvy bylo 
jednání se starosty obcí CHKO Jeseníky na téma možného 
vyhlášení Národního parku Jeseníky.   Podobná událost se na 
téma ochrany přírody v Jeseníkách ještě neuskutečnila.

Ø petiční výbor pokračuje v komunikaci se starosty obcí 
v CHKO Jeseníky,

Ø dne 11. 11. 2009 se v Karlově Studánce konala první širo-
ká diskuse na téma NP Jeseníky v rámci konference ke 40. 
výročí CHKO Jeseníky. Diskutovali zde zástupci obcí, Lesů 

Základní informace k možnému vyhlášení 
Národního parku Jeseníky (NP) a k související petici

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.
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ČR, ministerstva, Správy CHKO, petičního výboru a odborné 
veřejnosti.

Ø dne 18. 11. 2009 obdrželi představitelé obcí CHKO Jesení-
ky, hejtmani obou krajů a petiční výbor petice dopis ředitele 
Odboru péče o národní parky MŽP ČR s informací o připravo-
vaném NP Jeseníky. Tato informace je základním podkladem 
pro další seriózní diskusi a jednání. 

Ø Iniciujeme velké veřejné besedy za účasti všech stran tohoto 
tématu, první z nich se koná 3. 3. 2010 v Šumperku. Veřej-
nost se tak může dozvědět seriózní a objektivní informace.  

Petiční výbor petice tvoří tito občané žijící v Jeseníkách: 

Ondřej Bačík ml., propagátor udržitelného rozvoje 
a jesenický rodák, Rýmařov
Bc. František Winter, člen svazu ekologických zemědělců 
PRO-BIO, správce RC Jeseníky, Hanušovice 
Doc. Mgr. Jindřich Štreit, významný fotograf 
a vysokoškolský pedagog, Sovinec
Tomáš Hradil, předseda Hnutí Brontosaurus, Jeseník

Mateřská škola konkuruje OH

Po zklamání ze hry českých hokejistů na OH jsme tátům 
a dědům našich dětí chtěly připravit příjemné rozptýlení 
a pokusit se zlepšit jejich náladu uspořádáním „Poolympijského 
turnaje ve stolním fotbale“. Zajistili jsme ceny, sportovní náčiní 
a vylepili plakáty. Přihlásilo se jedenáct smíšených týmů. Vše 
vypuklo v úterý  9.března v odpoledních hodinách. Po přivítání 
soutěžících jsme dali všichni společně hlavy dohromady, doladili 
systém hodnocení a domluvili se, jakým způsobem budeme hrát 
závěrečné finále. Protože v základních skupinách byl přihlášený 
lichý počet mužstev, pokusili jsme se na poslední chvíli nalákat 
další zájemce. Marně jsme vyhlíželi u dveří školky alespoň 
jednoho tatínka či dědečka, který by se spolu se svojí ratolestí 
zapojil do fotbalového turnaje. To se nepodařilo a kvůli časové 
tísni kapitáni souhlasili s tím, aby se do soutěže přihlásil ryze 
ženský tým, který ochotně vytvořila paní ředitelka společně s 
paní učitelkou. Ještě před zahájením soutěže jsme dospělým 
účastníkům rozdali „zdravé iontové nápoje“. Někteří z hráčů, 
ti odvážnější, plechovky otvírali  ihned a osvěžovali se i bě-
hem hry, jiní se těšili na doušek dobrého moku až po skončení 
turnaje. Děti dostaly na povzbuzení cukrovinky a líté boje mohly 
začít. Během chvíle bylo ve třídě jako v úle. Skoro nebylo slyšet 
vlastního slova. Každou chvíli prořízl vzduch vzrušený výkřik 
góóól, ozývalo se fandění, povzbuzování, nadávky a vše, co 
k pořádnému sportu patří. Počítaly se branky, hodnotila tech-
nika a taktika, zapisovaly se výsledky do tabulky. Po skončení 
základní části pánové nevěřícně kroutili hlavami, jak je mož-
né, že dámský tým, přihlášený do turnaje na poslední chvíli, 
dokázal v závěrečné výsledkové listině figurovat tak vysoko 
a nebýt na posledním místě. Finále se hrálo systémem každý 
s každým. Rozhořely se urputné bitvy. Vášně plály, nikdo nikoho 
nešetřil. Soupeři byli tak vyrovnaní, že o vítězi mnohdy musela 
v nastaveném čase rozhodovat tzv. „náhlá smrt“, když po vstře-
lené brance utkání okamžitě končilo. Jedněm to přineslo radost, 
druhým smutek. Po posledním mači, stejně jako na olympiádě, 
se postavily tři nejlepší dvojice na připravené stupně vítězů, 
dostaly odměny a přihlížející jim zatleskali. Scházely pouze 

hymny. Nikomu se nechtělo odcházet, všichni společně jsme se 
velmi dobře bavili. To vše nás optimisticky naladilo, a proto jsme 
naznačily, že chystáme a máme vymyšlené další soutěže a přes 
mnohé zvídavé otázky jsme ještě neprozradily,  jaká překvapení 
chystáme. Protože za okny se již stmívalo a čas se neuvěřitelně
rychle hnal kolem nás, museli jsme úspěšný den zakončit. 
Věřím, že se můžeme těšit na  úspěšné pokračování.

