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Bludovan
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Sbor dobrovolných hasičů Bludov
pořádá celostátní závod jednotlivců v běhu 

na 100 m s překážkami
Český pohár Velkopopovického kozla

„ Bludovská stovka 2011“
Soutěž je zařazena do SHOCK! Poháru 2011

kvalifikace na Mistrovství ČR 

Místo konání: víceúčelový sport. areál u hasičárny 
v Bludově

Datum: 9. července 2011 - sobota
Zahájení běhů: 10:00 – kategorie ženy – muži

Zúčastní se nejlepší závodníci z celé České republiky
Závod je přenášen přímým přenosem internetovou televizí  

- www.hasici150.tv
Bohaté občerstvení – Na Vaši účast se těší hasiči Bludov.

Bludovský hasič Tomáš Weidinger reprezentuje 
ČR na Mistrovství světa.

Dorostenec bludovského hasičského sboru Tomáš Weidinger byl 
vybrán do reprezentačního týmu České republiky na 2. doroste-
necké Mistrovství světa v požárním sportu do ruského Petrohra-
du. Tohoto obrovského úspěchu pro Bludov dosáhl nesmírnou 
tréninkovou pílí již od kategorií žáků. Je vítězem mnoha závodů 
družstev i jednotlivců 
i na celostátní úrov-
ni. V posledním roce 
trávil spolu s dalšími 
kolegy bludovského 
družstva většinu dní 
včetně sobot a nedělí 
tréninkem, každých 14 
dní potom absolvoval 
reprezentační soustře-
dění. Trenérem tohoto 
talentovaného závodní-
ka je Martin Sobotka 
st., zimní atletická 
příprava proběhla  pod 
vedením Mgr. Tomáše
Vykydala z atletického oddílu Šumperk, trénink výstupu 
na věž pod vedením Jiřího Tomáška na věži Hasičské-
ho záchranného sboru Šumperk. Je třeba poděkovat také 
Olomouckému kraji, obci Bludov a dalším sponzorům za 
podporu.                                                                                          

Všichni přejeme Tomášovi co nejlepší výkony nejen 
na Mistrovství světa.

Poděkování
 Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali dětem 
a učitelkám z Mateřské školy v Bludově za krásná setkání 
o uplynulých letošních svátcích. Obyvatelé Chráněného bydlení 
v Bludově nejednou přivítali malé šikulky z MŠ, kteří předvedli 
nejen své hudební a dramatické dovednosti, ale dokázali i roz-
zářit šedivé dny našich babiček a dědečků. Letos, 16.6., jsme 
na zahradě našeho Penzionu uspořádali piknik pro naše malé 
kamarády a přivítali i ředitelku mateřské školy. Společně jsme 
si užili krásné slunné dopoledne a opekli buřty.
 Jsme šťastní, že díky vstřícnosti paní ředitelky MŠ se mů-
žeme s dětmi setkávat. Jsou to pro nás krásné a vzácné chvíle. 
Děkujeme také našim malým kamarádům, že za námi dochá-
zeli a přejeme jim – budoucím školáčkům, aby se jim ve škole 
dařilo. Loučíme se s nimi a se zvědavostí budeme v příštím 
školním roce vyhlížet nové kamarády, děti z Mateřské školy 
v Bludově. 

     Obyvatelé Penzionu a jejich pečovatelky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně Vás zveme na akci pořádanou na našem zařízení, 

v Bludově, dne 19.7.2011 od 8 do 14 hodin, 
součástí akce je i prohlídka penzionu.

Změna podmínek nástupu na zařízení:  
Není nutností přiznaný příspěvek na péči! Přijďte se podívat!
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 Hasičští starší žáci a dorostenci postoupili na republiku ! ! !

 Ve dnech 11. -12. června se v Uhelné na Jesenicku konalo 
krajské kolo Olomouckého kraje hasičské mládeže. V sobotním 
klání starších žáků nenechali bludovští nikoho na pochybách, že 
už od první disciplíny kráčeli za celkovým vítězstvím. Z pěti 
disciplín našli přemožitele pouze ve dvou, před tou poslední, 
požárním útokem, měli již takový náskok, že jim stačilo osmé 
místo v této disciplíně k vítězství a postupu. Přesto i v požár-
ním útoku předvedli spolehlivý výkon, když skončili na místě 
druhém a s obrovským náskokem zvítězili a po roční přestávce 
postoupili na Mistrovství republiky.                
 Nedělní boje dorostenců a dorostenek slibovaly vyrovnanější 
souboje. Družstva bludovských kluků a kolšovských děvčat si 
shodně zapsala první místa ze všech disciplín a při požárních 
útocích jim k postupu stačila místa druhá, která obě družstva 
po nervy drásajícím průběhu uhájila. Znamenalo to po sobotním 
vítězství bludovských žáků pro Bludov i vítězství v dorostencích,

které na republiku doplní děvčata z Kolšova. Je to poprvé 
v historii, kdy Olomoucký kraj budou ve všech třech katego-
riích reprezentovat na Mistrovství republiky pouze družstva 
z okresu Šumperk.Všichni si zaslouží uznání.                                                                                            
 Na mistrovství soupeří pouze 15 nejlepších družstev z kraj-
ských kol v každé kategorii. Letošní mistrovské klání se usku-
teční na Městském stadionu v Ostravě Vítkovicích známém 
z atletické Zlaté tretry a to ve dnech 2. - 6. července. Navíc 
bludovští muži, jejichž základem je právě družstvo dorostenců, 
na tomto stadionu budou okres Šumperk jako vítěz okresního 
kola požárního sportu reprezentovat již poslední červnový 
víkend.                                                                                            

Důležitou informací je, že celé Mistrovství ČR bude 
přenášeno přímým přenosem na internetové televizi  
www.hasici150.tv  
 

 Chtěli bychom touto cestou vyslovit naše upřímné podě-
kování členkám SPOZ p.Baslarové a p.Krišové v čele s Mgr. 
Divišovou za bezchybné zorganizování a nevšedni ochotu při 
hladkém průběhu „srazu osmdesátníků“ v Kulturním domě 
v Bludově dne 27. května 2011.
 Svojí dobrou náladou a citlivým přístupem k nám „dříve na-
rozeným“ přispěly jistě nemalou měrou k dobré náladě všech
účastníků a hladkému průběhu celé akce.
 Ještě jednou přijměte naše srdečné poděkování.
Za spokojené osmdesátníky

- El, Če -

80-tníci „JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV?“
Zveřejňujeme další, v pořadí druhou fotografii 

určitého místa v Bludově. Kdo toto místo pozná 
a bude mít zájem se soutěže zúčastnit, může buď 

osobně, telefonicky či mailem oznámit svou 
odpověď co nejdříve do Kulturního domu Bludov 
736609734, 583238177, kulturni.dum@bludov.cz

 Po ukončení soutěže a správném určení všech 
pěti fotografií budete zařazeni do slosování 

o ceny a v prosincovém 
Bludovanu budou oznámeny výsledky soutěže.

