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28. říjen 2010

V pondělí 13. prosince 2010 
od 18:00 hod. proběhne v kulturním 

domě 2. zasedání zastupitelstva obce.
Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka 
na zastupitelstvo

MŠ Bludov         
Vážení spoluobčané,
rok se opět nachýlil k přelomu října 
a listopadu a náš stát slaví svůj velký 
státní svátek. Připomínáme si 92 let od 
vyhlášení samostatného Československa.
 Jde bezesporu o jeden z nejvýznamněj-
ších milníků našich novodobých dějin. Po 
dlouhých staletích jsme se odpoutali od 
sousedního Rakouska a vydali se svou 
vlastní cestou.
 Sami sobě jsme ale mohli vládnout 
sotva dvacet let.
 Poté nastalo dlouhé půlstoletí nesvobo-
dy, které se vyznačovalo brutálním pošla-
páváním základních občanských svobod. 
A je jedno, zda po nich dupaly boty hnědé 
či boty rudé.
 Touha lidí po svobodě je však nesmrtel-
ná. I díky tomu se posledních jednadvacet 
let můžeme těšit ze života ve společnosti 
demokratické a svobodné. Jistě, život ve 
svobodě není lehký, v mnohém je velmi 
obtížný.
 Nicméně bylo by znesvěcením odkazu 
zakladatelů Československa, kdybychom 
chtěli svobodu odvrhnout jen kvůli mate-
riálním statkům.
 Československá republika vznikla 
téměř před stoletím na troskách Evropy, 
kterou se prohnalo šílenství první světové 
války.
 Právě tato válka, nejničivější válka 

   Je listopadový podvečer a Mateřská 
škola v Bludově se změnila na kou-
zelnou dílnu plnou skřítků a strašidel. 
Už u vchodu děti vítá tajemná hudba 
a ze všech koutů blikají oči různých 
příšerek a zvířátek vyrobených 
z dýní a dalších podzimních pokladů  
přírody. Je jich stále víc, protože ši-
kovné maminky a tatínkové, babičky 
a tetičky za pomoci svých nejmenších 
pilně pracují na výrobě dalších. A tak 
se všechna okna a kouty brzy plní 
nejrozmanitějšími úsměvy a škleby 
a houstnoucí šero je plné planoucích 
očí. Po chodbách bloudí  hodné bílé 
strašidlo a děti s ním statečně pózují 
pro fotky do rodinných alb, aby se 
vzápětí schovaly za nejbližším dospě-
lým. Co kdyby přece jen to strašidlo 
bylo doopravdy? Když je ale nakonec 
pozve do jeskyně, kde hodná kouzel-
nice nabízí sladký lektvar, jdou si pro 
dobrotu. Za bonbónky se  děti ještě 
na konci chodby strefují do strašidel-
ného hradu, než odejdou plné dojmů  
domů.

v českých dějinách, rozvrátila tradiční 
hodnoty a uspořádání společnosti. Zů-
stala po ní spoušť materiální i duchovní. 
Těžko se hledá něco pozitivního, čemu 
dala válka vzniknout. Zůstaly po ní ro-
diny bez otců, pole bez sedláků. Po této 
válce zůstaly hory mrtvých, potoky slz 
a oceány krve.
 Snad ale přeci jen zůstalo něco pozitiv-
ního.
 Zůstal odpor k masové válce, jako 
k nesmyslnému zlu. A to si můžeme 
z dnešního slavnostního uctění památky 
111 padlých bludovských mužů odnést.
 Máme toužit po svobodě a odporovat 
válce!
 Když budeme tyto hodnoty pěstovat 
v srdcích svých a zasadíme je do srdcí 
našich dětí a vnoučat, pak už nikdy náš 
národ neprojde těmi pekly, které mu byly 
souzeny ve dvacátém století.
Děkuji Vám za pozornost.
 Ing. Pavel Ston

                                   starosta obce

Dne 13. října 2010 se uskutečnil 
slavnostní křest knihy Květena 
Bludova a okolí.

Knihu si můžete zakoupit 
v kulturním domě 
za 180,- Kč. 

Stolní kalendář Bludova a nástěnný 
kalendář Jesenicko v prodeji 
v Kulturním domě Bludov 
a tiskárně KartoTISK Šumperk.

Cena 60 Kč 

prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata)
kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)

rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
mochna bahenní (Potentilla palustris)

Vydala: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bludov 75 /10  

za finanční podpory obce Bludov
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Květena Bludova a okolí

124

vratič obecný
Tanacetum vulgare

VII – X

Rostliny luk a pastvin
Rostliny křovin a lesů
Rostliny mokřadů a bažin

Český svaz ochránců přírody v Bludově

Květena Bludova a okolí

Stolní kalendář Bludova 
dále v prodeji v trafice 
a cukrárně u zámku Bludov. 

Cena 
48 Kč 
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Čtyři roky a dva dny po ustavujícím zasedání zastupitelstva 
zvoleného v roce 2006 proběhlo 8. listopadu 2010 v 18:00 
- 19:00 hod. ustavující zasedání zastupitelstva zvoleného pro 
léta 2010-2014. Přítomno bylo všech 15 zvolených zastupite-
lů. Zahájení a řízení jednání se podle zákonného ustanovení 
ujal stávající starosta obce Pavel Ston. Ten vyhotovením 
zápisu pověřil tajemníka obce Zdeňka Kolínka.
Zastupitelé zvolili mandátovou komisi ve složení Jaroslav 
Balhar, Martina Pešáková a pracovnice OÚ Ludmila Petruže-
lová. Tato komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení jed-
notlivých zastupitelů vydaných Městským úřadem Šumperk. 
Poté zastupitelstvo jednomyslně schválilo program schůze.
Následovalo složení slibu členů zastupitelstva obce: „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Jednací a volební řád
Stávající starosta navrhl, aby zastupitelstvo deklarovalo plat-
nost dosavadního jednacího řádu zastupitelstva a dále navrhl 
projednat schválení nové přílohy jednacího řádu – volebního 
řádu. 
Připomínky měl pouze Karel Janíček. Především navrhl, aby 
se v případě, že se sejde víc návrhů na jednotlivé funkce, ne-
hlasovalo podle počtu dosažených hlasů ve volbách, ale podle 
pořadí navržení. Je to zajímavý vývoj - zatímco ještě v roce 
2002 tvrdil, že by starostou a místostarostou měli být zvoleni 
ti, kdo dostali nejvíc preferenčních hlasů, nyní nechtěl podle 
počtů hlasů ani určovat pořadí hlasování. Dále navrhl doplnit 
volební řád o to, aby kandidát nemohl hlasovat sám o sobě. 
Navrhl vypustit slova „starosta nebo“ v čl. 4 bodu 3 volebního 
řádu, protože dle výkladu zákona o obcích musí být dle K. Ja-
níčka starosta zvolen na ustavujícím zasedání, nemůže být vo-
len, v případě nezvolení, až na dalším zasedání zastupitelstva. 
V jednacím řádu navrhl, aby se změnilo ustanovení, že před-
sedající schůze může vykázat toho, kdo ruší zasedání - navrhl, 
aby takového člověka předsedající musel vykázat. 
Na to reagoval Stanislav Balík - většina návrhů K. Janíčka 
je dle jeho názoru nehlasovatelná. Starosta samozřejmě na 
ustavujícím zasedání zvolen být nemusí (konec konců si to v 
těchto dnech prožil Zábřeh či Vikýřovice). Zastupitelstvo dále 
nemůže žádnému zastupiteli nakázat, jak má hlasovat, resp. 
aby nehlasoval o sobě. Ani jeden návrh K. Janíčka poté nebyl 
přijat. Poté zastupitelstvo 12 hlasy (2 proti, 1 se zdržel) potvr-
dilo platnost jednacího řádu a 13 hlasy (2 se zdrželi) schválilo 
volební řád. Následně byli schváleni dva ověřovatelé zápisu 
- Josef Ťulpík, Martina Znojová - a zvolena volební komise ve 
složení Stanislav Balík, Martin Schauer a Jaroslav Čech.

Volba starosty obce
Zastupitelstvo nejprve jednomyslně schválilo, aby radu 
obce tvořil starosta, jeden místostarosta a tři radní. 14 hlasy 
(1 se zdržel) zastupitelstvo schválilo, aby byl jeden člen pro 
výkon funkce uvolněn, následně 15 hlasy schválilo, že tímto 
uvolněným bude starosta.
Veřejnou volbu obecních orgánů řídil předseda volební ko-
mise S. Balík. Ten navrhl na starostu obce P. Stona s tím, 
že toto jméno navrhuje již po třetí a dosud ani jednou svých 
návrhů nelitoval. Jiní kandidáti nebyli - zastupitelé 13 hlasy 
(1 proti, 1 se zdržel) zvolili P. Stona starostou i pro třetí 
funkční období. 

Volba místostarosty a radních
P. Ston navrhl, aby místostarostou byl Milan Klimeš. Jan 
Kacar navrhl Radka Březinu. Hlasovalo se v pořadí podle 
počtu hlasů z voleb. Zastupitelstvo zvolilo 11 hlasy (4 se 
zdrželi) místostarostou M. Klimeše; tím pádem se o dalším 
kandidátovi nehlasovalo.
J. Ťulpík navrhl na člena rady J. Čecha, Jindřich Matěj na-
vrhl R. Březinu, Jana Holinková navrhla M. Pešákovou, K. 
Janíček navrhl J. Holinkovou, M. Klimeš navrhl M. Zno-
jovou. Opět se hlasovalo podle počtu hlasů obdržených ve 
volbách - tedy v pořadí J. Čech, M. Pešáková, R. Březina, 
M. Znojová, J. Holinková. Zastupitelstvo zvolilo členem 
rady J. Čecha (9 pro, 6 se zdrželo), R. Březinu (14 pro, 1 se 
zdržel) a M. Znojovou (9 pro, 6 se zdrželo). Zvolena nebyla 
M. Pešáková (4 pro, 10 proti, 1 se zdržel), o J. Holinkové se 
již nehlasovalo, neboť byl naplněn počet členů rady.

Diskuse
Staronový starosta poděkoval zastupitelům za danou důvěru 
a voličům za účast ve volbách a zvolení nového zastupi-
telstva obce. Poté nastínil úkoly, které čekají obec v ná-
sledujícím volebním období (opravy místních komunikací, 
dokončení územního plánu, řešení bezpečnosti účastníků 
silničního provozu u zámku, rekonstrukce krajských komu-
nikací, získání dotací na opravy penzionu, základní školy, 
mateřské školy, rozhodnutí o dalším využití rekreačního 
areálu „Vlčí důl“, vybudování cyklostezky Bludoveček 
– hranice katastru, zdárný chod obce, vytváření podmínek 
pro fungující školství, kulturu a sport apod.).
K. Janíček informoval o návštěvě okresního státního zastu-
pitelství v Šumperku ve věci podání trestního oznámení, na 
- dle jeho názoru - neoprávněné přemístění sochy sv. Jana 
Nepomuckého.
Pan Lach se z pléna dotázal, v jaké fázi je rozšíření prostor 
v mateřské školce. Starosta odpověděl, že proběhlo výbě-
rové řízení na dodavatele a v měsících prosinec až leden 
proběhne samotná rekonstrukce. 