za celý kolektiv pracovníků MŠ
s poděkováním všem zúčastněným

Ivana Kouřilová, ředitelka
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v sobotu 19.června 
2010 zájezd

Bonsai centrum 
Libčany

Program:
Lázně Bělohrad

- lázeňská kolonáda a parky
Pecka

- hrad Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
Zvičina

- rozhledna, výhled na Krkonoše
Libčany

- bonsai centrum, prohlídka expozice
- nákup bonsají, misek, nářadí, literatury

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:00 hod.
Cena: 350,- Kč

v sobotu 22.května 2010 zájezd

Vrbno pod Pradědem
Program:

Vrbno pod Pradědem
- sklárna (lesní sklo)

- výrobky z plastů do zahrady
Holčovice

- alpinium (vysokohorské dřeviny a květiny)
- Eldorádo (sochy prehistorických živočichů)

Linhartovy
- zámek (keramika Jana Kutálka, šicí stroje)

Krnov
- rozhledna Cvilín

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:00 hod.
Cena:  300,- Kč

Český zahrádkářský svaz
ZO Bludov

pořádá

Závazné přihlášky přijímá:  
Ladislav Vyhňák a František Kranich

Zájezdy je uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků

MDŽ
Přání k Mezinárodnímu dni žen v pensionu 8.3.2010, 

foto Martin Schauer

Kulturní dům Bludov 
nabízí volná místa na:

• Čtyřdenní zájezd do maďarských termálních lázní BÜK-
FÜRDÖ, 13.5. – 16.5.2010, cena 3.950.- Kč /doprava, 
3x ubytování, 3x polopenze, vstup do bazénů, lázeňský 
poplatek/ Léčebné lázně nabízí 27 bazénů – léčebných 
i plaveckých aj. atrakce a relaxaci. Ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích, odjezd od Kulturního domu Bludov 
v 7:30 hod.

• Jednodenní poznávací zájezd do Vídně/prohlídka pamá-
tek a města/ – v sobotu 1. května 2010, cena 570.- Kč, 
odjezd od Zámku Bludov v 6.25 hod. 

• Dovolená v Chorvatsku  POLOOSTROV PELJEŠAC 18. 
6. – 27. 6. 2010 za 5.300.- Kč /v ceně doprava, ubytová-
ní a pobytová taxa/ -vhodné pro seniory. Další termíny: 
2.7.-11.7., 16.7.-25.7., 30.7.-8.8., 13.8. – 22.8. /5.850,. 
Kč/, 27.8.-5.9.2010 /5.550.- Kč/. Nástupní místo – zámek 
Bludov, na místě možnost výletů – Dubrovník, Korčula, 
Orebic, lodí Duba, Divna. 

Bližší informace a přihlášky 
v KD Bludov
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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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Trampská PORTA 6. 3. 2010  Foto: Fr.Polách



Vernisáž výstavy Bludovské inspirace Adolfa Kašpara 12.3.2010  
Foto Fr.Polách, 

J. Mašek, J.Baslar
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plastové šasi
příkon [W] 1000
záběr [cm]     32
hmotnost [kg]  10,5
koš [l]     27
doporučená plocha [m2] 400
nastavení výšky [mm] 25 - 55

kovové šasi
motor HECHT OHV
obsah [cm3] 118
výkon [HP]*   (4)*
záběr [cm] 46
hmotnost [kg]  37
koš [l]     75
doporučená plocha [m2] 800
nastavení výšky [mm] 25 - 75

centrální nastavení výšky sečení
kuličková ložiska

1.550,- 4.500,- 

PLETIVO PLAST.

1 M
42,-Kč/M

1,25 M
49,-Kč/M

1,50 M
59,-Kč/M

ŽELEZÁŘSTVÍ BLUDOV     583 / 238 423     603 / 748 119
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Ples otevřených srdcí -  III. Ročník, 26.2. 2010  Foto: J. Mašek
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POSLEDNÍ LÁSKA PETRA VOKA – ANNA 
BŘEZINOVÁ – historický román. 

KNIHA MRTVÝCH – ELIZABETH PETERS 
-  krádež knihy rozezlila i egyptské bohy… 

KNIHA LŽÍ – BRAD MELTZER – honba 
za první vražednou zbraní na světě… 

STŘEPY – PETR VOSÁHLO – poezie. 
BALADY O KONÍCH A ROMANCE O HOL-
KÁCH – LUDVÍK HESS – dostihový svět 
a jeho praktiky. 

60 ZABIJÁKŮ PODLE STEVA BACKSALA 
– STEPHEN BACKSALL – prožijte se Stevem 
jeho dosud nejodvážnější dobrodružství 
– všechna stvoření mají jedno společné 
– jsou smrtelně nebezpečná. 

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU 
ŠUMPERK – č. 3 – kronika. 

VĚZEŇSKÝ DENÍK – JEFFREY ARCHER 
– autobiografické momenty. 

OPOMENUTÍ HRDINOVÉ – JAN BENDA 
– na okrese Šumperk jediný z hrdinů Dukly 
a Sokolova v pískovně v k.ú.Bludov, 
vybudovaný ZO Svazarmu Šumperk při 
celostátním finále Dukelského závodu. 