Přejeme hodně zdaru.  
-jdi-

foto -jef-
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V pondělí 13. června 2011 se v 18:00-21:30 uskutečnilo v Kul-
turním domě 4. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo všech 15 zastupitelů. Docházka zastupitelů v tomto období 
je zatím stoprocentní. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který 
vyhotovením zápisu pověřil tajemníka obce Zdeňka Kolínka. 
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Jaroslava 
Čecha a Martina Schauera. Starosta konstatoval, že všechny 
úkoly jsou splněny, což zastupitelé jednomyslně schválili.
 Zpráva o činnosti rady obce a o hospodaření obce k 30.4.2011 
Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Klimeš. 
Rada se za čtvrt roku mezi dvěma zasedáními zastupitelstva 
sešla šestkrát. Kromě běžné agendy se zabývala především 
výběrovými řízeními na dodavatele chodníku na Lázeňské 
vč. veřejného osvětlení, na revitalizaci lesoparku Gryngle, na 
chodník na ulici Školní a na rekonstrukci ulice Nerudovy;
průběhem jednání s bludovskou farností; pokračováním pra-
cí na územním plánu obce a průběhem výstavby cesty ze 
Zámečku do Šumperka (po Staré cestě) s následnou cyklos-
tezkou. Zastupitelé nevznesli žádný dotaz, zprávu 14 hlasy 
(1 se zdržel) schválili.
 Starosta zdůraznil pozitivní vývoj hospodaření obce, co 
se týče zůstatků na účtech, splacení půjčky z fondu rozvoje 
bydlení, zahájení stavby další etapy chodníku na Lázeňské 
a přípravu oprav ulic Nerudova a K Zámečku. Příjmy činily 
cca 11 mil., výdaje 9,5 mil. Kč. Na účtech bylo celkem téměř 
7 mil. Kč. Zastupitelstvo zprávu jednomyslně schválilo.

Rozpočtové změny č. 1
Zastupitelstvo uložilo na minulém zasedání radě úkol připra-
vit podle vývoje příjmů možné navýšení finančních příspěvků 
z podpůrných programů obce na sport, kulturu, výsadbu ze-
leně. Rada tedy navrhuje v důsledku očekávání příznivějšího 
vývoje daně z příjmů právnických osob dát nově peníze TJ 
Sokol - oddílu kopané (kvůli otevření nové přípravky, první 
mužstvo ve vyšší soutěži) – 130.000 Kč a Dechové hudbě 
Bludověnka – 20.000 Kč. Starosta řekl, že očekával přítomnost 
předsedy fotbalového oddílu Sokola Luďka Březiny, který však 
přítomen není.
 V obsáhlé diskusi Stanislav Balík konstatoval, že navýšení 
podpory z podpůrných programů o 150.000 Kč představuje 
navýšení podpůrných programů o 30 %, což je neúměrné. Roz-
počet obce již řadu let osciluje na stejné hodnotě, nevidí důvod 
k tak razantnímu navýšení. Varoval před tím, aby si spolky 
nenavykly na příliš vysokou obecní podporu. Stávající podpora 
v celkové výši půl milionu je v porovnání s okolními městy 
a obcemi dostačující. Josef Ťulpík navrhl podpořit školu, přispět 
tam, kde bylo při schvalování rozpočtu kráceno. Doporučil, aby 
navyšování příspěvků probíhalo komplexně a ne pod nátlakem. 
Karel Janíček se domníval, že případné navýšení příspěvků 
z podpůrných programů by mělo být směrováno také na podpo-
ru oprav v ochranném pásmu památek, u Bludověnky se zamys-
lel nad výší vstupného, ve sportu navrhl podpořit stolní tenisty 
s velmi dobrými výsledky, dále se zamyslel nad fungováním 
hospodářských komisí u spolků a nad dobrou spoluprací mezi 
obcí a Českým zahrádkářským svazem v oblasti podpůrných pro-
gramů. M. Klimeš sdělil, že otázkou podpory základní školy se 
rada obce dále zabývá, proběhla několikerá jednání, byla vypra-
cována studie úspor energie a určitě se finance na podporu školy 
najdou. Zastupitelstvo přidělení těchto financí na první pokus 
neschválilo, když pro bylo 7 zastupitelů (5 proti, 3 se zdrželi).
 V dalším průběhu schůze se dostavil předseda fotbalu 
L. Březina, který o přestávce přesvědčil některé zastupitele, aby 
se o bodu jednalo znovu. Formálně znovuprojednání v samotném 
závěru zasedání navrhl J. Čech.
 L. Březina se omluvil za neúčast v první části jednání – byl 
přítomen na okresní fotbalové schůzi. Vysvětlil finanční situaci
fotbalového oddílu – do dvou dnů musí podat přihlášky do 

soutěží, na něž ovšem musí mít cca 130.000 Kč. V letošním 
roce nedostal od TJ Sokol ani korunu a bez dotace z obce nelze 
s fotbalem v současné formě pokračovat. Sdělil, že pokud fotbal 
dotaci neobdrží, tak v obci končí.
 Řada zastupitelů se podivila nad tím, že TJ Sokol nedal svému 
největšímu a nejaktivnějšímu oddílu ani korunu, ačkoli dostal od 
obce suverénně největší částku – 200.000 Kč. L. Březina sdělil, 
že takto rozhodl výkonný výbor v čele s Josefem Sedláčkem 
s tím, že většina peněz šla na opravu a provoz sokolovny. 
J. Ťulpík upozornil, že v roce 2010 TJ Sokol dostal od obce 
statisíce na dodělání sokolovny – mimo podpůrné programy. 
Varoval, aby nešlo o připravenou hru od Sokola na získání více 
peněz. S. Balík doporučil řešit problém uvnitř Sokola výmě-
nou vedení a ne nátlakem na obec. Jaroslav Balhar zdůraznil, 
že pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce jsou 
nastavena, schválena a teď je chceme měnit, obec by neměla 
podléhat takovým tlakům. Navrhl dát fotbalu bezúročnou půjč-
ku, ale držet nastavená pravidla. Martin Schauer navrhl přispět 
TJ Sokol částkou 130.000 Kč s podmínkou, že budou přiděleny 
oddílu kopané. Jindřich Matěj varoval, aby takovou situaci neře-
šila obec i příští rok. Dva zastupitelé nakonec změnili původní 
názor (nicméně nehlasovalo se o Bludověnce) a zastupitelstvo 
přidělení 130.000 Kč Sokolu pro oddíl kopané 9 hlasy schvá-
lilo (4 proti, 1 se zdržel, J. Ťulpík odmítl opakovaně hlasovat). 
L. Březina poděkoval za schválení finanční podpory pro fotbal.

Obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2/2011
Dne 1.3.2011 nabyl účinnosti nový zákon, v jehož důsledku 
je potřeba provést formální opravy (doplnění způsobů splnění 
ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku ústně do protokolu 
nebo datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronic-
kým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové 
schránky, doplnění možnosti vymáhání nezaplaceného místního 
poplatku formou hromadného předpisného seznamu atd.), a tím 
uvést do souladu s novým zákonem některá ustanovení dvou 
obecně závazných vyhlášek o poplatcích (č.2/2010 a 4/2010). 
V diskusi (kromě několika technických oprav) J. Ťulpík navr-
hl zvýšit paušální část poplatku za komunální odpad z 200 Kč 
na 250 Kč, tj. celkem 500 Kč za osobu a rok. S. Balík dopo-
ručil neměnit výši poplatku v půli roku – pro zmatek občanů 
i úředníků. Návrh J. Ťulpíka schválen nebyl (1 pro, 12 proti, 
2 se zdrželi). Obě vyhlášky pak byly po technických úpravách 
jednomyslně schváleny.