Stanislav Balík ml.

1. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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Dvacet let obnovené samosprávy Bludova
Bez většího povšimnutí nás na konci 
listopadu minulo jedno výročí. Dne 24. 
listopadu 2010 to bylo dvacet let, co se 
konaly první svobodné komunální volby. 
Ty letošní tak byly již šestými v pořadí. 
Jistě je zajímavé podívat se, kdo všechno 
za ta léta řídil naši obec - ať již jako sta-
rosta, místostarosta, radní či zastupitel.
 Starosty poznal Bludov zatím 2: 
JUDr. Josefa Sedláčka st. (1990-2002) a 
Ing. Pavla Stona (od 2002).
 Místostarostů bylo o dost víc - kon-
krétně 6: Mgr. Vladimír Vlček (1990-
1998), Ing. Pavel Ston (1998-2002), 
Ing. František Březina (2002-2003), Ing. 
Jaroslav Balhar (2003-2006), Ing. Josef 
Ťulpík (2006-2010) a Ing. Milan Klimeš 
(od 2010).
 Radních (mimo starostu a místosta-
rostu) bylo 14 - 13 mužů a 1 žena: Ing. 
Jiří Juránek (1990-1994), Ing. Pavel Ston 
(1990-1994), Bohuslav Vařeka (1990-
1994), MUDr. Jaroslav Mikuláš (1994-
2002), Ing. Petr Novotný (1994-2002), 
Zdeněk Markovský (1994-1998), Mgr. 
Vladimír Vlček (1998-2002), Jindřich 
Matěj (2002-2010), Ing. Jaroslav Balhar 
(2002-2003, 2006-2010), Petr Švéda 
(2002-2006), MVDr. Josef Hlásný, CSc. 
(2003-2006), Jaroslav Čech (od 2006), 
Ing. Radek Březina (od 2010), Ing. Marti-
na Znojová (od 2010).
 Zastupitelů bylo celkem 56, z toho 
jen 9 žen. Po celé období je členem za-
stupitelstva současný starosta Ing. Pavel 
Ston, do letošních voleb, tedy dvacet let 
JUDr. Josef Sedláček st. Seznam všech 
zastupitelů za celé období seřazený pod-
le délky vykonávaného mandátu uvádí 
níže připojená tabulka. Jeden byl zvolen 
šestkrát, dva pětkrát, devět třikrát. Čtyři 
zastupitelé se dokázali do zastupitelstva 
vrátit poté, co v něm nějakou dobu chybě-
li - unikátem je Ing. Milan Klimeš, který 
tak učinil po šestnácti letech.
 Ve čtyřech případech se v tomto 
seznamu setkáváme s dvojicí otec-syn, 
příp. otec-dcera (Josef a Josef Sedláčkovi, 
Stanislav a Stanislav Balíkovi, František 
a František Březinovi, Bohuslav Vařeka 
a Martina Znojová), jednou se souroze-
neckou dvojicí (Petr a David Horáčkovi). 
Pouze jednou - otec a syn Sedláčkovi 
- ale zasedala tato dvojice v zastupitelstvu 
současně.

Stanislav Balík ml.

Jméno Volební strana Volební období

1. Ston Pavel Ing. OF, ODS od 1990

2. Sedláček Josef JUDr. st. SZ 1990-2010

3. Janíček Karel Ing. KSČM od 1994

4.-5. Jílek Pavel MVDr. KDU-ČSL 1990-2002

4.-5. Vlček Vladimír Mgr. OF, ODS 1990-2002

6. Novotný Petr Ing. KDU-ČSL 1990-1992, 1994-2002

7.-10. Balhar Jaroslav Ing. KDU-ČSL od 2002

7.-10. Balík Stanislav Doc. PhDr. Ph.D. ODS od 2002

7.-10. Čech Jaroslav KSČM, NV 1990-1994, od 2006

7.-10. Matěj Jindřich ODS od 2002

11.-12. Juránek Jiří Ing. KDU-ČSL 1990-1994, 
1994, 1998-2002

11.-12. Markovský Zdeněk OF, ODS, US 1994, 1994-2002

13.-20. Böser Oto SZ 2002-2010

13.-20. Horáček Petr KSČM 1994-2002

13.-20. Krišová Anna SZ 1994-2002

13.-20. Kuba Petr KSČM 1994-2002

13.-20. Mikuláš Jaroslav MUDr. SZ 1994-2002

13.-20. Soural Karel Ing. KSČM 2002-2010

13.-20. Švéda Petr KDU-ČSL 2002-2010

13.-20. Zatloukal Petr HSMS, ODS 1994-2002

21.-24. Kacar Jan ČSSD od 2006

21.-24. Klimeš Milan Ing. OF, ZOP 1990-1994, od 2010

21.-24. Ocetek Josef ODS od 2006

21.-24. Ťulpík Josef Ing. ODS od 2006

25.-46. Andrle Zdeněk SZ 1990-1994

25.-46. Bank Karel ODS 2002-2006

25.-46. Brokeš Josef Ing. KDU-ČSL 1994-1998

25.-46. Březina František Ing. ČSSD 2002-2006

25.-46. Divišová Blažena Ing. DEU 1998-2002

25.-46. Hecl Břetislav PH JZD 1990-1994

25.-46. Hlásný Josef MVDr. CSc. ČSSD 2002-2006

25.-46. Hojgrová Jana HSMS 1994-1998

25.-46. Horáček David KSČM 2002-2006

25.-46. Kaňa Bedřich KSČM 1990-1994

25.-46. Kulhaj Jaroslav SPR-RSČ 1994-1998

25.-46. Lukáš Petr SPR-RSČ 1998-2002

25.-46. Pavlů František SZ 1990-1994

25.-46. Plíhalová Dana KSČM 1990-1994

25.-46. Polách František SZ 1990-1994

25.-46. Sedláček Josef JUDr. ml. SNK 2006-2010

25.-46. Snášel František Ing. NV 2006-2010

25.-46. Ston Petr Ing. OF 1990-1994

25.-46. Straka Vladimír ČSL 1990-1994

25.-46. Tylová Jaroslava KSČM 1990-1994

25.-46. Vařeka Bohuslav ČSS 1990-1994

25.-46. Znojová Marie KDU-ČSL 2002-2006

47. Basler Jan SZ 2003-2006

48. Balík Stanislav st. OF 1992-1994
49. Soural Vladimír KSČM 2002
50. Ignačák Tomáš Ing. SZ 2002-2003

51. Březina František st. NV 2006
52.-56. Březina Radek Ing. NK od 2010

52.-56. Holinková Jana Mgr. SZ od 2010

52.-56. Pešáková Martina Mgr. SUV od 2010

52.-56. Schauer Martin KSČM od 2010

52.-56. Znojová Martina Ing. VV od 2010

Zastupitelé obce Bludov v letech 1990-2010
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Informace o provozní době a zpřístupnění 
veřejného pohřebiště v Bludově

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že v souladu s platným 
Řádem veřejného pohřebiště, je provozní doba pohřebiště denně 
od 7:00 do 20:00 hodin (tento řád je vyvěšen na vývěsní desce 
na hřbitově). Mimo tyto hodiny bude veřejné pohřebiště s účin-
ností od 1. prosince 2010 z bezpečnostních důvodů uzamčeno. 
„Velké“ brány (přední i zadní) jsou uzamčeny trvale. V případě 
potřeby lze požádat o odemčení obecní úřad p. Flašarovou nebo 
p. Kočtaře.
 V souvislosti s tímto také upozorňujeme, že veškeré činnosti 
prováděné na místním hřbitově (kromě běžné údržby), mohou 
být prováděny pouze s předchozím souhlasem provozovatele, 
což je Obec Bludov (např. kamenické a výkopové práce apod.). 
O tento souhlas je možno požádat taktéž na obecním úřadě.
 Od 1. prosince 2010 bude také v době konání pohřbu 
zpřístupněno veřejnosti WC, které se nachází v budově 
márnice.
Pro další informace a s případnými dotazy se můžete obrátit
na obecní úřad, paní Flašarová (tel. 583 301 430) nebo pan 
Kočtař (tel. 583 301 436).
    Obecní úřad Bludov 

ANKETA NA MĚSÍC PROSINEC
Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři Bludovanu.
Obracíme se na Vás anketní otázkou, abychom  při rozhodování 
o některých problémů znali Váš názor.

Požadujete zachovat přechod pro chodce na křižovatce 
u zámku ve směru na Šumperk?
Upřesnění. Přechod pro chodce dle současně platných 
bezpečnostních předpisů nesmí probíhat přes tři jízdní pruhy.
Řešení : 
1.  Přechod pro chodce zrušit
2.  provést stavební úpravu osazením středového ostrůvku 

vč. osvětlení přechodu. Tím dojde ke zrušení odbočova-
cího pruhu vozidla jedoucí ve směru Šumperk – Zábřeh 
a pravděpodobně ke zhoršení dopravní situace (kolony). 
Náklady na zřízení ostrůvku hradí Obec Bludov, 

 předpokládaná cena cca 180.000,- Kč
Své odpovědi zasílejte e-mailem na klimes@ou.bludov.cz, 
případně písemně do poštovní schránky umístěné na budově 
radnice.