HŘÍŠNÝ KANEC – SIMONA MONZOVÁ 
– nový román oblíbené autorky, 
  

PRO DĚTI 
  
BRÁCHA JE SUPER STAR – KAREN 
McCOMBIE – o rockerce Sadie. 

MOJE TRHLÁ RODINKA – KAREN 
McCOMBIE – rockera Sadie a její problé-
my. 

PUSINKA – JACGUELINE WILSON – strhují-
cí příběh od oblíbené autorky, určený pro 
mladší čtenářky. 

ZPĚVÁKŮV AMULET – THOMAS BREZINA 
– tajemství a čtyři kamarádi v akci. 

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY – JEFF KIN-
NEY – světový bestseller – román 
v obrázkách. 

BRUSLAŘSKÁ HOREČKA – MAJA von VO-
GEL – tři holky na stopě překonají potíže 
odvážně a chytře a jsou neporazitelný tým. 

DĚSIVÉ TAJEMSTVÍ – THOMAS BREZINA
– klub záhad – napínavé příběhy se 
superlupou. 

TAJEMNÁ ZEMĚ RONDO – EMILY RODDA 
– klíč – důležité – otoč klíčkem jen tři-
krát…. 

POHÁDKOVÉ DÁRKY JOSEFA LADY 
– JOSEF LADA – dárky od Josefa Lady 
připravil Michal Černík malým i velkým 
pro radost a hezké chvíle! 

MORANA – SUSAN COOPEROVÁ – druhá 
kniha ze série fantasy, kterou napsala 
anglická 
autorka. 

ŠEDÝ KRÁL – SUSAN COOPEROVÁ 
– další kniha, kterou série pokračuje, 
získala americkou cenu za nejzajímavější 
dětskou knížku roku. 
  

VÝMĚNNÝ FOND 
    
VRAŽDA NA DEN SV.PATRIKA – LEE 
MARRISOVÁ – případ bývalé jeptišky. 
VYSOKÁ HRA – PETER BENJAMIN 
– detektivka. 

PIRÁTI Z KARIBIKU – KAY MEYER – autor 
fantasy bestsellerů-dobrodružný svět 
karibských pirátů a svět magie. 

CHATRČ – WILLIAM P.YOUNG – kde se 
tragédie střetává s věčností… 

POKLESKY ROZVERNÉ SNOUBENKY 
– MILOŇ ČEPELKA – autorův opožděný 
prozaický debut. 

POHŘEBNÍ HRY – MARY RENAULTOVÁ 
– vzrušující období po smrti Alexandra 
Velikého, kdy se jeho říše rozpadala. 

VZESTUP A PÁD ŠEJDÍŘE RADOVANA 
KOČÍŘE – ZDENĚK ČERVENKA – napínavý 
příběh českého miliardáře, který uprchne 
před spravedlností na ostrov 
Mauricius. 

CESTA ZE STRACENA – CECELIA AHER-
NOVÁ – hledá pohřešované, ale najde 
sama sebe? 

ĎÁBEL V ULICÍCH – RICHARD HAWKE 
– s noční můrou je to vždy osobní…. 

TREKKING  - požitek z přírody a relaxace
- vybočení ze shonu a stresu každoden-
ního života. 

  HOLINKOVÁ S. – KNIHOVNICE.
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DÁVNÁ TAJEMSTVÍ – CATHY KELLY – ro-
mán – ukrývejte tajemství příliš dlouho 
– a ono VYSOKÁ HRA – PETER BEN-
JAMIN – detektivní román –děj příběhu 
je od začátku až do konce nabitý napětím 
a zavede nás do exotického prostředí 
dostihů,v němž velké peníze propůjču-
jí velkou moc,vítězové žijí na výsluní 
a na ty, kdo prohrají,se rychle zapomí-
ná.Kniha potěší všechny příznivce Dicka 
Francise. 

ZRÁDNÁ STEZKA – LOUIS L’AMOUR 
– kniha zavede čtenáře do časů, kdy 
na západě nebyla o přestřelky nouze… 

BEZ SESTRY NEODEJDU – KRISTINA JO-
NES –děsivý příběh o zvrácenosti ve
jménu „zákona lásky“. 

ČETNICKÉ PŘÍBĚHY – RICHARD SOBOTKA 
– veselé i smutné příběhy venkovského 
četníka. 

DIVY SVĚTA – FRIEDEMANN BEDURFTIG 
– poklady lidstva – tato výpravná kniha 
vás zve k velké expedici kolem celého 
světa od Islandu až po Nový Zéland,  
a to bez jakéhokoli spěchu. 

SE SILOU LVICE – ESMA ABDEIHAMID 
MARIANE MOESIE – příběh násilně pro-
vdané a ponižované ženy, její nevýslovně 
těžký boj o unesené děti. 

KRÁLOVNA DVOU KRÁLŮ – ROBERT FILIP 
– historický román. 

MIZERNÁ KARMA – DAVID SAFIER 
– vítejte v příštím životě, bude to legrace! 

POPELKA LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ 
– DANA ČERMÁKOVÁ – hvězda našich 
srdcí. 