Vyhláška o rušení klidu
Zastupitelstvo v prosinci 2010 uložilo radě předložit koncepci 
řešení regulace používání hlasité stavební, zahradní a jiné tech-
niky. Rada reagovala přípravou vyhlášky č. 3/2011 o ochraně 
nočního klidu a regulaci hlučných činností. J. Ťulpík doporučil 
vyhlášku nepřijímat, konstatoval, že je to vyhláška pro vyhláš-
ku, dotázal se, kdo to bude kontrolovat. S. Balík doplnil, že 
tato vyhláška nic nevyřeší, může jen zhoršit mezilidské vztahy. 
Upozornil na otřesný legislativní stav vyhlášky, která sice např. 
explicitně zakazuje sekat v neděli trávu, ale nezakazuje míchat 
míchačkou maltu či pracovat se sbíječkou. Martina Pešáková 
konstatovala, že bydlíme na vesnici, že si nedokáže představit 
její aplikaci v praxi, upozornila na to, že její porušení je posuzo-
váno jako přestupek. Starosta vidí ve schválení vyhlášky oporu 
pro přizvání policie ČR. M. Klimeš doplnil, že k uvedené věci 
proběhla v Bludovanu anketa, ve které většina zúčastněných 
projevila souhlas, ale s připomínkou, kdo to bude kontrolovat. 
Radek Březina sdělil, že v Postřelmově taková vyhláška fun-
guje a bez problémů. K. Janíček připomněl, že přijetí vyhlášky 
by byl vstřícný krok k lázeňským hostům, doporučil aspoň 
jeden den v týdnu klid. Jan Kacar připomněl staré přísloví: 
šest dní pracuj, jeden den odpočívej. Pro vyhlášku se vyslovil 
i M. Schauer. J. Matěj připomněl zastupitelům za KSČM, že 

4. zasedání zastupitelstva obce
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kdyby komunistický režim nezničil úctu k neděli, nemuseli 
jsme to řešit. S. Balík doporučil řešit danou věc např. výzvou 
v Bludovanu, ne vyhláškou. Zastupitelstvo nakonec vyhlášku 
nejtěsnější většinou 8 hlasů schválilo (7 proti).
 Vyhláška s účinností od 1.7.2011 zakazuje každý den mezi 
22.00 a 6.00, o sobotách od 18.00 do 22.00 hod  a dále o ne-
dělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 
6.00 do 22.00 hod. veškeré práce spojené s užíváním zařízení 
a strojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.
 J. Ťulpík vyzval radu, aby určila osobu, kterou mají občané 
kontaktovat při rušení klidu.

Organizační řád obce Bludov
Rada projednala návrh nového Organizačního řádu obce Bludov 
včetně příloh a předložila jej zastupitelstvu ke schválení, které 
tak učinilo 13 hlasy (2 se zdrželi).

Nové projednání prodeje pozemku 933 v k.ú. Dolní Temenice
Zastupitelstvo v prosinci 2010 schválilo prodej části a daro-
vání zbylé části pozemku 933 ostatní plocha o výměře 220 
m2 v Dolní Temenici městu Šumperk pro vybudování nové 
cyklostezky mezi Šumperkem a Bludovem. Šumperk se pak 
na obec znovu obrátil se žádostí o prodej (ne darování) celého 
pozemku (z daňových důvodů) – zastupitelstvo s tím bez diskuse 
jednomyslně souhlasilo. 

Prodej pozemků – žadatel Miroslav Suchý
Miroslav Suchý, bytem Nezvalova 12, Šumperk (provozovatel 
vodní elektrárny v Habermannově mlýně) si podal žádost na 
odprodej následujících pozemků: 3004 - vodní plocha (3261 
m2), 3002/2 - vodní plocha (21706 m2), 3005/1 – vodní plo-
cha (29949 m2), 2951/6 – ostatní plocha (2452 m2), 2950/2 
– ostatní plocha (1648 m2), 2950/3 – ostatní plocha (60 m2), 
2941/2 – zastavěná plocha a nádvoří (122 m2): na tomto ma-
lém pozemku stojí budova bez č.p. (malá vodní elektrárna) ve 
vlastnictví Miroslava Suchého (syn). Celková výměra žádaných 
pozemků je 59 198 m2. M. Suchý žádá o odprodej pozemků, 
které sousedí s pozemky jeho rodiny (jde o pozemky 2954, 
2953 a budovu na pozemku 2941/2) a přímo souvisí s provozem 
malé vodní elektrárny, kterou provozuje. Za uvedené pozemky 
je ochoten zaplatit odhadní cenu. Podle dostupné dokumentace 
užívá M. Suchý obecní pozemky, které souvisí s provozem 
vodní elektrárny, bez nájemní smlouvy. V roce 1986 s ním 
byla uzavřena smlouva o dočasném pronájmu k užívání mlýn-
ského náhonu a smlouva o dočasném užívání pozemků, které 
souvisí s provozem vodní elektrárny. Podle dokumentace došlo 
na základě usnesení rady obce v roce 1996 k podání výpovědí 
u těchto smluv, nicméně k podpisům nových nájemních smluv 
již nedošlo. Stavební komise nedoporučila odprodej pozemků, 
výměra se jí zdá široká a nebylo by vhodné se pozemků tak 
velkého rozsahu zbavovat. Rada doporučuje pronájem pozemků 
a prodej pozemku, na němž stojí samotná elektrárna.
 M. Pešáková navrhla nic neprodávat, ale pronajmout, doplni-
la, že dáme-li si pozemky ocenit, lze platit nájem i bez nájemní 
smlouvy, i zpětně. Stanislav Balík st. z pléna informoval, že 
byl v roce 1986 členem rady obce, když M. Suchý zprovoznil 
malou vodní elektrárnu a doporučil pozemky prodat, zvlášť 
když je někdo, kdo je chce koupit bez smlouvání o ceně. M. 
Suchý z pléna dodal, že pro zprovoznění elektrárny bylo před 
20 lety potřeba odbagrovat a odvést navážku hlíny a odpadu 
starou 20 - 30 let a vybudovat dva jezy. S. Balík ml. upozornil, 
že by bylo neetické vybrat nájem zpětně, když se o pozemky 
obec nestarala, M. Suchý je udržoval a zhodnotil. Navrhl prodat 
všechny žádané pozemky. Zastupitelé se (v tomto období již 
poněkolikáté) dostali do patu – neschválili ani návrh S. Balíka
pozemky prodat (6 pro, 2 proti, 7 se zdrželo), ani návrh 
M. Pešákové pozemky pronajmout (1 pro, 8 proti, 6 se zdr-
želo), ani původní návrh rady (prodat jeden pozemek, ostatní 
neprodávat) (6 pro, 6 proti, 3 se zdrželi).

 S. Balík ml. vyzval zastupitelstvo, aby věc neodkládalo, ale 
okamžitě řešilo – evidentně je nějaká většinová vůle, jde jen 
o to se jí dobrat. Dále podotkl, že 54.000 m2 vodní plochy 
(náhon) a 6.000m2 ostatních ploch (břehy) rozhodně nejsou 
lukrativní pozemky – k čemu by je asi obec měla? K. Janí-
ček navrhl přerušit jednání a vrátit stavební komisi k novému 
posouzení. M. Pešáková zdůraznila, že dlouhodobý pronájem 
je ekonomicky výhodnější než jednorázový prodej. S. Balík 
ml. připomněl, že k mlýnu (nyní elektrárně) vždy patříval 
náhon. Navrhl uložit radě obce (a ta stavební komisi) připra-
vit varianty řešení a jejich ekonomickou stránku. Tento návrh 
zastupitelstvo jednomyslně schválilo.