Za OR Ing. Milan Klimeš -místostarosta

Změna platby stočného dle směrných čísel roční spotřeby
Vážení občané,
od 1.1.2011 dojde, dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění 
vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb, příloha č. 12, 
k navýšení směrných čísel roční spotřeby vody na maximum – tj. 
na 46 m3/osobu/rok. Cena za 1m3 vyčištěné vody bude stanove-
na na počátku měsíce ledna 2011.
 V průběhu let 2008 až 2010 již proběhly čtyři etapy mož-
nosti změny platby stočného z platby podle směrných čísel roční 
spotřeby na platbu podle skutečně odebrané vody naměřené přes 
vodoměr.
 Vzhledem k tomu, že se Obec Bludov stala od 1.8.2009 
plátcem DPH, bylo v souvislosti s plátcovstvím DPH vypra-
cováno několik směrnice (byly schváleny Radou obce) a jedna 
z nich se týká možné změny platby stočného. Od července 
2010, na základě výše citovaného, je možné měnit platbu stoč-
ného jen jednou v roce a to v červenci – v měsíci, kdy provádí 
odečty domovních vodoměrů i správce veřejného vodovodu 
v obci. Jimi odepsaný stav vodoměru je pro nás brán jako stav 
počáteční.
 Co pro změnu platby stočného musíte udělat a co připravit ?
Abyste mohli změnit platbu, je nutné v termínu do 31. května 
2011 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 týká občanů 
a organizací, kteří:
1/ mají jako jediný zdroj vody přípojku z veřejného vodovodního

řadu;   
2/ odebírají vodu pouze ze studny;
3/ odebírají vodu ze dvou zdrojů (přípojka – studna) a mají 

v domě dva samostatné trubní rozvody od příslušného 
zdroje až k výtokovému ventilu či baterii (např. z vodovodní 
přípojky do kuchyně a ze studny do koupelny, popř. WC). 
POZOR !!  Odběr ze dvou zdrojů, kdy jsou  vody propojeny 

do jednoho rozvodu v domě či bytě do této kategorie nepa-
tří, z takto propojených zdrojů vody zůstane i nadále platba 

 stočného podle směrných čísel roční spotřeby. 
Pro změnu platby stočného ze směrných čísel roční spotřeby 
na platbu stočného podle vodoměru je nutno splnit následující 
podmínky (mimo vodovodní přípojku): 
-  do vodovodního potrubí za tlakovou nádrží nechat osadit 

vodoměrnou sestavu a to kulový uzavírací kohout, certifiko-
vaný 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 
 domovního vodoměru – těsně před uplynutím 6-ti leté doby 

od certifikace vodoměru (od montáže) zajistí jeho pravidelnou
   výměnu (v opačném případě automaticky přechází na platbu 

stočného podle směrných čísel roční spotřeby).   

Na základě doručených požadavků bude pověřeným pracovní-
kem provedena v prvním týdnu června 2011 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 
poplatníkem hrazeny buď na pokladně, popř. převodem z účtu 
nebo platbou SIPO. Stočné za 1.pololetí (přesně do odečtu stavu 
vodoměru správcem vodovodu), u nově přihlášených, bude ještě 
uhrazeno dle směrných čísel roční spotřeby a dále pak již podle 
skutečné spotřeby odečtené na vodoměru..
 V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se můžete obrá-
tit na pracovníka obecního úřadu p. Baláta, tel 583 301 446 
nebo 603 521 264.
    František Balát, referent OÚ
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TATRA 148 JSDH v novém
V letošním roce  obec Bludov, jako zřizovatel JSDH Bludov, 
žádala Krajský úřad Olomouckého kraje o dotaci 139.000,- Kč 
na zakoupení navijáku na vozidlo TATRA 148. Bohužel, tato 
dotace nevyšla. Byla však stejným úřadem přidělena dotace 
80.000,- Kč (s 50% účastí obce) na opravu požární techniky 
a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů 
obcí Olomouckého kraje. Po oznámení přidělení dotace bylo 
vedením JSDH rozhodnuto, že tato částka bude použita na 
opravu TATRY 148. Opravy motorové jednotky a podvozku 
byly provedeny  v uplynulých měsících ve firmě Pneucentrum 
Matěj, v současné době provádí firma Diblík v Postřelmově 
karosářské opravy a po jejich dokončení bude proveden nástřik 
vozidla. V průběhu prosince tak TATRA 148 vyjede v novém 
„kabátě“. 
     

Referent OÚ

Adventní koncerty 2010 
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na tradiční adventní koncerty, které 
se pravidelně konají každou adventní neděli v kostele sv. 
Jiří v Bludově. Letos veškerý výtěžek bude věnován dětem 
s diagnostikou autismus do šumperského centra Dětský klíč. 
Co to vůbec autismus je? Jedná se o vývojovou poruchu, 
která prostupuje vše, to znamená komunikaci, vztahy, 
motoriku, vnímání, poznávací schopnosti. Je to lékařská 
diagnóza, která se může vyskytovat souběžně s mentálním 
postižením. Autisté málo používají gesta, nesprávně spoju-
jí slova a věty, zaměňují osoby a baví se stále o stejných 
tématech. Právě stereotypní chování je pro ně typické, 
stereotypně manipulují s předměty nebo jejich částmi, 
stereotypně se pohybují.
 Počet takto diagnostikovaných dětí stále roste. Věřím, 
že svou účastí podpoříte společně s námi takto handi-
capované děti, kteří vyžadují náročnou a obětavou péči 
především rodičů, ale také pedagogů.

Pozvánka:
1. adventní koncert – neděle 28.11. 

 Trubači Zábřeh, Johana a Alexandra Machovy – zpěv
2. adventní koncert – neděle 5.12.

Učitelé a žáci ZUŠ Šumperk, žáci hudební školičky 
Pamfilia, Šumperk

3. adventní koncert – neděle 12.12. - učitelé ZUŠ 
Šumperk a jejich hosté

Vyjímečně začátek v 15:00 hod.

4. adventní koncert – neděle 19.12. 
Česká mše vánoční „Hej, mistře“  smíšené pěvecké sbory 

Zábřeh, Mohelnice, Rapotín, Svébohov, Jedlí

Adventní koncerty začínají vždy v 16 hodin 
v kostele sv. Jiří v Bludově

Čtvrtek 23.12. -  Živý Betlém 
nádvoří bludovského zámku, začátek v 17 hodin

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce
přeje

Obecní úřad Bludov

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany na omezení 
provozu úřadu v době vánočních svátků.
Pokladní hodiny: 
pondělí 20.12. 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30
středa 22.12. 7:30 – 11:30 12:30 – 16:00
Úřední hodiny: 
pondělí 20.12. 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
středa 22.12. 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
V týdnu od 27.12. do 31.12.2010 budou pokladna 
i celý obecní úřad uzavřeny.
     Obecní úřad Bludov

Úřední hodiny obecního úřadu Bludov 
v době vánočních svátků

ADVENTNÍ 
KONCERT

Smíšený pěvecký sbor
SCHOLA  OD  SVATÉHO  JANA  KŘTITELE

Šumperk

Bludovský zámek
Spoluúčinkují:

Věra Šebestová - varhany
Vojtěch Schlemmer – klavír

Jan Horníček – klavír
Sbormistři:

Alena Havlíčková
Vít Rozehnal 

Pátek 10. prosince 2010 
v 18:00 hod.
Vstupné dobrovolné

Výtěžek koncertu bude věnován Dětskému centru 
Pavučinka v Šumperku

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - ANKETA
Vážení občané
Obecní úřad v letošním roce  rozšířil kvůli třídění komunálního 
odpadu a snížení množství odpadu uloženého na skládku síť 
a množství nádob na odpadový papír, plasty a bioodpad.
 Obracíme se na Vás s dotazem, zda máte potřebu a zájem, 
abychom v tomto směru dále pokračovali. Své názory posílejte
písemně, elektronicky i osobně na obecní úřad – L. Kočtař 
– referent životního prostředí, pokud možno do konce ledna 
2011.

Děkujeme za spolupráci.
      Obecní úřad Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V prosinci 2010 oslaví:
Dubová Anna Školní  70
Hufová Marie 8. května  80
Stonová Milada Lázeňská  81
Hořínková Olga Školní  83 
Směšná Františka Tř.A.Kašpara 85 
Kašparová Marie J. Žižky  85 
Jílek Jan Na Vískách 86
Pecháček František B.Němcové 89 
Martináková Libuše Lázeňská 92

V lednu 2011 oslaví:
Skoumalová Ludmila  8. května  70
Polách Alois B.Němcové 75
Brokešová Emilie Dr.Březiny  75
Špička Jaroslav Lázeňská  80
Plháková Anna U Rybníčku 80   
Kamenská Věra 8. května  81
Čožíková Emilie Školní  81
Horký Josef Nádražní  81
Nimrichtr Alois R.Kordase  84
Kubíčková Klotylda Dr.Březiny  84
Krystková Milada Krátká  85
Kubíčková Marie Tř.A.Kašpara 85
Hruba Josef Slepá  89
Krystek Antonín Krátká 89

Dne 5. ledna 2011 oslaví pan 
Alois Nimrichtr  své 84. narozeniny. 

Vše nejlepší a hodně zdravíčka 
přejí pravnuci Libor a Lukáš Bryxovi.

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 8. prosince 2010 oslaví naše maminka, babička a prababička
Marie Hufová  své 80. narozeniny. 

Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody jí do dalších let přejí dcera
Jana s manželem a vnučky Lenka a Pavlína s rodinami.

Sbor pro občanské záležitosti  a Kulturní 
dům Bludov přeje všem bludovským 
občanům příjemné prožití vánočních 

svátků a do roku 2011 
všechno dobré a především pevné zdraví.

Dne 23. ledna 2010 vzpomeneme 4. smutné 
výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky 
a babičky, paní 

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

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

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

Dne 25. října 2010 jsme si připomněli 
4. smutné výročí úmrtí naší dcery 
Ivety Březinové

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

Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.
Dne 19. listopadu 2010 jsme si rovněž 
připomněli 6.výročí úmrtí našeho syna 

Jana Březiny

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

a budeme vzpomínat
Dne 2. ledna 2011 vzpomeneme 13. smutné 
výročí úmrtí našeho syna 

Pavla Březiny

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

domov prázdný zůstává
Dne 23. prosince vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
naší dcery a maminky

Drahoslavy Suchomelové
roz. Březinové
S láskou na své děti vzpomíná a nikdy 
nezapomene maminka.