PŘÍBĚHY Z OLIVOVÉHO OSTROVA ANEB 
KDYŽ NA KORFU KVETOU MANDLONĚ 
– PAVLA SMETANOVÁ – autorka nás pro-
vází radostmi 
i strastmi řecké reality. 

KONEC ZÁLETNÉ LADY – HANA WHITTON 
– detektivka. 

LOTRASOVÉ, CHMATÁCI A DALŠÍ DAREBÁ-
CI – PAVEL TOUHAR – osudy postav 
českého středověku. 

GOLEM A SÁRA – VLADIMÍR KAVČIAK 
– záhadné vraždy v pražského ghettu. 

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Hudební škola při KD Bludov nabízí vedle výuky hry na klavír a flétnu, 
nově i výuku hry na kytaru, a to akustickou i elektrickou. 

Informace v KD Bludov
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Neváhejte a navštivte nás !

AGRITEC       
ŠUMPERK

 Agritec Šumperk, Zemědělská 16,
787 01 Šumperk

/u bývalé Střední zemědělské  školy v Šumperku/
telefon: 583 382 141

otevřeno: po-pá  7-16 hod.
těšíme se na Vaši návštěvu!

Kvalitní krmné směsi 
pro drůbež, 
králíky a ostatní zvířata,

hnojiva , přípravky na ochranu 
rostlin, travní směsi, substráty, 
sadbové brambory, osiva polních 
plodin, přísadu zeleniny a květin, 
potřeby pro zahrádkáře.

nabízí :  

http://zemedelskyskanzen.svet-stranek.cz/onas

Titul Missis 2010 získala v sobotu v Ma-
riánských Lázních pracovnice Městského 
úřadu v Šumperku Dagmar Güttlerová 
(rozená Schwarzerová, rodačka z Bludo-
va ) se čtyřletou dcerou Viktorií.
 Dvojice zvítězila v 17. ročníku celo-
republikového finále charitativní soutěže 
o nejsympatičtější maminku a dítě. První 
vícemissis se stala pedagogická asistentka 
Gabriela Jandová S pětiletou Magdalén-
kou z Českých Velenic. Třetí byla učitel-
ka Monika Charvátová a její dvanáctiletá 
dcera Monika z Chomutova.
 Cenu Missis deníku Právo, mediální-
ho partnera soutěže, si odnesla Jana Hnoj-
ská se 14letou dcerou Michaelou. Finále 
se zúčastnilo deset párů, které postoupily 
z moravskoslezského a českého finále.
 Maminky absolvovaly v mariánskolá-
zeňském divadle rozhovor s moderátorem 
akce Martinem Dejdarem. Následovala 
volná disciplína a módní přehlídka, na 
níž děti předváděly modely, jež jim vy-
braly matky.,, Obleky vítězek měly šmrnc 
a nápaditá byla i jejich volná disciplína, 
rozcvička námořníků ,“ řekl jeden z porotců.
Vítězka, kromě zlatého náhrdelníku a prs-
tenu a pobytu ve Františkových Lázních, 

získala televizor, fotoaparát a další ceny. 
V programu vystoupil mj. operní pěvec 
Peter Dvorský a soubor 4Tet s Jiřím Kor-
nem. Předsedou poroty byl moderátor  ČT 
Jakub Železný.
Letos na charitu čtvrt miliónu.
Missis tradičně přispívá na charitu, za 
dobu jejího trvání to bylo už víc než šest 
miliónů korun.
 Čtvrt miliónů z darů hostů a dražby 
korunky vítězky putovalo v sobotu Die-
cézní charitě plzeňské diecéze a Diecéz-
ní charitě ostravsko-opavské, infekční 
klinice Fakultní nemocnice Na Bulovce 
a dětským domovům v Mariánských 
Lázních, Karlových Varech a Ostravě.

Martin Polák 

Nejsympatičtější maminka je ze Šumperku Kulturní dům Bludov
nabízí volná místa na zájezd

FLORA 
OLOMOUC

V neděli 25. dubna 2010
 odjezd od zámku Bludov 

v 8:00 hod. 
cena za cestu 150.- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd
do divadla Hybernia v Praze na

 

MUZIKÁL

Účinkují: Daniel Hůlka, Josef Vojtek, Marián Vojtko, Jiří Langmajer, Tomáš 
Trapl, Vilém Čok, Roman Vojtek, Tomáš Savka, Daniel Barták, Sabina 

Laurinová, Zuzana Benešová, Zdenka Trvalcová, Kateřina Brožová, Marta 
Jandová, Hanka Křížková, Vlastimil Zavřel, Zdeněk Izer, Milan Pitkin, 

Ivo Pešák, Aleš Háma, Jakub Wehrenberg, Jan Fiala, Markéta Procházková, 
Šárka Vaňková, Eva Burešová 

Autor: Petr Markov, Zdeněk Barták    Režie: Filip Renč

Muzikál Baron Prášil by měl být – stejně jako kniha G.A.Bürgera 
- oslavou lidské fantazie. Fantazie, ve které ti, co ji nemají, často 
vidí nebezpečné šílenství. Baronovy neuvěřitelné příhody (dělová 

koule, břicho velryby, příběh sultánova pokladu, historka o jelenovi 
a třešni, setkání s Vulkánem, průlet zeměkoulí, sultánův harém 

– zkrátka jakési The best of Baron Prášil) by měly být navlečeny 
jako zářivé (výtvarné, trikové, hudební, textové, taneční a pěvecké) 
korálky na jednoduché, ale o to pevnější niti základního příběhu. 