Prodej pozemku 41/2 – zahrada – žadatel Jiří Pavlík
Jiří Pavlík, bytem Špalkova 49 si podal žádost na odprodej 
obecního pozemku 41/2 – zahrada o výměře 136 m2. Uvedený 
pozemek dlouhodobě užívá jeho rodina – má doklady na to, že 
jej i vlastnila, ke změně došlo při digitalizaci. Zastupitelstvo 
prodej 14 hlasy (1 se zdržel) schválilo.

Prodej pozemků 743/2 a 742/2 – žadatelé manželé Krobotovi
Manželé Krobotovi, bytem Žerotínova 254 si podali žádost 
na odprodej pozemků 742/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 9 m2 a 743/2 – zahrada o výměře 24 m2. Pozemek 
742/2 je zastavěn domem č.p. 282 (vlastníkem domu jsou nyní 
pozůstalí po Jiřím Mičulovi) a pozemek 743/2 je zaplocený 
a tvoří přístup k tomuto domu a na pozemek 743/1. Krobotovi 
chtějí koupit dům č.p. 282. Zastupitelstvo prodej za 50Kč/m2 
jednomyslně schválilo.

Nové projednání schválené směny pozemků na ulici 
Tř. A. Kašpara - obec Bludov x manželé Cikrytovi
Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo ke směně pozemků u domu 
manželů Cikrytových u Jednoty. Cikrytovi uvažují o zpevně-
ní základů svého domu, proto žádají o poněkud jinou směnu 
- o směnu části jejich pozemku 177/5 o výměře cca 7,3 m2 za 
část pozemků 150/8 a 2979/2 o celkové výměře cca 7,3 m2 
s tím, že si část pozemku 177/5 o výměře cca 8,7 m2 pone-
chají ve svém vlastnictví (na zpevnění základů jejich domu). 
Zastupitelstvo po krátké diskusi směnu jednomyslně schválilo.

Směna pozemků v k. ú. Bludov – obec Bludov x Bludovská a.s.
Bludovská a. s. si podala žádost na odprodej části pozemku 
1037 – zahrada o výměře cca 75 m2 (u hospody Na Nové). 
Společnost žádá o odkoupení části pozemku z důvodu snad-
nějšího přístupu ke svým skladovým prostorám. Při vjezdu 
do skladu dochází často k poškození plotu. Odkoupením části 
pozemku by došlo ke zjednodušení provozu na manipulačních 
plochách před skladem. V případě nesouhlasu obce s prode-
jem části pozemku nabízí variantu dlouhodobého pronájmu 
nebo směnu za pozemek 2923/5 (u čističky). Zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo směnu.

Parkování v obci
Rada předložila zastupitelstvu materiál týkající se parkování 
v obci, který shrnul názory rady a stavební komise. Ti se shodli, 
že „život na venkově je velmi specifický i v oblasti dopravní-
ho režimu. Všechno je pouze v lidech, a pokud to v nich není, 
nepomůže ani sto zákazů a vyhlášek“. Přesto rada navrhuje 
uvědomit občany o povinnosti parkovat v co největší míře na 
vlastním pozemku, zajíždět do vjezdů a zpevněných ploch před 
domy; doporučuje rozšířit zelenou plochu u paneláků o několik 
dalších parkovacích míst (asi 2 řady v zelené ploše) tak, aby 
se potlačilo parkování na ulici Školní a Slepé a současně s tím 
prosadit výstavbu parkoviště za kulturním domem; ve všech 
místních komunikacích ponechat možnost vybudování odstavné 
plochy na úkor obecního zeleného pásu před domy, plochy by 
byly regulovány pracovníky obce a byl by sjednocen vzhled, 
rozsah a majetkové uspořádání.
 V diskusi se S. Balík podivil nad tím, že rada v jedné schů-
zi navrhla dle něho nevymahatelnou vyhlášku o rušení klidu 
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a současně byla schopna říct, že při parkování nepomůže ani 
sto zákazů a vyhlášek. Domnívá se, že vymáhat správné par-
kování je rozhodně uskutečnitelnější než rušení klidu. Předlo-
žený materiál nepovažuje za koncepční řešení a zamyslel se nad 
možností zpoplatnění parkování s průběžnými kontrolami např. 
zaměstnanci OÚ. Připomněl, že v některých ulicích je kvůli per-
manentně parkujícím autům problém projet v létě, natož v zimě.
 K. Janíček se zamyslel nad parkováním velkých aut, řekl, 
že mu tak ani nevadí parkování, jako jejich zimní zahřívání 
motoru. Na to mu odpověděli J. Ťulpík a J. Matěj, že podle 
vyhlášky o rušení klidu (kterou K. Janíček prosadil) už mu ur-
čitě pod okny v noci žádné auto nejen nebude startovat, ale ani 
neprojede, protože by jinak rušilo klid.
 J. Balhar se přiklonil rovněž k vydání vyhlášky, navrhl oslo-
vit jiné obce, připravit pro stavební komisi návrhy dle způsobů 
řešení v jiných srovnatelných obcích. František Balát z pléna 
se zamyslel nad dodržováním pravidel silničního provozu, 
především zachováním minimální vzdálenosti pro průjezd vo-
zidel. S. Balík navrhl předložený materiál podrobně rozpra-
covat, nemusí to nutně být OZV. Zastupitelstvo poté 9 hlasy 
(4 proti, 2 se zdrželi) uložilo radě materiál rozpracovat, a to 
do 30.9.2011.

Prodej části pozemku 1033 kolem budovy č.p. 45 
– společnost Jalaho s.r.o.
Rada předložila zastupitelstvu k novému projednání žádost 
společnosti Jalaho s.r.o. o odkoupení části pozemku 1033 
o výměře cca 74 m2 kolem budovy č.p.45. Rada doporučuje 
prodat část pozemku, pod nímž jsou sklepy, za 400 Kč/m2. 
Tento bod byl projednáván s negativním výsledkem již dvakrát.

 V diskusi S. Balík vyjádřil velký podiv nad tím, že někdo 
o něco žádá již potřetí a ani jednou se neuráčil na zastupi-
telstvo osobně přijít a věc vysvětlit (což se ale týká většiny 
o něco žádajících občanů). M. Pešáková upozornila, že na 
daném pozemku jsou již zakopány betonové patky. Starosta 
doplnil, že žadatel chce rozšířit podnikatelský záměr o zahrád-
ku – ovšem právě na pozemku přesně nad kotelnou a sklepy. 
Po krátké diskusi nad tím, zda chce zastupitelstvo opakovaně 
projednávat tytéž věci, S. Balík navrhl hlasovat o tom, o čem se 
zatím nejednalo – tedy o prodeji části pozemku p.č.1033 vedle 
budovy dle návrhu žadatele (v minulých jednáních s tím byly 
spojené i další pozemky). Zastupitelstvo poté záměr prodeje za 
400 Kč/m2 11 hlasy (1proti, 3 se zdrželi) schválilo.

Různé
K. Janíček informoval, že v obci byl viděn před základní 
školou člověk ohrožující děti nožem.
 Starosta odpověděl, že prověří, jestli tuto skutečnost ohlásila 
škola na policii, ale že je přesvědčen, že ano. S. Balík doplnil, 
že to má prý souvislost s bludovskou „drogovou partou“.
Jana Holinková vznesla dotaz, jak vypadá situace s areálem 
koupaliště. Starosta odpověděl, že dnešní nájemce by měl 
k 31.10.2011 končit a jsou zatím tři potenciální zájemci o ná-
jem. Danou věcí se bude rada obce zabývat do konce měsíce 
června, aby byla stanovena pravidla pronájmu. J. Balhar vznesl 
dotaz na možnost získání dotace na rekonstrukci areálu. Starosta 
odpověděl, že pokud by Vlčí důl provozovala obec, měla by 
možnost dosáhnout na dotaci, ale pouze ve výši max. 40 %.