Vše zmizí, jen stopy
Tvé práce, lásky

a obětavosti zůstanou.
Dne 7. února 2011 uplyne 1. rok od úmrtí pana

Jana Březiny
S láskou vzpomíná manželka s vnoučaty
a pravnoučaty.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 11. ledna 2011 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí našeho syna, manžela, tatínka, bratra,
strýce pana

Aleše Hradského
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.
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V sobotu 4. prosince 2010
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
Program:

  Recitál JOSEFA ZÍMY  Senioři Šumperk
 Kouzelník Michal Janza

 Taneční country skupina POHODÁŘI
 K tanci a  poslechu hraje Rozmarýnka z Vlčnova

 Občerstvení
-vstupné dobrovolné  /bludovští důchodci/, 
ostatní  60.- Kč /občerstvení a program/-

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

Vzpomínka
Normálně bychom v tomto čísle Bludovanu 
bilancovali fotbalový, právě skončený, rok 
2010. Psali bychom o tom, jak se kterému 
mužstvu dařilo, resp. nedařilo. Kolik jsme 
slavili výher, či počítali další prohru.
Dne 13. listopadu však bludovký fotbal utrpěl 

největší možnou prohru, a to úmrtím našeho dlouholetého 
funkcionáře, nepřehlédnutelného fotbalového nadšence 
Jirky Kulila.
 Je to prohra, kterou už žádné vítězství nespraví, ať už by 
jich  bylo jakékoliv množství. Je to prohra, ze které se fotbal 
v Bludově bude vzpamatovávat ještě hodně dlouho. 
    Jiří srostl s naším klubem, kterému pomáhal jako 
dlouholetý funkcionář a za dvacet pět let své činnosti za ním 
byl  vidět  obrovský kus práce. 
  Ač trenérský laik  převzal v roce 1994 družstvo našich 
žáků a  po pár letech je dovedl se svým věrným asistentem 
Lubošem až do Krajské soutěže, což se nikomu jinému v této 
věkové kategorii již nepodařilo. 
   Mezi mladými nechal i kus srdce,  naučil kluky  lásce 
k fotbalu. Vždyť mnozí fotbalu zůstali věrní a stali se 
základem našeho dnešního „A“ nebo byli součástí  v jeho 
nedávné minulosti. 
   Jeho nadšení zdědili i synové Lukáš, Tomáš 
a nejmladší Jiří. Nedokážeme si představit, že už nevyjede 
se svým toliko legendárním bobkem, že už neuvidíme jeho 
tak typický kouřový oblak cigaretového dýmu, který ho téměř 
vždy obklopoval,  že nám už nepomůže při organizaci plesů 
a karnevalů. Vždycky jsme se na něho mohli spolehnout, 
nikdy nehledal výmluvy. 
Odpracoval zadarmo stovky a stovky hodin. 
Prostě šel a udělal, co bylo třeba. Třeba nastartoval jeho 
nezapomenutelný, vlastně už také legendární žlutý Mercedes, 
aby se do něho naskládalo co nejvíce žáčků či dorostů,  které 
bylo třeba odvézt na zápas. Vždy a výhradně  nezištně,  
zadarmo. Toto musí být při vzpomínce na Jirku vzorem pro 
nás, jeho následovníky, kteří potáhnou bludovskou fotbalovou 
káru již bez něj.
     Často se říká,  že každý z nás je nahraditelný. V Jirkově 
případě si tímto tak hojně používaným klišé nejsem vůbec 
jistý.  Stal se už navždy součástí Bludovské fotbalové Síně 
Slávy.
Jiří, děkujeme…..

Oddíl kopané v Bludově

na prosinec 2010
So   4.12. 14:00  Mikulášská besídka 
   pro důchodce
Ne  5.12. 14:00  Mikulášská besídka pro děti
Út   7.12. 18:00  Cestopisná přednáška 
   Galapágy
So 11.12.   6:45  Zájezd do Rožnova
So 11.12. 14:00  Křest CD Bludověnka
So 18.12.   8:30, 13:00 Šachový turnaj

POZVÁNKA

na leden 2011POZVÁNKA
So    8.1.  20:00  Obecní ples
Pá  14.1. 20:00  Fotbalistický ples
Ne  16.1. 15:00  Pohádka Alíbaba
Po  17.1. 18:00  Cest. přednáška Indočína
So  22.1. 20:00  Myslivecký ples
Ne  23.1. 14:30  Maškarní karneval 
Pá  28.1.  20:00  Hasičský ples

 PLESY  v Kulturním domě
Bludov v roce 2011

 8. ledna  7. Obecní ples
14. ledna  Fotbalistický ples
22. ledna  Myslivecký ples
28. ledna  Hasičský ples
 5. února  Ples ZŠ
18. února  Družstevní ples
25. února  IV. ples otevřených srdcí

Fotbalistický ples
Pátek 14. ledna 2011

hraje Jupiter, včetně laser show
vstupné 90,- Kč

předprodej od 10.12.2010 na tel. 732 575 528

Ruku Ti už nepodáme, 
abychom TI mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 6. ledna 2011 by se dožil 90 let pan

Alois Macek,
který před půl rokem navždy odešel… 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka 
a dvě dcery s rodinami.

Dne 30. prosince 2010 vzpomeneme 15. výročí úmrtí paní

Anny Berkové
a 29. prosince 6. výročí úmrtí pana Josefa Berky. 
Na své drahé rodiče stále vzpomínají děti s rodinami.
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Kulturní dům Bludov
zve všechny děti i jejich rodiče na

Dětský maškarní 
karneval

aneb
karnevalovou Show šaška Vikyho

• Maškarní rej
• Hry, soutěže
• Občerstvení

neděle 23. ledna 2011 
v 14:30 hodin

 - Vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov vás zve
na orientální pohádku Jiřího Tepera 

Alíbaba a loupežníci
V podání Divadla ŠOK 

Staré Město pod Sněžníkem

Neděle 16. ledna 2011 
v 15:00 hodin

- vstupné 20 Kč - 

26.12.2010 – Štěpánská zábava od 18:00 do 24:00 hodin
Připravili jsme pro Vás pro tuto zábavu zvěřinové speciality. Prosím, 

zajistěte si předem rezervaci míst  na telefonu 583 238 211, 
739 015 510. Vstupné 20,- Kč.

Provozní doba v restauraci:
26.12. 2010     12:00 – 24:00
27.12. 2010     12:00 – 20:00
28.12. 2010     12:00 -  20:00
29.12. 2010     10:00 – 21:00
30.12.2010      10:00 – 21:00

31.12. 2010 - Silvestrovská zábava, hraje pan Slavíček. 
Prosím, zajistěte si vstupenky.

Ve vstupném je započtena večeře, raut, přípitek, 
hudba – cena 550,- Kč.

Rezervace na telefonu 583 238 211, 739 015 510

1.1. 2011         12:00 – 20:00
2.1. 2011         12:00 – 20:00

Z důvodu malého zájmu nebude letošní rok na Vlčím dole 
Štědrovečerní večeře 24.12 2010.

22.12. – 25.12. 2010 restaurace uzavřena.

V prosinci 2010 Vám zajistíme provoz restaurace
po předchozí domluvě na tel.: 739 015 510

Vánoční svátky 
na Vlčím dole v Bludově

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

oznámení. Věnujte je sběrateli. 
Předem děkuji.

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

 ZÁJEZD DO CHORVATSKA
Pro velký úspěch opět pořádáme pro občany naší obce 

pobytový zájezd do Chorvatska - Crikvenice

HOTELOVÉ PAVILONY AD TURRES leží v borovicovém lese ve 
svahu nad oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném 
pavilonu (cca 180 m od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením a lodžií. Povlečení a ručníky jsou 
v ceně na místě. Úklid pokojů a výměna ručníků v ceně. Stravování
 v hotelové restauraci  -  polopenze / snídaně i večeře formou 
bufetu - švédské stoly /volný výběr jídel i množství jídla/ včetně 
nápojů. K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou vodou, 
taneční terasa s barem s pohledem na moře, restaurace. Spor-
tovní možnosti - čtyři tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. 
Vzdálenost do centra Crikvenice je asi 1500 m. Nedaleký pivovar,
kde český sládek vaří výborné kvasnicové pivo, bude opět 
v provozu.

Díky Obecnímu úřadu v Bludově je cena zájezdu:

• 13.6. - 22.6. 2011  6.250.- 
• 20.6. - 29.6. 2011  6.600.- 
• 29.8. - 07.9. 2011  6.850,-
• 05.9. - 14.9. 2011  6.500.- 

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

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

Letovisko Crikvenica je významným centrem cestovního ruchu na 
kvarnerském pobřeží, asi 40 km jižně od Rijeky. Má příznivé klima 
pro léčbu dýchacích cest, astmatu, bronchitidy i revmatismu. Podél 
dlouhých pozvolných oblázkových pláží vede pobřežní promenáda 
s množstvím restaurací, kaváren a barů, která jej spojuje s ostat-
ními letovisky (jezdí zde turistický vláček) - poloostrovem Kačjak, 
Dramaljem a Selcemi. V Crikvenici najdete malé Aquarium, koloná-
du, kde se konají koncerty, rybářské fešty a jiné oslavy, obchody, 
obchůdky, rybí restaurace a kasíno. To vše dělá z Crikvenice velmi 
příjemné letovisko vhodné pro rekreaci rodin s malými dětmi i pro 
dvojice, které chtějí nejen pohodu, klid, koupání, procházky, ale 
i zábavu. Slunečné počasí zaručuje příjemnou dovolenou 
od května do října.

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka. 

Dotazy na tel.: 583 213 415
Přihlášky v KD do konce ledna, tel.: 583 238 177



Bludovan 10/2010

Bludovan 9

Kulturní dům Bludov pořádá ve spolupráci 
s Cestovní kanceláří MAXIMA Zábřeh ZÁJEZD

Paříž a Versailles 2011
11.5. – 15.5.2011

1. den: 
•  odjezd ve 13:00 hod. z Bludova směr Praha, Rozvadov, noční 

průjezd SRN a Francií s hygienickými přestávkami 

2. den: 
• v ranních hodinách příjezd do Paříže, okružní jízda centrem Paříže
• návštěva muzea Louvre a muzea d´Orsay se známou impresio-

nistickou sbírkou dle individuálního zájmu, pěší procházka přes 
zahrady Tuileries, náměstí Concorde a po nejznámějším bulváru 

 v Paříži Champs Elysées, výstup na Vítězný oblouk
• odjezd na ubytování do hotelu, nocleh

3. den: 
• sídlo francouzských králů ve Versailles, dopolední prohlídka 

zámku a zahrad 
• návrat do Paříže, moderní čtvrť La Défensé, možnost nákupů
• výstup nebo výjezd výtahem na Eiffelovu věž
• projížďka lodí po Seině, možnost večeře
• večerní čtvrť Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, nám. malířů 

Place du Tertre, kabaret Moulin Rouge, návrat na nocleh do hotelu 

4. den: 
• pěší procházka s prohlídkou : Pantheon, Sorbona, Latinská čtvrť, 

ostrov Cité s katedrálou Notre Dame, Svatou kaplí a vězením 
Conciergerie 

• přes „břicho Paříže“ Forum des Halles k Centru G.Pompidou, 
možnost večeře

• jízda nejnovější moderní trasou pařížského metra na parkoviště 
autobusů 

• odjezd ve večerních hodinách z Paříže, noční průjezd SRN 
s hyg. přestávkami 

5. den: příjezd do místa nástupu v odpoledních hodinách   

CENA:  4.790,-Kč / 3L
        5.190,-Kč / 2L

Cena zahrnuje:
• dopravu lux.autobusem (klimatizace, WC, DVD, bufet) 
• vjezd do centra Paříže s parkováním na 3 dny 
• 2 x ubyt. v turistickém hotelu F 1 v Paříži 
 (2 nebo 3 lůžkové pokoje)
• odborného průvodce 
• pojištění záruky v případě úpadku CK ve smyslu zákona 
 č.159/1999 Sb. 