Příběhu plného citů, napětí i humoru, ale hlavně příběhu naprosto 
srozumitelného jak dospělým, tak dětem.

V sobotu 27. listopadu 2010
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Cena 1.000,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

®®
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KOLO
den-datum

hodina

MUŽI “A” I. B  sk. C KOLO
den-datum

hodina

MUŽI “B”  II.tř. - OP KOLO
den-datum

hodina

DOROST OP skup. A KOLO
den-datum

hodina

Starší žáci OP 

doma venku doma venku doma venku doma venku

14
So   19.6.    16:30

Bělá

15
So   27.3.    15:00

Nový Malín
15

Ne   28.3.  15:00
Dubicko

13
So   27.3 .  12:30

N.Malín

16
So    3.4.    16:00

Javorník
16

Ne    4.4.   16:00
Zvole

14
So    3.4.    13:45

Hanušovice
14

Ne    4.4.   14:00
Zvole

17
So   10.4.   16:00 

Supíkovice
17

So   10.4.   16:00
Hanušovice

15
Ne   11.4.  13:30

Písařov
15

So   10.4.   10:00
Hanušovice

18
So    17.4.  16:30

Sobotín
18

Ne   18.4.  16:30
Písařov

16
Ne   18.4.  14:30

Sudkov
16

So  18.4.   13:30
Sudkov

19
So    24.4.   16:30

Ruda
19

So    24.4.  16:30
Sudkov

17
Ne   25.4.  13:30

Rovensko
17

So   25.4.   13:30
Loučná

20
So    1.5.    16:30

Bohdíkov
20

Ne   2.5.    16:30
Libina

18
So     1.5.    14:00

Bratrušov
18

Ne    2.5.   14:30
Bohdíkov

21
So     8.5.    16:30

Česká Ves
21

Ne   9.5.    16:30
Podolí 19 V O L N O 19 V O L N O

22
Ne    16.5.  16:30

Lesnice
22

So   15.5 . 16:30
FRC Zábřeh

20
Ne    16.5. 10:30

Jindřichov
20

So     15.5.  11:00
UT Zábřeh B

23
So    22.5.   16:30

Hrabišín
23

Ne   23.5.  16:30
Lukavice

21
So   22.5.   14:15

Postřelmov
21

Ne   23.5.  14:30
Jindřichov

24
So    29.5.   16:30

Jindřichov
24

So   29.5.  16:30
Postřelmov

22
Ne   30.5.  10:00

Sobotín
22

So   29.5.   14:00
St.Město

25
So     5.6.    16:30

Staré Město
25

Ne    6.6.   16:30
Rapotín

12
Ne    6.6.   14:30

Štíty

26
So    12.6.   16:30

Žulová
26

Ne   13.6.  16:30
Loštice B

13
So    12.6.  14:00

Leština

Nohejbalový turnaj

V sobotu 20. února 2010 se ve školní tělocvičně uskutečnil 
turnaj v nohejbalu trojic přizvaných družstev. Celkem se zúčast-
nilo 9 družstev z blízkého okolí. Turnaj pořádal bludovský oddíl 
nohejbalistů. 
 Po vyrovnaném souboji si prvenství odneslo družstvo Pegas 
z Rudy nad Moravou, druhé místo obsadil nohejbalový klub 
Šumperk a třetí družstvo Hasičského záchranného sboru Šum-
perk. Těsné čtvrté místo obsadil bludovský oddíl. Pořadí dalších 
družstev – Čechoslováci, Brka ze Sudkova, Vodáci z Rudy nad 
Moravou, Kroupovka Bludov, Čmeláci Chromeč.
 Hlavními sponzory turnaje byli Luděk Březina, prodej 
a servis kompresorů a prodej elektrického nářadí /ceny/ a Milan 
Hroch. Děkujeme i ostatním sponzorům za podporu a pomoc 
při organizaci turnaje.

Bludovští nohejbalisté

ROZPIS - JARO 2010
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Vaření na sněhu
Dne 6.2.2010 se uskutečnil již 5. ročník 
legendární akce Vaření na sněhu, po nějaké 
době ale už konečně na pořádném sněhu. 
Jako obvykle jsme se sešli u klubovny, od-
kud jsme se vydali k místu, kde byl skautský 
tábor v roce 1968, Pod Petrovicí. Po cestě to 
šlo, ale „tlapání“ v poli plném sněhu, který 