Stanislav Balík ml.

Svojsíkův závod je celostátní skautský 
závod, který prověřuje skautské doved-
nosti, stejně jako schopnost spolupraco-
vat, efektivně řešit krizové situace apod. 
V současném složení byla bludovská 
skautská družina Lišáků na závodě sice 
poprvé, ale náš rádce Ondra Daniel 
– Rys nás na něj důkladně připravoval.
 Sraz jsme měli u klubovny v 5 hodin 
ráno. Jestli si myslíte, že jsem se přepsal, 
tak to jste na omylu! Ano v 5 hodin 
ráno. U klubovny jsme se sešli všichni 
– Rys, Roy, Vojta, David, Koumák, Plesk, 
Ty-ne, Tom. Jakmile jsme byli komplet-
ní, vyrazili jsme na vlakovou zastávku 
u lázní. Odtud jsme jeli až do Jeseníku. 
Na každé zastávce, kde jsme zastavili, 
nastoupili další skauti. Vlak byl nacpán 
k prasknutí! Namačkaní jako sardinky 
jsme jeli až do Mikulovic. V Mikulovi-
cích jsme vystoupili a pod vedením bratra 
Rysa jsme šli do opuštěného vojenského 

prostoru, kde mají skauti z Mikulovic 
klubovnu. Tam jsme se převlékli do kro-
jů a připravili věci na běh a táboření. Po 
chvilce byl odpískán nástup. Na nástupu 
byl zahájen Svojsíkův závod a řekli nám, 
jak bude probíhat. Závod byl rozdělen na 
dvě části: táboření a běh se stanovišti. Po 
nástupu šla naše družina k táboření, kam 
se volaly postupně družiny, aby jim byly 
přiděleny podsady a obálka s penězi na 
koupení potravin. Hned jak odstartovali 
začátek, tak jsme se vrhli na postavení 
podsady. Podsadu jsme měli nejrychleji 
ze všech. Poté jsem běžel s Pleskem do 
obchodu a Vojtovi jsem dal úkol, ať mezi-
tím kompletně nachystá ohniště a dřevo na 
topení. Hned jak jsme se vrátili, tak jsme 
se pustili do vaření guláše. Šlo to hladce, 
až na zahušťovadlo, to se nám nepovedlo. 
Takže z guláše se stala gulášová polévka. 
Nakonec jsme zahladili ohniště a utíkali 
se schovat do hangáru, protože začalo 
pršet. Dohromady jsme dostali 82 bodů 
z 90. Po chvilce přestalo pršet a my kluci 
jsme mohli vyrazit na běh. Dali nám mapy 
a odvedli nás na start. V tu chvíli jsme 
běželi co nejrychleji k prvnímu stanoviš-
ti, kde byla první pomoc. Bohužel ta se 
nám moc nevyvedla, ale ostatní stanoviště 
šla jako po másle. A tak jsme běhali od 
stanoviště ke stanovišti. U každého sta-
noviště jsme měli skoro plný počet bodů. 
Kromě zdravovědy tam byla morseovka, 
kolmé vazby, poznávání rostlin, angličti-
na, památky UNESCO a mnoho dalších 

stanovišť. Když už se blížila třetí hodina 
našeho běhu, radši jsme už běželi do cíle, 
než abychom přišli pozdě a dostali trestné 
body. 
 Na závěr dne byl nástup, na kterém 
nám řekli výsledky závodu. Skoničli 
jsme na třetím místě! Rys z nás měl 
velikou radost! Protože jsme byli v tá-
boření nejlepší, že jsme na táboření měli 
rozvržené, co má každý z nás dělat a 
hlavně že jsme spolupracovali. A tímto 
byl Svojsíkův závod ukončen. Po nástu-
pu jsme všichni spěchali na vlak a odjeli 
domů. Nejraději bych si ho zaběhl znovu! 

br. Martin Dostál – Roy
2. oddíl Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka 
Bludov

Svojsíkův závod 2011 Mikulovice
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V červenci 2011 oslaví:
Šnajberk Jaroslav Tyršova  70
Šmíd Miroslav Na Hradě  70
Matějíčková Marie Vančurova  81
Vichta Vratislav Nerudova  83 
Březinová Zdenka Komenského 84 
Mazáková Alice Ztracená  86 
Krejčí Josef Školní  88 
Markovská Kristina V Potokách 89 

  Dne 19. srpna uplyne 10 let od dne, kdy
nás opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

Antonín Matějček
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Nikdy nezapomenou manželka, syn a dcera 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

ZO ČSCH Bludov
přeje svému členovi vše nejlepší 
k jeho životnímu jubileu a děkuje 
za obětavou práci.

Dne 31. července vzpomeneme 20 let, 
co nás opustil tatínek, dědeček, pan
Štěpán Brablec
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi. 
Synové a dcera s rodinami.

Jen kytku prostou můžem Ti dát,
chvilku postát a tiše vzpomínat ...

Dne 24. července 2011 si připomeneme 
40. výročí úmrtí pana
Františka Krejčího kapitána SPO
V letošním roce by také oslavil 85. narozeniny.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, 
synové Lubomír a Jan s rodinou.

PRODEJE  v kulturním domě
v červenci a srpnu 2011
Pátek 1.7, Pondělí 11. 7., Pondělí 18. 7.
Pondělí 22. 8.

V srpnu 2011 oslaví:
Blabla Herbert J. Žižky  70
Drážná Marie Nová dědina 70
Kvapilík Jan Lázeňská  75
Beranová Marie Lázeňská  75
Kvapil František Husova  75
Ondráčková Jarmila Zahradní  81
Matějíčková Jaroslava  Palackého  82
Schauer Antonín J. Žižky  82
Březinová Marie Příční  83 
Weiserová Ludmila Špalkova  85
Holinková Marie B.Němcové 88 
Snášelová Marie Na Baloně 89 

23. 7. oslaví své 70. narozeniny pan Jaroslav Šnajberk

Diamantová svatba
Dne 21. července 2011 oslaví 60. výročí společného života 

manželé Jiřina a Josef Hrochovi. 
Do dalších společných let jim přeje hodně zdraví 

a pohody Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Dne 8.7.2011 by se dožil
František Doubrava
90 let a 28.9.2011 to bude 15 let,
co s námi není. Nikdy nezapomeneme!
Dcera Zdeňka s rodinou.

Dne 6. července vzpomínáme na 1. výročí, 
kdy nás opustil pan
Josef Kašpar
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Jaroslava 
a děti Dušan, Petr a Helena s rodinam.

Dne 24. července 2011 uplyne dlouhých 
40 roků ode dne, kdy nás náhle opustil 
dlouholetý předseda našeho hasičského 
sboru kapitán požární ochrany
František Krejčí
S úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
bludovští hasiči!!!

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří 
doprovodili 19.5.2011 na poslední cestě pana
Vladimíra Horáka
Děkuje manželka, syn Pavel a dcera 
Jana s rodinami.

Přejeme Ti na narozeniny tvoje, vše co si jen můžeš přát,
snad prince z pohádky, snad nejkrásnější hrad.
Přejeme Ti štěstí plný klín, však neříkej, že chceš míň. 
Přejeme Ti lásku, o kterou bys stála, 
přejeme Ti, aby ses jen smála.