Fakultativní služby:
•  zajistíme výhodné muzejní karty pro vstupy do muzeí a památek 

(48,- EUR pro 3 dny)
•  zajistíme cestovní pojištění 17,- Kč/den nebo 27,- Kč/den včetně 

storna
•  zajistíme 2 kontinentální snídaně při ubytování za 260,- Kč
• zajistíme 2 večeře v samoobslužné restauraci za 440,- Kč 

(3.a 4.den programu)

Bližší informace a přihlášky v Kulturním domě Bludov

Kulturní dům Bludov zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou besídku

VELKÁ ĎÁBELSKÁ ŠOU
Účinkuje Divadélko Mrak – Havlíčkův Brod

Neděle 5. prosince 2010 
ve 14:00 hodin

Můžete si přinést dárky  
(označené jménem) pro 

své děti, které jim při 
nadílce budou rozdány.

Vstupné 20,- Kč
nebo čertovské rohy

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku

s Jiřím Márou

Ekvádor a Galapágy
Úterý 7. prosince 2010 
v 18:00 hod.
kinosál Kulturního 
domu Bludov.

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov 
zve všechny zájemce na 

Vánoční ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 18. prosince 2010
8:30 hodin - děti   13:00 hodin - dospělí 

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

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov pod vedením 
Jaroslava Dobeše

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku
s MUDr. Petrem Šubrtem

INDOČÍNA
/Kambodža, Vietnam, Laos/
Pondělí 17. ledna 2011 
v 18:00 hod.
kinosál Kulturního 
domu Bludov.

Bludovské betlémy
Kulturní dům Bludov plánuje uspořádat v předvánoční 

době výstavu bludovských betlémů.
Prosíme ty, kteří doma mají po svých předcích 

betlémy, které na vánoce neinstalují, a byli by ochotni 
je zapůjčit na tuto výstavu, ať se přihlásí v KD 

do 10. prosince 2010. 
Tel. 583 238 177, 736 609 734, 

kulturni.dum@bludov.cz
Vystavovat se bude od 20. prosince 

2010 do 2. ledna 2011.
Děkujeme.

-jdi-



Bludovan 10/2010

Bludovan 10

Již ráno při příchodu dětí do školky je poznat, že se děje něco 
zvláštního... Zaběhnuté rituály se mění. Všichni, kteří jdou 
dnes bruslit, se shromažďují společně v jedné třídě, ostatní děti 
pomalu zaplňují ostatní třídy a začíná jim běžný denní režim. 
Bruslaře však čeká místo hraček brzká snídaně. Rychle se najíst 
a znovu se pustit do oblékání. Nervozita stoupá. Copak nás asi 
dnes čeká? Paní učitelky během oblékání kontrolují náhradní 
rukavice, ponožky a vše ostatní, co bude v zimní hale potřeba.

Nastává hodina H. Před školku přijíždí bílý, luxusní autobus 
a odváží nás všechny na místo činu. Jako malá káčátka, teple 
oblečená, husím pochodem procházíme chladnou halou do vyto-
pené šatny. Děti si způsobně posedají na lavice, sundají si boty 
a dospělým začíná být horko. Obrazně i doslova. Nyní je každá 
ochotná ruka dobrá! Každému z dětí najít správnou velikost 
bruslařských bot, srovnat ponožky, obout, utáhnout a zavázat 
tkaničky. Po poslední zavázané tkaničce jsme všichni dospělí 
jen v tričkách a pot z nás jen leje. Teď ještě všem nasadit na 
hlavu helmu, poslední vizuální kontrola a vyrážíme k ledové 
ploše. Jde to pomalu, ale jde to. První krůčky v bruslích, i když
po pevné zemi, nejsou vůbec jednoduché.

Děti láká velká bílá plocha orámovaná  mantinely a po ránu 
ojíněným plexisklem. Někteří odvážlivci se okamžitě  rozjedou, 

Zimní radovánky začínají – kurs bruslení v MŠ Bludov
jiní po ledě opatrně jdou, některé děti svými zadečky zkouší, 
jak je led tvrdý a po několika pádech běhají po ledové ploše 
po čtyřech a ti nejméně zkušení visí okolo na mantinelech 
a čekají, co se bude dít. To vše sledují instruktoři a děti si třídí 
do jednotlivých skupinek. Začíná výcvik a opravdu od zákla-
du. Instruktor se položí na led břichem dolů, děti se poskládají 
naproti němu v poloze ležícího střelce a on jim vysvětluje 
a názorně předvádí, jak se z té kluzké a studené podložky co 
nejrychleji postavit zpět na brusle. Později se na ledě obje-
ví oranžové cestářské kuželky a my z tribuny sledujeme, co 
se asi bude dít. K čemu budou? Aha, už to chápeme. Slouží 
jako opora. Děti se o ně opírají a led se pomalu začíná měnit 
z klouzavého nepřítele v bílého, lesklého přítele. První hodina 
kursu bruslení končí. A nám dospělým začíná další kolotoč. 
Sundat brusle, obout boty, zkontrolovat děti, jestli jsou všech-
ny a jestli ony mají všechno, rychle do autobusu a honem na 
oběd! Vše dobře dopadlo. Naši malí sportovci dokážou překo-
nat  několik boulí a naraženin a věřím, že se již těší na příští 
týden a další pokračování.

Chtěla bych poděkovat všem rodinným příslušníkům i pra-
covníkům zimní haly za pomoc, kterou nám při práci s dětmi 
nezištně poskytli.

Ivana Kouřilová
Ředitelka MŠ Bludov 

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

 PYROTECHNICKÉ 
PŘEDMĚTY 

PRO ZÁBAVNÉ ÚČELY

objednávky – prodej – poradenství
Ing. Štěpán Brablec – pyrotechnik

Kontakt: Husova 462, Bludov
 mob.: 603 281 608

 e mail: sbrablec@seznam.cz

PF 2011
Přejeme všem občanům obce Bludov 

klidné a spokojené prožití svátků 

vánočních a do roku 2011 mnoho 

zdraví, štěstí 

a vzájemného porozuměni.

Redakční rada Bludovanu.

Obec Bludov
Vás srdečně zve na

7. obecní ples
v sobotu 8. ledna 2011 

ve 20:00 hodin
v Kulturním domě Bludov

K tanci a poslechu hraje dechová 
hudba Maguranka z Lehoty 

pod Vtáčnikom

Předprodej vstupenek v KD Bludov
vstupné 80.- Kč

7. obecní ples
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Slavnostní křest CD dechové hudby Bludověnky
Milí přátelé a příznivci dechové hudby. Dechová hudba Blu-
dověnka Vás zve na slavnostní  křest nového CD s koncertem 
v sobotu 11. prosince ve 14 hod. v Kulturním domě Bludov.                                                                                             
       V rámci jubilea 10-ti leté činnosti Bludověnky vychází 
druhý hudební nosič, ve kterém se skrývá množství práce, snahy 
a úsilí. Ano, bylo to v roce 1999, kdy naše kapela začala psát 
svoji první stránku do své hudební knihy života. Dechovka má 
na území Bludova velké tradice, sahající až ke konci 19.století. 
Bludověnku dnes tvoří 16 členů, hudebníků amatérů různých 
profesí. Jedno mají společné, a to lásku k tomuto žánru. Za 
uplynulých 10 let jsme absolvovali mnoho vystoupení, koncertů, 
festivalů a zájezdů. Naše hudební umění mohli lidé slyšet a vidět 
nejen v našem kraji, ale i v Čechách, v Polsku a Rakousku. Jsme 
také pořadateli šesti ročníků festivalů moravských dechových 
hudeb s účastí špičkových orchestrů, jedná se např. o Posád-
kovou hudbu Olomouc a Hanačku Břest. Za naši činnost jsme 
stihli uspořádat již jedenáct soutěžních festivalů harmonikářů 
a heligonkářů z celé Moravy a východních Čech. Z dlouholeté 
výborné spolupráce a podpory Obecního úřadu Bludov, Krajské-
ho úřadu Olomouc, pivovaru Hanušovice, firmy Matěj Barum, 
Bludovské a.s. a dalších bylo umožněno, aby orchestr byl kro-
jovaný, vybaven kvalitní aparaturou, hudebními nástroji a svým 
uměním tak reprezentoval obec na domácí i zahraniční půdě.

 Pokud Vám některá písnička zaťuká na srdéčko, otevřete jej 
dokořán. Písničkám je souzeno, aby na srdci i na duši zahřály 
a vracely radost a potěšení.
Považujme si jich a zušlechťujme je, přátelé!
   Na Vaši návštěvu, setkání a dobrou zábavu se těší hudebníci 
a zpěváci DH Bludověnky

 Vladimír Žváček

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA 
– STIEG LARSON – plánuje pomstu lidem, 
kteří se ji pokusili zabít…
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY 
– STIEG LARSON – vnučka průmyslníka 
zmizela beze stopy…
DÍVKA,KTERÁ SI HRÁLA S OHŇEM – STIEG 
LARSON – o životě tajemné punkerky…
NETVOR Z TEMNOT – ANTHONY E.ZUIKER 
– představuje se digiromán-kniha je dopl-
něna o krátké hrané filmy na internetové 
stránce.
KAJÍNEK – PETR JÁKL – znát pravdu je 
nebezpečné – kniha vydaná se souhlasem 
Jiřího Kajínka.
TKANÍ NA RÁMU – IVA PROŠKOVÁ – tkaní je 
jen proplétání nitek a jaká krása to může 
být!
SLADKÉ ŠPERKY – STÉPHANIE de TURCKHEIM
 – jednoduché a srozumitelné návody na 
výrobu sladkých šperků.
SOUKROMÉ BLUDIŠTĚ – MICHAL FIEBER 
– původní česká detektivka.
LADISLAV SMOLJAK – MICHAELA PAČOVÁ 
– milovaný herec, scenárista, režisér a 
spoluobjevitel fiktivního českého génia.
VYKLADAČKA SMRTI – ARIANA FRANKLI-
NOVÁ – detektivní thriller ze středověké 
Cambridge.
SOUPEŘKY – ZUZANA FRANCKOVÁ – dívčí 
román oblíbené autorky.
KDYŽ ZAVYJE PES ZE ZÁHROBÍ – THOMAS 
BREZINA – čtyři kamarádi v akci.