Skautská zima
nám byl až po pás, bylo velkým zážitkem! 
Poté, co jsme došli na místo, vybrala si 
každá ze tří skupin svoje místo na vaření. 
„Tak proč ještě čekáme, jdeme vařit.“ Ze 
začátku nešel nikomu zapálit oheň, bylo 
to až k zbláznění. Přesto jsme neztráceli 
naději a pokračovali dál. Po chvíli se 
nám to konečně „rozfajčilo“, a tak jsme 
konečně mohli vařit. Ve skupinách jsme 
vařili kuře s bramborami, nudle s paprikou, 
špagety a guláš. Ti, kdo ale vařili guláš, to 
moc neuměli, takže tam naházeli, vše co 
měli, včetně chili, kterého tam dali moc 
velké množství. Bylo to o spálení pusy. 
Porota ve složení: Peťulka, Samo, Klasik 
a Hanes konstatovala, že jsou všechny po-
krmy poživatelné kromě velice pikantního 
guláše, který se dal použít jen jako chemic-
ká zbraň. Po úklidu a siestě nastala další 
veselá část výpravy. Měli jsme s sebou 
igelitové pytle, které jsme vzali s sebou na 
sednutí. Marek si jeden vzal, vlezl do něj 
nohama napřed a sjel kopec. To nám vnuklo 
nápad na bobovou dráhu, a tak jsme začali 
stavět. Po dlouhé dřině a námaze jsme po-
stavili dvě dráhy. První byla kratší a prudší 
se skokánkem, druhá byla delší. Po vyřá-
dění na dráhách přišlo na řadu dlouho oče-
kávané vyhlášení. Ve vaření zvítězil Martin 
Dostál a Vojta Vyroubal, a to už třetí rok 
za sebou. Poté jsme se sbalili a šli domů.

Sjezdovky
Týden před tím jsme jeli se skautským 
oddílem na sjezdovky do Janoušova. Vyra-
zili jsme třemi auty, v Janoušově nakoupili 
jízdenky a pak to začalo. Sníh lítal všude 
kolem a my také. Prostě „cool action“. 
Bylo tam moc krásně a počasí nám přálo. 
Jezdili jsme asi do jedné hodiny odpoledne. 
Pak už jsme byli úplně „k.o.“, tak jsme akci 

odmávali, nasedli do aut a jeli domů. Už teď 
se těším, až si tuto akci zase zopakujeme...

br. Martin Dostál
2. oddíl Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka 
Bludov

KOLO  den-datum
hodina

 OP starší přípravka (1+7) KOLO den-datum
hodina

 OP mladší přípravka (1+4)

doma venku doma venku
16

So     3.4.     12:15
Šumperk C

17
So    10.4.    14:30

Hanušovice

18
So     17.4.   15:00

Sobotín

19
So    24.4.    10:00

Loučná
13

So     24.4.     9:00
Zábřeh C

20
So     1.5.     15:00

Libina
14

So     1.5.       14:00
Mohelnice

21
So     8.5.    15:00

Sudkov
8

Ne      9.5.     9:30
Šumperk C

22
Ne   16.5.    12:30

Lesnice
9

Ne     16.5.    11:00
Lesnice

23
So    22.5.   12:45

Hrabišín
10

So    22.5.     11:45
Sudkov

24.
So   29.5.    10.00

Postřelmov
11

So    29.5.    10:30
Rapotín

25.
So    5.6.     15.00

Rapotín

26
So    12.6.    10:00

Loštice

14
STŘ   12.5.    16:30

Velké Losiny

15
STŘ   26.5.    17:00

Nový Malín
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Okresní finále ve šplhu 
3. března 2010 se žáci 1. stupně zúčastnili okresního finále ve šplhu 
družstev. 2. - 5. tříd. Ze školního kola, které se konalo 10. února 
2010, postoupili ti nejlepší ze 3., 4.a 5. ročníku. Tentokrát jsme na 
medailová místa v družstvech nedosáhli. Úspěšná byla jen Tereza 
Matějová ze 4. třídy, která mezi jednotlivci obsadila pěkné 3. místo. 
Blahopřejeme.

    Mgr. Eva Macková
Čtenářská soutěž
V březnu, měsíci knihy, se na na naší škole koná každoročně 
čtenářská soutěž. Z každé třídy byli vybráni nejlepší čtenáři, aby 
předvedli své čtenářské dovednosti. Zájem byl velký, zúčastnit se 
však mohlo pouze šest žáků z každého ročníku. 
A tady jsou ti nejlepší: 
1.ročník – Patrik Frank
2.ročník – Filip Matějček
3.ročník – Anna Konečná
4.ročník – Beáta Jánětová
5.ročník – Tomáš Musílek
Všem vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.
   Mgr. Michaela Minářová