Dne 17.7.2011 oslaví naše 

Simonka “Bibinka” Krátká
krásné 15. narozeniny, přejeme jí do života hodně zdraví, 

štěstí při výběru školy, stálý úsměv na tváři. 
Za celou rodinu tetinka Nelinka
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 Kulturní dům Bludov vás zve do 

LETNÍHO KINA 
v zahradě za kulturním domem

ŽENY V POKUŠENÍ
+ 6. bludovský týdeník

Pátek 1. července 2011 po setmění /22:00 hod./

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
+ 7. bludovský týdeník

Pátek 22. července 2011 po setmění /21:00 hod./ 

OBČERSTVENÍ
Vstupné dobrovolné.

V případě nepříznivého počasí 
se promítání nekoná.

Kulturní dům Bludov pořádá 

v sobotu 3. září 2011
zájezd do Koutů nad Desnou 

a Javorníku

• Prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
• Návštěva zámku Jánský vrch 

Odjezd v 8:00 hod. od KD Bludov
Cena /cesta, vstupné elektrárna a zámek/  250.- Kč - děti, důchodci, 

ostatní 350.- Kč.  Přihlášky v KD 

Výšlap za bludovským špekáčkem
V letošním roce bude Rozhledna na 
Háji slavit své patnácté narozeniny. 

A proto bude letošní Výšlap za 
bludovským špekáčkem přesunut až 

na sobotu 1. října t.r., kdy se 
připojíme k akcím, které budou 

probíhat v tento den u rozhledny. 

Upozornění
Kulturní dům Bludov bude v době 
letních prázdnin otevřen v pracovní  

dny v době 
od 10:00 do 12:00 hodin

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Městského divadla v Brně /hudební scéna/       

na muzikálovou komedii

Čarodějky z Eastwicku

V hlavních rolích
 Alexandra - Ivana Vaňková / Yvetta Blanarovičová / Jana Musilová

Jane - Johana Gazdíková / Markéta Sedláčková
Sukie - Alena Antalová / Radka Coufalová / Jitka Čvančarová / Hana Holišová

V sobotu 17. září 2011                    
odjezd od KD Bludov 

ve 12.00 hod. 
Cena 500.- Kč - děti, důchodci, ostatní 700.- Kč

Přihlášky v KD Bludov

v sobotu 10. září 2011 
Vrbno pod Prad. Holčovice

Program:
Vrbno pod Pradědem
- sklárna (lesní sklo) - výrobky z plastů do zahrady
Holčovice - alpinium (vysokohorské) 
                - Eldorádo (dinopark)
Linhartovy - zámek 
Krnov - rozhledna Cvilín
Odjezd od Kulturního domu Bludov v 6:00 hod.
Cena : 300,- Kč
Přihlášky a záloha do 7.9.2011

Závazné přihlášky přijímá: p.Ladislav Vyhňák a p.František Kranich
Pro všechny zájezdy byla stanovena záloha ve výši 100,- Kč

Zájezdy se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků

Český zahrádkářský svaz ZO Bludov pořádá zájezd

Kulturní dům Bludov pořádá

  nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Úterý 18. října 2011
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov tel.: 583 238 177

 
Myslivecké sdružení „Hubert Bludov“

zve všechny občany na přátelské posezení
NA CHATU DO VLČÍHO DOLU,

které se koná dne
28. srpna 2011 od 12 hodin.

Myslivecké speciality a bohaté občerstvení 
je zajištěno. Členové honebního společenstva 
mají občerstvení zdarma. Myslivecká tombola.

Na setkání s širokou veřejností se těší bludovští myslivci.

POZVÁNKA
 

Pá   1. 7.        22:00  Letní kino /zahrada KD/
Pá  22. 7.     21:00  Letní kino /zahrada KD/
So, Ne 20. a 21.8.  8:00 - 17:30 Výstava – zahrádkáři
So   3. 9.    8:00  Zájezd Dlouhé Stráně 
      a Jánský Vrch
Ne   4. 9.     14:00  Koncert KPH /zámek/

na prázdniny 2011
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III.  Bludovská  soutěž  o nejkrásnější - zahradnicky nejlépe upravené okno, balkon,  
předzahrádku, dům v roce 2011

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bludo-
vě za podpory Obce Bludov vyhlašuje pro všechny bludovské 
občany soutěž o nejkrásnější – zahradnicky nejlépe upravené 
- okno, balkon, předzahrádku, zahrádku či dům v roce 2011. 
Soutěž bude uzavřena, vyhodnocena a její výsledky zveřejněny 
na Zahrádkářské výstavě ve dnech 20.-21. srpna 2011 v Kultur-
ním domě v Bludově. 
 Cílem celé akce je co nejvíce přispět ke zkrášlení Bludova 
a tím i zvýšit spoluúčast mládeže a občanů na estetizaci život-
ního prostředí a ekologické výchově. V roce 2010 tato soutěž 
vzbudila opravdu velký zájem a mimořádný ohlas. V roce 2010 
bylo hodnoceno 95 bludovských objektů. Proto máme zájem 
o to, aby zahradnicky upravených domů, zahrad, předzahrádek, 
balkonů či oken bylo v naší obci co nejvíce. 
 Odborná hodnotitelská komise - složená z bludovských 
i cizích odborníků na zahrádkářství a estetiku bude posuzo-
vat přihlášené i nepřihlášené domy, předzahrádky, zahrádky, 
balkony, okna - a to v druhé polovině srpna 2011. To, co se 
komisi bude nejvíce líbit, bude nafotografováno a prezen-
továno na zahrádkářské výstavě. Odborná komise rozhodne 
o ocenění. Ceny – obdobně jak loni finanční - budou předány 
na setkání na výstavě v sobotu 20. 8. 2011 v 16.00 hod. Kdo 
se chce soutěže zúčastnit, se může přihlásit do soutěže sám 
– například u kteréhokoliv člena či funkcionáře ZO ČZS, nebo 
u Mgr. Divišové v Kulturním domě Bludov. Stejnou cestou 
může kterýkoliv občan upozornit na krásně přírodně vyzdobe-
né okno, předzahrádku, balkon v Bludově. Vycházíme při tom 
z předpokladu, že nikdo nezkrášluje svoje nemovitosti pouze 
pro vlastní potěchu a potřebu, ale také a zejména proto, aby 
jejich nemovitost příjemně působila na kolemjdoucí. Hodnocený 
objekt proto musí být viditelný z veřejné cesty, obecního pro-
stranství. Proto odborná hodnotitelská komise projde týden před 
výstavou skutečně celou obec, na místě zhodnotí jak přihlášené, 
tak i oznámené i další nemovitosti a výsledky - fota nemovitostí,
která zaujmou, vystaví na výstavě. V odborné komisi bude 
pracovat i zástupce obce. Při posuzování budou hodnotit:
 -  Celkový estetický dojem okna, balkonu, předzahrádky,

zahrady domu
-  Vhodnost použitých rostlin - kvetoucích, stálezelených, 

letniček, trvalek , suchomilky, skalničky apod. - pro dané 
místo, využití a způsob jejich pěstování - v půdě, bez půdy, 
v substrátu, hydroponie apod. 

-  Využití dalších přírodních prvků a materiálů – samorosty, 
bonsaje, kameny, šišky, suché rostliny apod. - pro zkrášlení 
místa, ale také využití tradičních prvků pro pěstování - např. 
starší „kamenné“ hrnce, koryta, duté stromy apod. 