NEJSEM PŘECE MALÁ! – CATHY HOPKINSOVÁ
 – klukům nepřístupno!
JAK VYCVIČIT DRAKA – CRESSIDA COWELOVÁ
– kniha pro kluky.
POKLAD NA OSTROVĚ – SUSAN COOPEROVÁ 
– čtvrtá kniha z cyklu Probuzení Tmy…
KNIHA VÝTVARNÝCH NÁPADŮ – FIONA 
WATTOVÁ – inspirativní knížka.
PLETEME A HÁČKUJEME ZIMNÍ MODELY 
– MARTINA TABORSKY – 33 modelů pro 
děti i dospělé.
EMILY STRANGE – ROB REGER – ztracená,
temná a znuděná…
SUPER STYL – CAROL SPIER – průvodce 
novými styly.
HLEDEJ KONĚ A PONÍKY – FRANCISCO 
ARREDONDO – vše o koních.
HASIČI – RAINER CRUMMENERL 
– encyklopedie pro děti a mládež.
ZNÁMKY – HANS REICHARDT – encyklopedie
 co – jak – proč-pomocník a průvodce.
DOBY LEDOVÉ – RAINER CRUUMMENERL 
– encyklopedie pro děti a mládež – co 
– jak – proč.
KOCOUR MIKEŠ PŘEDSTAVUJE JOSEFA 
LADU – JOSEF LADA – výbor z díla
-50.výročí úmrtí Josefa Lady.
ČLOVÍČEK A ČLOVÍČKA – ZDENKA A PAVEL 
TEISINGEROVI – z edice Ahoj děti 
– Dobrou noc.
VČELÍ MEDVÍDCI V CUKRÁRNĚ – IVO HOUF 
– LEPORELO.

V Á N O Č N Í  Č T E N Í

A PAK SE TO STALO – ESTER STARA – deset 
pohádek o maličkostech, ze kterých si 
děti nic nedělají a dospělí z nich šílí.
 

VÝMĚNNÝ  FOND
  
SYNOVÉ ŠTĚSTĚNY – JEFFREY ARCHER 
– pohnutý příběh bratrů, které osud roz-
dělil, aby je o mnoho let později zase 
spojil.
ZNIČENÁ – TOURIA TIOULOVÁ – v Dubaj-
ském vězení za to, že byla znásilněna.
NAJDŽA – PEKÁRKOVÁ IVA – cestopis 
– hvězdy v srdci.
KALNÉ VODY – PATRICIA CORNWELLOVÁ 
– kriminální thriller.
ANDĚL SMRTI – ALANE FERGUSONOVÁ 
– forenzní krimithriller s prvky mystiky.
SPECIÁLNÍ JEDNOTKY USA V PACIFIKU 
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY – GORDON 
ROTTMAN – válečné čtení.
REFLEXNÍ MASÁŽE – GERHARD LEIBOLD 
– reflexní terapie v praxi – barevný 
přehled reflexních plošek.
VYPĚSTUJ A SNĚZ – vypěstuj si vlastní 
ovoce či zeleninu a připrav z nich chutná 
jídla podle receptů v této knize.
NEBEZPEČNÝ CHAT – HENRIETTE WICH – tři 
holky na stopě prožívají nová dobrodruž-
ství a pomáhají i tentokrát s odhalením 
pachatelů.
 

Holinková S. – místní knihovna.



Restaurace 
HABERMANNOVA VILA

vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY

Hodování se uskuteční 
ve dnech 

3. až 5. prosince 2010

Vaše rezervace 
a objednávky 

rádi přijmeme na tel.: 
583 550 170, 737 084 475
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Bludovští zahrádkáři

 Bludovští zahrádkáři  touto cestou velmi 
srdečně děkují všem členům a příznivcům za 
spolupráci a aktivní účast na zahrádkářských 
akcích v roce 2010. Máme opravdu radost, 
že nás aktivně podporuje tolik spoluobčanů!

  Krásné  vánoční svátky plné rodinné 
pohody a do roku 2011 přejeme všem 
především pevné zdraví, hodně radosti 
a  úspěchů ze zahrádkaření, v osobním 

a rodinném životě  potom hodně  
spokojenosti, dobré nálady a štěstí!

 
 

Výroční schůzi připravujeme na počátek 
února 2011, pozvánku obdržíte včas.

Výbor Českého svazu 
zahrádkářů v Bludově.

I před letošními Vánocemi připutuje do Bludova 
Betlémské světlo – plamen zapálený malým dítětem 
na místě narození Ježíše Krista v Betlémě. Skaut-
skou štafetou se rozbíhá z Betléma do celého světa, 
od roku 1990 každoročně i do Bludova.

Již mnoho let jej v Bludově osobně roznášíme starším, nemocným či opuš-
těným občanům až domů. Letos jej budeme roznášet ve čtvrtek 23. prosince 
odpoledne. Máte-li v rodině někoho starého či nemocného, k němuž jsme 
dosud nechodili, a chcete-li, abychom jej potěšili svíčkou s plamínkem - po-
selstvím dobra, lásky a dobré vůle, nahlaste jméno a adresu na telefonním 
čísle: 775 570 804.
Všichni ostatní si budou moci samozřejmě odpálit plamen na „půlnoční“ mši 
v bludovském kostele, tak jako každý rok.
Děkujeme všem, kteří nás nejen v letošním roce podporovali. Všem lidem 
dobré vůle pak přejeme požehnané prožití vánočních svátků a v novém roce 
vše dobré. 

Skautky a skauti z Bludova

Betlémské světlo
„To světlo ve tmě svítí a tma 
je nepohltila.“

V roce 2011 proběhne 12. ročník Tříkrálové sbírky. 
Dobře víme, jak těžká a složitá je současná doba 
- lidé bez zaměstnání či s hrozbou jeho brzké ztrá-
ty, snižování reálných příjmů a zvyšování výdajů. 

Proto jsme byli loni tak překvapeni, když jsme zjistili, že tříkrálové skupinky 
vykoledovaly na pomoc potřebným více než 50.000 Kč.
V roce 2011 budou skauti v Bludově koledovat v sobotu 8. ledna 2011 od 
rána do časného odpoledne. V této době Vás navštíví skupina koledníků se 
zapečetěnou pokladničkou označenou logem charity a vedoucí skupinky bude 
mít průkazku se jménem a číslem pokladničky. Koledníci budou oslovovat 
veřejnost s prosbou o příspěvek a na oplátku za to budete obdarováni cukry, 
kalendáříky a informačními letáky o využití sbírky.
Zároveň budou značit dveře domu nápisem K+M+B 2011, což v překladu 
znamená: Christus Mansionem Benedicat – Nechť Kristus žehná tomuto 
domu.
 Prosím, zvažte a každý podle svých možností přispějte - někdo ze svého 
nadbytku, jiný ze svého nedostatku. Nezavírejte ale, prosím, svá srdce ani dveře 
před pomocí potřebným.

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Tříkrálová sbírka 2011

KOSMETICKÝ SALON
AKCE!

Ke každému kosmetiskému 
ošetření pedikúra ZDARMA

Otevřen nový salon - restaurace U Kláry (Nová)
I.patro (kosmetické služby, gel. nehty - 300 Kč, 

pedikůra, trvalé prodlužování řas.
Petra Schildnerová  tel. 604 932 879
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T a j – č i

Zveme všechny zájemce o cvičení TAJ-ČI 
začátečníky i pokročilé k účasti na kurzu, 

který pod záštitou Kulturního domu Bludov proběhne 
v období  listopadu 2010 až března 2011.

Cvičení probíhá ve středu od 16:30  do 18:00 hodin 
pod vedením zkušeného cvičitele pana Aloise Voráče 

ze Zábřeha. Procvičuje se sestava 24 a 42 cviků.
Bližší informace v KD Bludov. 

Co  je Taj-či?
 V současnosti patří k nejznámějším a nejrozšířeněj-
ším systémům čínských cvičení. Výhodou je nejen jeho 
působení na zdraví, ale i to, že si v něm každý může 
najít, to co mu vyhovuje a co jej zajímá. Od orientace 
na vlastní pohodu,  přes přípravu na různé  exhibice 
a vrcholné soutěže, nácvik sebeobranných  aplikací až po 
meditativně duchovní zaměření. Je to cvičení zajišťující 
přísun a akumulací energie ovlivňující její pohyb a kvalitu.
Cvičení Taj-či není nácvik bojových akcí. Každý jeho 
pohyb sice  představuje obranu nebo útok, ale s pomalým, 
plavým a uvolněným pohybem. Z hlediska zdravotního 
působení však není znalost bojových aplikací rozhodují-
cí. Cvičící pracuje s vitální energií, ať již vědomě nebo 
nevědomě. Skutečností je, že sestavu se dokáže naučit 
každý, kdo má dostatek trpělivosti. Bez ohledu na věk, 
fyzickou kondici,váhu atd. Z pohledu zdravotního je Taj-
-či nejen fyzickým cvičením, ale i speciálním a vědomým 
tréninkem centrální nervové soustavy. Duševní činnost je 
zde důležitější než fyzické pohyby. Nejvhodnější však 
je spojit oboje  pro poznání skutečné hodnoty Taj-či.

Místní informační středisko při KD Bludov
nabízí k prodeji poštovní známky 

1 ks za 20.- Kč, aršík 180.- Kč

PŘIJĎTE PŘIVÍTAT NOVÝ ROK 
NA BRUSNOU!

SEJDEME SE V 23:30 HODIN 
U PANENKY MARIE 
NA DOLNÍM KONCI.

DŘEVO NA OHÝNEK ZAJIŠTĚNO.