Pyžamový bál
Páteční odpoledne před jarními prázdninami přineslo spoustu skvě-
lé zábavy těm, kteří mají rádi pohyb a legraci. Školáci, předško-
láci a dospěláci se oblékli do svých i vypůjčených nočních úborů 
a vyrazili do kulturního domu na pyžamový bál. V netradičních 
společenských  oblecích si užili dvě hodinky prima muziky, tance 
a her. U vstupu na každého čekala slosovatelná vstupenka, peně-
ženky patřičně provětral nákup losů z bohaté tomboly, hladovci 
zkrotili své chutě v bufetu. Báječnou tečkou na závěr bylo vyhlášení 
a ocenění majitelů nejvtipnějších a nejhezčích pyžam a také slosování 
vstupenek.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Lyžařský výcvikový kurz
 V měsíci únoru se žáci naší školy zúčastnili lyžařského výcviku, 
který se konal 21.2. - 26.2. 2010 v Kunčicích u Starého Města pod 
Sněžníkem.
 Kurzu se zúčastnilo 44 dětí. Děti byly rozděleny do čtyř 
družstev, z nichž tři byla družstva lyžařů a jedno snowboardistů. 
 Každý večer se konaly zajímavé besedy. Probírala se dů-
ležitá témata např. o historii lyžování a snowboardingu, o bez-
pečném chování na horách, o údržbě lyžařského a snowboar-
dového vybavení, o nových trendech v technice carvingového 
lyžování (videoprojekce),  a snowboardingu. Žáci si vyzkoušeli 
praktický nácvik první pomoci a nechyběly ani zábavné aktivi-
ty, mezi kterými byla velmi úspěšná soutěž o nejlepší masku.
 Počasí nebylo přímo ideální, a tak se jedno deštivé 
odpoledne všichni vydali na vycházku do Starého Města.
 Lyžařský výcvik se vydařil, v jeho průběhu nedošlo k žád-
nému zranění, všichni si užili zábavy i poučení a těšíme se 
na další.                                                                                               
 Ivo Žaitlík                           



Slovíčkový král
Dne 18. března 2010 proběhla na naší škole pro žáky 3. – 5. roční-
ku soutěž z anglického jazyka - Slovíčkový král. Tato soutěž měla 
prověřit slovní zásobu žáků, jejich pohotovost, ale i přemýšlivost 
nad některými úkoly. Žáci měli např. vymyslet a bezchybně napsat 
co nejvíce slov na dané téma nebo napsat co nejvíce slov, která 
začínají stejným písmenem. Dále řešili anagramy, z řady slov vybí-
rali jedno slovo, které tam nepatří. Žáci 3. ročníku si vylosovali tři 
různá slovíčka, jejichž význam měli znázornit pomocí párátek. Žáci 
4. a  5. ročníku si naopak prověřili svou orientaci v anglicko-čes-
kém slovníku a hledali český překlad zadaných, pro ně neznámých, 
anglických slov.
 Všechny děti byly šikovné a prokázaly své znalosti z angličtiny. 
Výsledky soutěže byly velmi vyrovnané, ve 3. ročníku dokonce 
o prvenství rozhodovala rychlost plnění úkolů. Žáci byli hodnoceni 
po jednotlivých ročnících a pořadí 1. - 3. místa je následující:

3. třída
1.Konečná Anna
2.Hégerová Aneta
3.Turek Karel

5. třída
1.Zaoralová Petra
2.Strmisková Anna
3.Drážný Ladislav
Všem dětem děkujeme za  účast v soutěži.

Blanka Pavelková
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O pohodovou atmosféru celé akce se postarali Mgr. Lubomír 
Krobot v roli DJ a zvukaře, učitelský sbor, školní kuchyně a dívčí 
tým FIT aerobic ze Šumperku.

Děkuji všem organizátorům a sponzorům.
       Mgr. Ivana Brázdová

4. třída
1.Heblák František
2.Kotrlá Karolína
3.Březinová Eliška

Benjamíni                            Kadeti
1.Tomáš Špička 7.B                     1. Tomáš Weiser 9.B
2.Jitka Jurenková 7.A                   2. Tereza Nosková 9.A
3.Lucie Strouhalová 7.B         3. - 4. Markéta Peichlová 9.B
                                                     Libor Svoboda 9.A
V 6. ročníku byli tři žáci úspěšní řešitelé školního kola 
Pythagoriády:
1. Iveta Ospálková
2.-3.  Zuzana Chalupová
        Dominik Soural
Ladislav Drážný z 5. ročníku se stal úspěšným řešitelem okresního 
kola Matematické olympiády.
 Květoslava Procházková

Matematický klokan
Jako každým rokem je jaro na naší škole ve znamení matematic-
kých soutěží. V úterý 16.3.2010 proběhla ta, která měla největší
účast: matematický klokan pro 218 žáků ze 2. - 9. ročníku. 
Nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích byli tito žáci:
Cvrčci                                  Klokánci
1.Anna Konečná 3.r.               1. Ladislav Drážný 5.r.                   
2.Kateřina Kvapilová 3.r.         2. Ondřej Peichl 4.r.
3.Lukáš Peichl 2.r.                  3. Martina Muroňová 5.r.

potoce. Děti pak ozdobily 
proutky z vrby mašličkami 
a předaly tzv. májíček Jaru 
a Létu, které představo-
valy žačky 2. třídy. Ty 
v čele průvodu přinesly
symbol jara zpět do 
vsi  spolu  s  říkankou:

Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma, 
a teď už je za horama,

hu, hu, hu,
jaro už je tu! 

I počasí nám přálo 
a vypadá to, že jaro 
už skutečně přemohlo 
zimu.

Mgr. Michaela Minářová

Vynášení Morany
V pátek 19.března jsme se rozloučili se zimou vynesením Morany 
(Mařeny, Smrtky – podle krajů). Tento zvyk se dělá na Smrtnou 
neděli, která letos připadá na 21. března. Vynesením Morany za 
vesnici a jejím spálením a vhozením do vody se má symbolicky 
vyhnat zima a přivítat jaro.
Děti se na akci pilně připravovaly. Celý týden jsme věnovali jaru, 
Velikonocím a jejich tradicím.
V pátek celý průvod dětí vynesl postavu „Zimy“ za vesnici, kde 
jsme ji zapálili a zbytky rákosu nechali odplavat po Vitonínském 
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Český svaz ochránců přírody Bludov vám představuje
Orchideje – klenoty přírody.