Dlouhodobě tradiční zahrádkářská výstava v Bludově vzbuzuje 
stále větší zájem o vystavování nejen u vlastních členů ČZS, ale 
zejména u ostatních občanů obce. Každý rok počet vystavova-
telů stoupá /v loňském roce již vystavovalo 32 vystavovatelů/ a 
noví vystavovatelé nosí stále zajímavější výpěstky, které navíc 
rozšiřují i pěstitelský sortiment. Proto po dlouhé řadě let se 
chceme zaměřit na sortiment, který v posledních letech je trošku 
opomíjen, nejen na zahrádkách - Zdravá výživa z vlastního pěs-
tování odpovídá zásadám a potřebám zdravého životního stylu a 
výživy. Navíc i v tomto sortimentu se každoročně objevují nové 
a netradiční druhy a odrůdy, jejíchž popularizace a rozšíření je 
prospěšná zejména rodinám pěstitelů. 
 Vedle toho tradiční vystavované exponáty (květiny, trvalky, 
bonsaje, letničky, hrnkové květiny, popínavé rostliny, léčivky, 
truhlíkové květiny apod.) nejen zvýši atraktivitu výstavy, ale 
naleznou v dalším roce i patřičný ohlas v celkové úrovni zahrá-
dek, zahradnicky upravených oken a balkonů, což opět nalezne 
patřičnou odezvu v upraveně celé obce. 
 K účasti a k vystavování zveme každého, kdo o vystavení 
a prezentaci svých výpěstků má zájem. 

Soutěž o nejkrásnější a nejchutnější 
zeleninu vypěstovanou v Bludově

 Zdravý životní styl se bez správné a zdravé výživy neobejde. 
Byť v posledních letech je na trhu potravin stále více nejrůz-
nějších odrůd a druhů zeleniny, dovezených z celého světa, ale 
mezi občany je stále více takových, kteří si ani neuvědomují, že 
i v bludovských klimatických podmínkách se dá vypěstovat celá 
řada kvalitních a zejména atraktivních druhů a odrůd zeleniny, 
které svými estetickými a zejména chuťovými vlastnostmi vyso-
ce překračují zeleninu dováženou z celého světa. 
 Bludovští zahrádkáři v pěstování zejména paprik, rajčat, oku-
rek, ale i celé řady dalších druhů v těch nejrůznějších i velmi 
módních variantách (např. „japonské okurky“, kiwi, ale také 
citroníky) mají vskutku mimořádné výsledky a jsou vždy na 
nejrůznějších výstavách náležitě oceňováni. Pro rozšíření atrak-
tivity a zájmu bude jako součást výstavy organizována soutěž 
o nejkrásnější a nejchutnější zeleninu, včetně ochutnávání. 
A konzumace zeleniny je jednou ze základních zásad správné 
výživy.
 Ceny v této soutěži se jistě stanou velkým stimulem pro 
rozšíření pěstování v dalších rodinách. 

Výbor ZO ČZS v Bludově

Zahrádkářská výstava 2011
Termín : 20. a 21. srpna 2011 

Kulturní dům Bludov od 8.00 do  17.30 hod. 

       Příjem exponátů  19. 8. 2011 od 9.00 hod.  
Vrácení  exponátů  21.8. v 17.30 hod.

Setkání  vystavovatelů na výstavě  
v sobotu 20. 8. 2011 v 16.00 hod. 

Členská schůze  ZO ČZS v Bludově 
k přípravě výstavy - čtvrtek 28. 7. 2011 

v 18.00 hod. v KD Bludov 

Téma výstavy: Zdravá výživa 
z vlastního pěstování
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Ministr životního prostředí a poslanci jednali v Jeseníkách o možném vzniku národního parku
 V červnu 2009 zahájilo pět veřejně známých občanů žijících
v Jeseníkách petici na podporu vzniku Národního parku 
Jeseníky (dále jen NP) a také veřejnou informační kampaň na 
toto téma. Výsledkem je to, že návrh NP získal významnou
regionální podporu a stal se důležitým tématem. Ministr 
životního prostředí Tomáš Chalupa přijel s početnou delegací 
vedení ministerstva dne 2. května do města Jeseník. Během 
celodenní návštěvy zde převzal petici a jednal se zástupci regionu 
o možném vzniku NP. 
 Veřejná kampaň ukázala, že myšlenka NP má své oponenty, 
ale i značnou podporu. Petici samotnou podepsalo 15.500 lidí, 
zejména z Jeseníků a blízkého okolí, připojila se řada osobností 
na regionální i celostátní úrovni. Také několik průzkumů 
veřejného mínění potvrdilo, že většina lidí podporuje vznik 
NP. Klub českých turistů Olomouckého kraje přijal na konci 
září 2010 stanovisko, kterým podporuje návrh NP a souhlasí 
s peticí. Podobná stanoviska přijala také řada místních odborů 
KČT. Petici za NP podepsalo několik desítek místních podni-
katelů, kteří podnikají v oblasti cestovního ruchu, provozují 
penziony, hotely, lázně a lyžařské areály. Podpůrné stanovisko 
přijala rovněž Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. 
Vznikla také Společnost přátel Jeseníků, která má právní formu 
občanského sdružení a navazuje na činnost petičního výboru.
 Tříhodinové jednání ministra Tomáše Chalupy s cca 40 
účastníky ukázalo rovněž pestrost názorů k tématu. Od ně-
kolika negativních stanovisek, zejména představitelů obcí 
Rýmařovska, přes neutrální pozice většiny představitelů obcí 
až po souhlasná stanoviska Klubu českých turistů, podnikatelů 
a CHKO. Negativní názory vycházejí zejména z přesvědče-
ní, že vznik NP povede k likvidaci podnikatelských aktivit 
na Ovčárně a dále k výraznému rozšíření kůrovce v lesích 
podobně jako na některých místech Šumavy. Neutrální názor 
reprezentuje např. Svaz měst a obcí Jesenicka, který na svém 
sněmu dne 20. 4. posoudil téma ve velké diskusi za účasti obou 
názorových stran. Dospěl k názoru, že vznik NP má řadu příle-
žitostí, ale může mít také rizika a je potřeba seriózně odpově-
dět na otázky a stanoviskem tedy žádá MŽP ČR o poskytnutí 
potřebných informací. 
 Ministr životního prostředí přítomné informoval, že do 
Jeseníků nepřijel proto, aby se rozhodlo, zda NP bude či nebude, 
ale pro to, aby pokračoval v započaté diskusi a slyšel názory 