ZA ZO ČSOP BLUDOV Milan Klimeš

K článku :  Socha sv. Jana Nepomuckého 
Pane starosto!
 Reagujeme na Váš článek v Bludovanu a na politováníhodné 
jednání  obce ve věci rozhodování o majetku, který prokazatelně 
nemůže být obecní. Jedná se o sochu sv. Jana Nepomuckého.
 Dle historických záznamů socha nikdy nebyla v majetku 
obce. Ta ji měla – dle historických záznamů – pouze „spravo-
vat“. Nečinila tak, a proto musela být opravena jistou osobou 
na vlastní náklad v roce 1898. V roce 1914 potom byla far-
ností uhrazena další oprava a zlacení  dle účtu č. 281 ze dne 
12. 7. 1914.
 V roce 1985 byla socha odstraněna  z křižovatky u zámku 
– /z důvodů rozšíření  silnice  a výstavby nové administrativní 
budovy JZD Bludov / a se svolením státních orgánů  umístěna  
na pozemek u kostela, bylo řádně o ni postaráno a tím nedošlo 
k jejímu poškození či zničení. Proto nechápeme, proč se odvo-
láváte na to, že socha stála na obecním pozemku. Toto nikdo 
nepopírá, ale zároveň to nemůže znamenat, že socha je obecním 
majetkem. A to, že by ji obec udržovala, již není pravda vůbec. 
 Z toho důvodů je divné, proč bylo v lednu t.r. vyhlášeno ja-
kési výběrové řízení na opravu sochy a její přemístění k rybníku 
u zámku. Dále nechápeme, proč obec dostala dotaci na majetek, 
který není a nikdy nebyl její. O tom – pane starosto – dobře 

víte. Dobře víte i to, že od července t.r. běží soudní řízení 
o určení vlastnictví a přes to jste nechal sochu přemístit. Je 
velmi podivné, že jste tak učinil 3 dny po volbách a ještě za 
asistence Policie ČR.  Možná, kdybyste to učinil dříve, volby 
by určitě dopadly jinak!
 Pokud se týká výroků kněze – to jste slyšel sám, nebo Vám 
to řekli „pohané“? Kněz by byl špatný hospodář, kdyby si ne-
chal rozebírat farní majetek a nereagoval na to. Váš názor, že  
sochy, kříže a Boží muka patří do prostoru celé obce je sice 
pěkný, ale každý vlastník by si měl rozhodnout, kde bude jeho 
majetek umístěný. Pochybujeme, že pro nás věřící, je prostor 
u rybníka posvěcující, jak uvádíte. Tím spíše socha sv. Jana Ne-
pomuckého si zaslouží důstojnější místo a důstojnějšího místa, 
než u kostela, ani být nemůže.
 Dále nechápeme Vaši argumentaci ohledně příspěvku na 
nové zvony. Když obec přispěla, patří jí dík. Ale pokud něco 
dám, tak o tom nemluvím, a tím spíše v článku úplně o něčem
jiném. A v neposlední řadě zvony slouží celé obci – nejen 
věřícím! /Varovný systém,  vyzvání se všem mrtvým občanům,/
 Celý Váš článek působí zmatečným dojmem s jediným 
cílem – zakrýt neoprávněné přemístění sochy. 
    Jan a Ludmila Bankovi

POKRAČUJEME V TRADICI!



Podzimní chata 2. oddílu
Stejně jako téměř každý podzim, tak i o tom letošním se chlapec-
ký oddíl bludovského skautského střediska vydal trávit podzimní 
prázdniny na chatu. Ovšem samotnému odchodu do bludov-
ských lesů ještě předcházela stráž u Pomníku padlých. Význam 
čestné stráže nemusí být zřejmý na první pohled. Ale pokud se 
podíváme na poslední část skautského slibu: „...duší i tělem být 
připraven pomáhat vlasti i bližnímu“, tak je zřejmé, že nejenom 
„sloužíme“ obci, případně vlasti, ale hlavně naplňujeme, co jsme 
slíbili. Nepopiratelný význam má čestná stráž i pro nás samotné. 
Příležitost uvědomit si vlastní historii je totiž v dnešní době tak 
vzácná... 
Po uctění památky bludovských padlých a po několika myšlen-
kách či modlitbách za skautky a skauty, kteří jsou uloženi na 
našem hřbitově, jsme zanesli vlajky zpět do klubovny a na záda 
naložili batohy. Pomalu se začínalo stmívat a jakmile jsme dora-
zili na hranici lesa, tak už byla baterka pro další pokračování v 
chůzi více než nutná. Sedlo u Červeného kříže sice není nikterak 
daleko, ale s pořádně naloženými batohy se člověk chůzí do 
kopce přeci jen zadýchá. Od sedla je to ke Katovně (tak jsme si 
chatu poblíž Háje pojmenovali) již pouze kousek cesty. 
Když jsme k chatě dorazili, všude okolo již byla pořádná tma. 
Po náročném dni jsme byli unaveni, takže poté, co jsme vykonali 
některé nezbytnosti, jsme se za zvuku praskajícího ohně uložili 
do spacáků.
Další dny už probíhaly v jakémsi mini-táborovém režimu. Ran-
ní buzení zpívaným budíčkem, pořádná rozcvička na čerstvém 
vzduchu, která člověka neuvěřitelně nastartuje a samozřejmě 
samotné programové bloky. A protože jsme si topili a vařili, bylo 
potřeba opět doplnit zásobu dřeva, aby i ti, kteří přijdou po nás, 
mohli bez problémů chatu plně využívat. Po práci přišel čas na 
hry a zábavu. Celý program chaty byl spojen jedním tématem 
– Divoký západ: putování po americkém kontinentu. Účastníci 
procházeli jednotlivé státy Severní Ameriky a plnili úkoly, které 
jim cesta přichystala. Museli se například vypořádat s krokodýly 

při přechodu řeky Mississippi, podstoupit pravý duel na život a 
na smrt, či přivolat déšť společným tancem, když jim na poušti 
došla voda a mnoho dalšího.
Druhý den byl výjimečný i díky tomu, že bratr Martin plnil 
jednu z Výzev, která je vyvrcholením každého stupně skautské 
stezky. Musel sám dojít na vybraný vrchol a odtud pozorovat 
východ slunce. Jeho cílem byl blízký Háj. Brzy ráno jsem jej 
samotného vzbudil a s přáním šťastné cesty vyslal na pouť za 
sluncem. Martin tuto Výzvu bez problému splnil a pochvaloval 
si krásný východ slunce nad podzimně zbarvenou krajinou.
Přes den opět probíhaly soutěže a hry. Znovu jsme se vrhli na 
řezání a štípání vonícího smrkového dřeva. A to vše v úžasné 
přírodě, v čase, kdy je země pokryta listím roztodivných barev. 
Při chůzi jsme se brodili úplnou záplavou tohoto stromového 
ošacení a naplňovalo nás to zvláštním klidem. Stejně jako hry 
a soutěže byly oblíbeny také všechny snídaně, obědy, svačiny a 
večeře. Přeci jen po namáhavém dni pořádně vyhládne. 
Ovšem ještě než tento den skončil, čekala některé bratry jiná, 
podobně namáhavá výzva jako bratra Martina. Měli dokázat, 
že už jsou natolik zkušení a houževnatí, že mohou právoplatně 
patřit do skautské družiny. Spolu s bratrem Samem odešli na 
kratší noční putování, kde mimo jiné museli rozdělat oheň 
a starat se o něj. Asi za tři hodiny se společně vrátili a pořádně 
unavení, ale šťastní ulehli ke spánku.
Kvůli školním povinnostem jsem musel odejít o den dříve a 
nestihl jsem tak výpravu do okolí a stezku odvahy a nemohl 
jsem ani pomoci s úklidem chaty. Ale i přesto jsem se zastavil 
kousek pod sedlem u Červeného kříže a zašel si na kraj lesa, 
kde byl krásný výhled a přemýšlel o tom, že takhle úžasné tři 
dny jsem už dlouho nezažil. Můj velký dík patří celému vedení 
druhého oddílu Bludovit, který tvoří úžasný tým a jehož práce 
je naprosto nedocenitelná. 

Jan Juránek – Hanes
vůdce 2. oddílu skautů Bludovit

středisko Františka Pecháčka Bludov

 CVIČENÍ PRO ŽENY 
– mladší i dříve narozené.

Každé pondělí od 19.00 do 20.00 hod.
Každou středu od 18.00 do 19.00 hod. 

Sokolovna Bludov
Vstup 10.- Kč, s sebou podložku a pití. 

Vede Alena Fazorová

•

Sokol Bludov nabízí k pronájmu v dopoledních i odpoled-
ních hodinách SÁL SOKOLOVNY. /1 hod. – 100.- Kč/ 

Bližší informace – A. Fazorová, tel. 737982649

   SOKOLSKÉ PŘÁNÍ
Cvičitelka Alena Fazorová přeje všem aktivním 

ženám i mužům hodně zdraví, štěstí, pohody 
a pevné nervy do roku 2011.
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ŽELEZÁŘSTVÍ BLUDOV
Tel.: 583 238 423  

Mobil: 603 748 119

OD 11.900,- Kč



Vycházkový okruh Šumperkem
Ve středu 20.10. jsme se s dětmi z 2. a 3. ročníku vypravili do 
Šumperka, abychom se blíže seznámili s jeho historií, památkami 
a zajímavostmi.
U radnice jsme se sešli s panem průvodcem a začali jsme prohlíd-
ku historického centra. Dozvěděli jsme se, jak došlo k čarodějnic-
kým procesům a s hrůzou jsme poslouchali o různých mučících 
nástrojích. Také nás zaujal příběh o tom, jak vznikl rozsáhlý 
požár, který zničil téměř celé město. Prohlídku jsme zakončili 
výhledem z radniční věže na město a široké okolí. 
Výlet se zdařil a těšíme se na další poznávání okresního města.

Mgr. Michaela Minářová, Mgr. Irena Dokoupilová

Exkurze Praha
Ve čtvrtek 14. 10. 2010 vyjely třídy 6. A a 8. B na výlet do 
„stověžaté Prahy“ .
 Pro některé to byla první cesta vlakem, pro jiné první 
návštěva Prahy, ale pro všechny to byl zážitek nad zážitky. 
Zhlédli jsme historii v „kostce“. Každému se líbilo něco jiného,
podzimní ráno na Karlově mostě ale nadchlo všechny. Cesta 
vlakem zpět se líbila hlavně proto, že dozor nemohl být ve 
všech kupé.
 Příjemně strávený den uplynul tak rychle, až nás to všechny
překvapilo. Určitě to nebyl náš poslední výlet, vždyť měst 
a míst v naší republice je!

           tř. uč. A. Bauerová, V. Horáčková 

Nadšení učitelů a žáků zlákalo i paralelní třídy 6. B a 8. A 
k tomu, aby i ony vyjely na tolik vychvalovaný výlet. A tak 
9. 11. 2010 uvítala Praha i žáky těchto tříd. 

      tř. uč. L Velčovský, M. Hrdinová

Halloweenské setkání příšer(ek) všech ras a druhů
Každoroční oslava Halloweenu, svátku spjatého s tradicemi 
a zvyky starých Keltů, proběhla letos ve škole s několika-
denním předstihem a zahájila tak dětmi netrpělivě očekávané 
podzimní prázdniny. Bláznivě strašidelná taškařice má mezi 
našimi žáky stále více fanoušků, kteří už od září vymýšlejí nej-
roztodivnější převleky, masky i úkoly pro stezku odvahy.
 V úterní podvečer 26. října se chodby rozzářily svitem 
halloweenských dýní a po škole se rozeběhla strašidla. Kdo se 
nebál a přišel, určitě nelitoval! Zlatým hřebem večera se stala 
opět velmi oblíbená a léty stále dokonalejší stezka odvahy. Po 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
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Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku
Tak jako každý rok i letos se žáci těchto ročníků zúčastnili povin-
ného plaveckého výcviku. 
Děti si opakovaly a učily se různé plavecké styly a skoky do vody 
z okraje bazénu i z můstku. 
Pro třeťáky byl tento kurz v rámci školy poslední a bylo to znát 
na jejich výsledcích, všichni dostali výbornou. Druháci se teprve 
seznamovali s výukou ve vodě, ale i přesto byli také téměř všich-
ni na výbornou. Příští rok si to zdokonalí.
V poslední hodině  mezi sebou žáci soutěžili, hráli si a závěrem 
obdrželi „mokrá vysvědčení“.
Tato výuka se jim bude určitě hodit nejen o letních prázdninách.
Mgr. Michaela Minářová, Mgr. Irena Dokoupilová

Výlet školní družiny
Poslední říjnovou neděli děti ze školní družiny vyrazily na akci 
zvanou „Kdo se bojí, nesmí do hradu“. Už po setmění nás auto-
bus zavezl na hrad Bouzov, kde nás čekali opravdu zajímaví prů-
vodci. Potkali jsme tam nejen pohádkové postavy, ale i spoustu 
duchů a strašidel. Ti všichni nás poutavým způsobem seznámili s 
historií i současností hradu. Všichni jsme prohlídku hradu zvládli 
beze strachu , a tak nás milá vodnice z hradní kašny odměnila 
malým dárečkem.