Zpracovali členové Orchidea klubu Brno
Mgr. Jana Holinková a Roman Procházka

Vážený čtenáři, je přirozené, že soubor 
fotografií a článků o orchidejích, který 
vám jednou měsíčně budeme předkládat 
v Bludovanu, nebude úplný. Vychází 
z našich možností. Přesto vás chceme co 
nejstručněji, obecně a poutavě, seznámit 
s rostlinným druhem, který je obestřen 
tajemstvím jeho objevování, krásou 
a mnohdy i životními tragediemi. Jistě si 
řeknete, proč zrovna orchideje?  Na to se 
vám pokusíme odpovědět v tomto prvním 
úvodním článku.
 Orchideje jsou ve vývoji mladou 
skupinou, která se nachází stále ve fázi 
evoluce a jejich odlišnost od ostatních 
rostlinných druhů zaujala vědce již 
v dávných dobách. O tom svědčí rytiny 
ve starých herbářích. Nezajímali se však 
o krásu, ale o využívání v medicíně.. 
Čím více druhů se nacházelo,  dávala se 
jim jména, tím více se přicházelo na to, 
že existují různé rostliny stejného jména 

však  jinou terminologii a tu bylo potře-
ba sjednotit. K nejvýznačnějšímu počinu 
dospěl švédský botanik Carl von Linné, 
který začal klasifikovat rostliny podle 
počtu a  umístění pestíků, počtu tyčinek, 
zavedl systém názvu rostlin ze dvou slov 
(rodové a druhové ) a ten se stal základem 
klasifikace rostlin. Stalo se tak roku 1753, 
kdy vydal knihu o rostlinných druzích.  
V tuto dobu to bylo něco převratného 
a i když dnes máme moderní metody, 
tato systematika se s úpravami používá 
dodnes.  V roce 1789, to znamená o půl 
století později, vyčlenil orchideje jako 
samostatnou čeleď francouzský botanik 
A.I. de Jussieu. Lidé si obecně představu-
jí orchideje, že rostou jenom v oblastech 
deštných pralesů a do dnešního dne málo 
vědí o tom, že žádná jiná skupina rostlin 
není rozšířena v tak různých klimatech 
jako orchideje. Jsou rozšířeny od tropů 
až do vysokých nadmořských výšek, od 
severního polárního kruhu k jižnímu a to 
dává orchidejím různorodost a neuvěřitel-
ný počet druhů. U nás rostou druhy mír-
ného pásma, které rostou na zemi, říká se 
jim terestrické, (terra = země) a svoji krá-
sou a vzácností se tropickým vyrovnají. 
Čím se asi tak liší od ostatních rostlin… 
především orchideje patří do skupiny jed-
noděložných, i když mají mnoho společ-
ných rysů s dvouděložnými. Co je však 
odlišuje, je uspořádání květu. Květy or-
chidejí se skládají ze šesti okvětních líst-
ků ve dvou kruzích. Vnější kruh se třemi 
kališními lístky a vnitřní se třemi korunní-
mi lístky, z nichž je prostřední přeměněn 
v plochý pysk, který slouží k přivábení 
opylovače a je odlišný  tvarem i barvou.
U některých druhů vybíhá dozadu ostru-
ha, která může obsahovat nektar. Květy, 
které nemají nektar, nazýváme šálivými 
a lákají hmyz na květ barevností nebo vůní 
jen za účelem opylení. Tyčinka a čnělka 
s bliznou jsou srostlé ve sloupek. Na 
přední straně je blizna, nad ní nebo vedle 
jsou se sloupkem volně spojený prašníky 
a tvoří tak dohromady rozmnožovací 
orgán orchidejí. Popsat opylování by 
bylo nad rámec tohoto článku. Je velice 
zajímavý a čtenář se s ním může seznámit 
v odborné literatuře. Teprve na začátku 
tohoto století byly popsány doposud 
neznámé skutečnosti, které vysvětlovaly 
podmínky klíčení k dalšímu úspěšnému  

růstu orchidejí. Semena orchidejí mají ne-
dokonale vytvořené bezděložné embryo. 
Teprve až se semeno octne ve vhodném 
prostředí za přítomnosti určitého druhu 
hub, je jim infikováno, pokračuje ve 
vývoji a růstu. Tento vztah mezi rostlinou 
a houbou nazýváme mykorrhizou.  
  Věříme, že naše povídání o or-
chidejích vás zaujalo a nás bude  těšit váš 
zájem o poznání naší květeny v dalším 
čísle Bludovanu.

a bylo zapotřebí s tím něco udělat. Proto 
se ke jménům  rostlin začal přidávat po-
drobný popis daného druhu jako je počet 
a tvar listů, délky stonků, květů, kde sku-
pina podobných, nebo příbuzných druhů 
tvořila společný rod. Každý botanik měl 