                                              Soňa Nikolovová
                                                vychovatelka ŠD
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KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
MNOHO ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ

V NOVÉM ROCE 
2011

VÁM PŘEJÍ 
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

splnění všech děsivých úkolů čekala příšery v cíli sladká odmě-
na, pekelně dobrá muzika a super blafy v Jedové chýši.
 (Velký dík všem strašidlákům a dospělákům za pomoc 
a krásný večer).

Mgr. Ivana Brázdová

Město čte knihu 2010
Již podruhé se ZŠ Bludov zapojila do Čtenářské štafety, která 
je součástí literárního a filmového festivalu Město čte knihu. 
Letos se tato akce propojila s hudebním festivalem Blues Alive 
a tím bylo i dáno téma štafety veřejných čtení. Texty publikace 
„...a to je blues“ s hudbou úzce souvisejí. 
 Ve čtvrtek 11. listopadu, úderem osmé hodiny ranní, 
bluesová kapela slavnostně zahájila v knihovně Sever 6. ročník 
festivalu. Bluesová pohádka O Koblížkovi v podání herce Jiřího 
Bartoně všechny přítomné okouzlila a odstartovala tím celou 
Čtenářskou štafetu.
 Naši žáci se vystřídali při čtení první povídky „Od srdce 
k bokům aneb Elektrifikace chicagského blues.“ Všichni dostali 
jako dárek pamětní list s podpisem pana Bartoně a také balíček 
sladkostí. Příjemným bodem programu bylo předání cen za 
výtvarnou soutěž, která byla rovněž součástí celého festivalu. 
Zuzka Chalupová a Hanka Čmakalová převzaly ceny za 2. a 3. 
místo z rukou pana starosty Brože.

(Děkujeme za reprezentaci.)
 Mgr. Ivana Brázdová

Pod školním klubem se úspěšně rozjel 
první kroužek pro dospělé Tai-či. 

Budou následovat další? 

V nabídce zůstává Keramika a Angličtina. 
Popřemýšlejte.

Po návratu z Anglie a USA nabízím výuku angličtiny 
pro jednotlivce i malé skupinky. 
Kontakt mobil 734 498 607.
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TJ SOKOL BLUDOV – ODDÍL KOPANÉ
Rozpis tréninků pro zimní přípravu od 1.1.2011
Muži
úterý       od       19:00 
čtvrtek    od      19:00
Dorost
pondělí      17:00  - 18:00 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Bouzov  15 11 2 2 35 

2. Loštice  15 10 2 3 32 

3. Šumvald  15 10 0 5 30 

4. Šternberk  15 9 2 4 29 

5. Štíty  15 9 0 6 27 

6. Medlov  15 8 1 6 25 

7. Loučná nad D.  15 7 1 7 22 

8. Troubelice  15 6 2 7 20 

9. Písečná  15 5 2 8 17 

10. Bludov  15 5 1 9 16 

11. Štěpánov  15 4 3 8 15 

12. Leština  15 4 2 9 14 

13. Vikýřovice  15 4 2 9 14 

14. Mor. Beroun  15 2 2 11 8 

Muži  „A“

Trenér + vedoucí:  Jarmara Bedřich, Matějček Alois

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Štíty 7 6 1 0 19

2. Bohdíkov 7 4 2 1 14

3. Bludov 7 4 1 2 13

4. Hanušovice 7 4 0 3 12

5. Nový Malín 7 3 2 2 11

6. Loučná 7 3 0 4 9

7. Ruda n. M. 7 1 0 6 3

8. Staré Město 7 0 0 7 0

Starší žáci

Trenér + vedoucí:  Dvořák Luděk, Dudycha Miroslav

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Libina 11 11 0 0 33

2. Jindřichov 11 10 0 1 30

3. Rapotín 11 9 0 2 27

4. Bludov 11 8 0 3 24

5. Sobotín 11 5 1 5 16

6. Oskava 11 5 0 6 15

7. Štíty 11 4 1 6 13

8. Loučná 11 4 1 6 13

9. Zvole 11 4 0 7 12

10. Úsov 11 3 1 7 10

11. Staré Město 11 1 0 10 3

12. Jedlí 11 0 0 11 0

Mladší žáci

Trenér + vedoucí:  Opravil Luděk, Holinka Roman

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Postřelmov 6 5 0 1 15

2. Jindřichov 6 4 0 2 12

3. Sobotín 6 4 0 2 12

4. Sudkov 6 3 0 3 9

5. Bludov 6 2 1 3 7

6. Hanušovice 6 1 2 3 5

7. Hrabišín 6 0 1 5 1

Dorost

Trenér + vedoucí:  Breckl Miroslav, Závodný Michal

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body

1. Postřelmov 7 7 0 0 21

2. Loštice 7 5 0 2 15

3. Bludov 7 4 1 2 13

4. Úsov 7 3 2 2 11

5. Sudkov 7 3 1 3 10

6. Ruda n. M. 7 1 2 4 5

7. Lesnice 7 1 2 4 5

8. Šumperk C 7 0 0 7 0

Staší přípravka

Trenér + vedoucí:  Kohout Jiří, Březina Luděk

Starší žáci
úterý       17:00 – 18:00
Mladší žáci
úterý        16:00 – 17:00
čtvrtek     16:00 – 17:00

Přípravka
úterý       dle dohody
čtvrtek      17:00 – 18:00
Ženy
Středa  18:00 – 20:0

PRODEJE  v kulturním domě

v prosinci  2010
Pondělí 6.1.2
Úterý a Středa 7. a 8.12. – levný textil, levné knihy
Čtvrtek 9.12., Pondělí 20.12. + levné knihy

Knižní velkoobchod 
Nakladatelství ALDA 

pořádají prodej knih za mimořádně 
nízké ceny v KD Bludov 

7., 8. a 20. prosince 2010
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Křest knihy KVĚTENA BLUDOVA A OKOLÍ 
Dlouho očekávaný křest knihy KVĚTENA BLUDOVA 
A OKOLÍ  proběhl ve středu 13.10.2010 v Kulturním domě 
v Bludově. 
 Organizátoři akce a vydavatelé knihy – členové a příznivci 
Českého svazu ochránců přírody v Bludově – neponechali nic 
náhodě. Připravili pro účastníky křestu večer s posezením při 
dobrém občerstvení a příjemné country hudbě.
 Již při vstupu návštěvníky vítaly fanfáry v podání žesťové-
ho tria Flash Brass. Během celého večera si mohli návštěvníci 
v předsálí kulturního domu prohlédnout výstavku kreseb s pří-
rodní tématikou žáků Základní školy Bludov nebo si zakoupil 
výrobky dětí, které svůj volný čas tráví v keramickém kroužku 
pod vedením paní učitelky Horáčkové. V prostoru pod balkonem 
mohli zhlédnout nový návrh na výstavbu rozhledny na Brusné od 
architekta  Jiřího Valerta.
 Vlastní křest knihy moderovali Martina se Zdeňkem, kteří 
postupně  na jeviště pozvali autory  fotografií (J. Holinkovou, 
E. Horáka, F. Polácha, S. Straku) a editora knihy Romana 
Procházku. Poté již na jeviště vystoupili a odpovídali na zví-
davé otázky moderátorů kmotři knihy – PhDr. Z. Konečný, 
ředitel pivovaru Hanušovice, Ing. P. Ston, starosta obce Bludov, 
Ing. M. Klimeš, předseda ZO ČSOP Bludov. Křest knihy byl 

proveden léčivou vodou z bludovských lázní. Nezbytný přípitek 
šampaňským vínem uskutečnili kmotři spolu s autory knihy. 
Po této oficiální části večera následovalo neformální posezení 
návštěvníků s autory, kteří knížku zájemcům hned podepisova-
li. K tomu hrála country kapela Zbořec známé i méně známé 
písničky, které si mnozí návštěvníci zazpívali s nimi.
 Na sále čekalo na návštěvníky občerstvení, o které se dílem 
postarali sponzoři,  vyrábějící BIO výrobky (mlékárna Otínoves, 
farma Zatloukal Bludov, pekárna Leština) a dílem členky ČSOP 
oblíbenými koláčky a obloženými chlebíčky. Žízeň mohli uhasit 
pivem z Holby Hanušovice nebo moravským červeným a bílým 
vínem, případně nealko nápoji nebo kávou a čajem. 
 Za vydařený večer je nutno poděkovat již jmenovaným 
i nejmenovaným sponzorům, ale hlavně obětavé pomoci členů 
a příznivců Českého svazu ochránců přírody v Bludově.
 Na závěr mi dovolte ocitovat z doslovu knihy „Květena 
Bludova a okolí“ jednu větu :
„Naším cílem nejsou ony velké úkoly jako je záchrana plane-
ty. Naopak. Staráme se o naše okolí, chráníme naše společné 
prostředí, ve kterém žijeme a podporujeme snahy o jeho zacho-
vání.“

M. Klimeš

Kmotři knihy Ing. Klimeš, Ing. Konečný, 
Ing. Ston a moderátorka Martina

Kolektiv autorů (F. Polách, J. Holinková, S. Straka 
a R. Procházka) při podepisování knihy

Předseda ZO ČSOP Ing. Klimeš při křtu knihy

Zástupce hlavního sponzora Holba Hanušovice 
PhDr. Z. Konečny křtí knihu

Žesťové trio Flash Brass Editor knihy Roman Procházka

Dort ve tvaru knihy vyrobila cukrárna Karamel N. Malín Country kapela ZBOŘECProdej prvních výtisků knihy na křestu