představitelů regionu. Potvrdil, že nejsme ve fázi vyhlašování 
NP, celý proces přípravy a vyhlášení může trvat několik let. 
Potvrdil také význam předložené veřejné podpory pro NP, 
zdůraznil ovšem potřebu komunikace a souhlasu představitelů 
obcí. Z důvodu objektivní diskuse a potřeby seriózních pod-
kladů k tématu ministerstvo zřídí pracovní skupinu tvořenou 
zástupci všech názorových stran, která připraví analýzu přínosů 
a rizik a odpoví na otázky. Zároveň ministr projevil zájem svůj 
i ministerstva o NP Jeseníky. 
 Dne 18. 5. se ke stejnému tématu uskutečnilo zasedání 
poslanců Parlamentu ČR z Podvýboru pro ochranu krajiny 
a přírody v České Vsi v Jeseníkách. Zasedání se konalo za hojné 
účasti cca 50 hostů a během tří hodin poskytlo prostor pro pes-
trou názorovou diskusi a několik prezentací. Rovněž zde byla 
vyjádřena podpora pro vznik pracovní skupiny k tématu NP pod 
vedením ministerstva. Návštěva pana ministra i poslanců měla 
i svou terénní praktickou část. Zatímco pan ministr obdivoval 
unikátní horský prales pod Ovčárnou, vydal se na Petrovy ka-
meny a byl i na Pradědu, poslanci se vypravili do ledovcového 
karu Velké kotliny. 
 Závěrem článku alespoň stručně několik informací o tom, 
jak je NP navržen. Je potřeba zdůraznit, že nezasahuje do obcí, 
je mimo obydlená území a jeho rozloha by měla činit pouze 
cca 25 % z plochy dnešní CHKO Jeseníky, zejména v centrální 
části Hrubého Jeseníku. Toto území je již dnes přísně chráně-
no a téměř celé je ve vlastnictví České republiky. Rovněž NP 
by byl ve vlastnictví státu. Návrh předpokládá, že turistické 
stezky v horách budou zachovány, stejně tak trasy pro běžecké 
lyžování i provoz lyžařského areálu Ovčárna. Sběr borůvek, hub 
a pohyb v přírodě bude možný podobně jako dnes. Problematiku 
kůrovce v tzv. bezzásahových územích lze řešit bezpečně podle 
úspěšných příkladů z většiny národních parků, např. z Českého 
Švýcarska nebo z Krkonoš. 
 NP Jeseníky je navržen rozumně. Proto je významnou pří-
ležitostí ke zlepšení péče o přírodu Jeseníků, k získání nových 
finančních prostředků pro náš odlehlý region a k propagaci 
Jeseníků na mezinárodní úrovni. Podrobné informace, vč. mapy 
navrženého NP, jsou na: www.npjeseniky.info

Ondřej Bačík, 
zástupce petičního výboru 

a předseda Společnosti přátel Jeseníků.

Maďarské 
termální 

lázně Bükfürdő 
20.10. –  23.10. 2011 - cena -  3.950,-Kč

Léčebné lázně Bükfürdö jsou jedny z nejznámějších a nejpopulár-
nějších lázní v Evropě. Nabízí 27 bazénů. V léčebných bazénech 
se teplota vody pohybuje od 32 - 38°C, teplota vody v plaveckých 
bazénech je 26 a 28°C, dále se nabízí tobogány a jiné atrakce, ale 
také odpočinek a relaxace. Ubytování je v Apartmánovém hotelu 

v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a polopenzí.

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 3x ubytování 
ve 2 lůžkových pokojích, 3x polopenze, vstup do bazénů, lázeňský 

polatek, pojištění proti úpadku CK dle zák.č.159/1999 Sb. 
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu.

Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění
S sebou: plavky, župan, pantofle

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludova nabízí volná místa na 
čtyřdenní zájezd do Maďarska OHŇOSTROJNÉ PRÁCE

Ing. Štěpán Brablec – pyrotechnik
                 Husova 462, Bludov

objednávky – prodej – poradenství
tel.: 603 281 608
e-mail: sbrablec@seznam.cz

PROFESIONÁLNÍ IRIDOLOGIE
Ivana Kolafová

neinvazivní diagnos�ka
zdravotního stavu Vašeho těla z oční duhovky

digitální přístrojové vybavení
ČSA 24, Šumperk

objednávky: tel.:  603 815 541
e-mail: i.kolafova@seznam.cz
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Výstava kreseb a pastelů
 V květnu letošního roku vystavovaly v Kulturním domě Bludov svá díla Alena 
Pecáková a Kristýna Skopalová. 
 Alena Pecáková se narodila v r. 1942 v Moravské Loděnici u Olomouce. V r. 1945 
se přestěhovala s rodiči do Nového Malína a vystudovala Střední uměleckoprůmys-
lovou školu v Brně. Nyní bydlí v Šumperku, kde do svého důchodu pracovala jako 
návrhářka designu v Moravolenu. Výtvarná činnost je jejím celoživotním koníčkem.
 Kristýna Skopalová se narodila v. r. 1942 v Ústí nad Labem. Vystudovala Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Brně a od r. 1966 pracovala v Olšanských papírnách 
jako výtvarník propagace. Celý život maluje pro své potěšení.
 Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti, o čemž svědčí i počet prodaných 
exponátů. Téměř 80 % vystavovaných kreseb či pastelů si našlo své nové majitele. 
Výstava měla úspěch také proto, že malířky vystavovaly kresby krajiny, památek 
a zajímavých zákoutí z Bludova a blízkého okolí, nám všem dobře známá místa. 

-jdi-

TMA PŘED ÚSVITEM – HANA KOLAŘÍKOVÁ 
– historický román z doby, kdy křesťanství 
teprve nabíralo dech.
VLK NA VODÍTKU – NAĎA HORÁKOVÁ 
– původní česká detektivka.
VE ZLOMKU VTEŘINY – JAMES PATTERSON 
– detektivní příběh.
TAJNÁ LÁSKA – ZUZANA FRANCKOVÁ 
– dívčí román.
KRÁLOVNA STÍNŮ – EDITH FELBER 
– souboj lásky a moci o anglický trůn.
VZKŘÍŠENÍ – KEN Mc LURE 
– román z lékařského prostředí.
ALCHYMISTA – MICHAEL SCOTT 
– tajemství nesmrtelného aneb ztráta starého 
rukopisu by mohla být osudná pro celý svět 
– fantasy.
ČARODĚJ – MICHAEL SCOTT – 2. díl 
– dvojčata jsou jedinou nadějí světa 
– nesmí se však nikdy obrátit proti sobě.

ČTEME HLAVNĚ O PRÁZDNINÁCH

Seniorské cestování 2011 
– Kulturní zájezdy
 Stejně jako v roce 2010 i letos pořádá 
Olomoucký kraj projekt Cestování pro 
seniory, letos ve spolupráci s cestovní 
kanceláří - Geovita. Jedná se o organi-
zované výlety autobusem, prostřednictvím 
kterých je seniorům /nad 60 let/ nabídnuta 
možnost navštívit pro ně hůře dostupná 
místa a kulturní památky. Tento projekt 
má socializační charakter a podporuje 
rozvoj turistiky v rámci našeho kraje.
Cíle: 
• Náměšť na Hané, Čechy pod Kosířem
• Lipník nad Bečvou, Helfštýn, Přerov
• Bouzov, Mladeč, Loštice
• Teplice nad Bečvou
• Šternberk
• Sakrální památky Olomouc
• Kostelík sv. Jana Křtitele v Lipné

Výlety se pořádají vždy v úterý a čtvrtek,
odjezd kolem sedmé hodiny ranní od 
Zámku Bludov a návrat nejpozději 
kolem 19. hodiny večerní. Hodnota výletu
je 720 Kč. Cena pro vás po dotaci 
Olomouckého kraje činí 190 Kč. 
V ceně výletu je doprava, průvodce, oběd 
o třech chodech a nápoj, vstupné do 
objektů a pojištění.
 Počet míst omezen. Každý účastník 
může absolvovat maximálně jeden výlet. 

Nejedná se o výlety s prezentací výrobků. 
Bližší informace v KD Bludov.

VĚDMA – MICHAEL SCOTT – 3.DÍL 
– a nesmrtelný musí ničit smrtelné….
KLÁŠTERNÍ MADRIGAL – VLASTIMIL VOND-
RUŠKA – historie jednoho panství.
2012 – MAYOVÉ, JEJICH CIVILIZACE 
AZÁNIK SVĚTA – MILOSLAV STINGL 
– cestopis s bohatými ilustracemi.
HŘÍŠNÍK – MADELINE HUNTER 
– román pro ženy.
MILOVAL JSEM OKRASU DOMU TVÉHO 
– STANISLAV BALÍK 
– bludovský monstrproces 1950 – 1952.
KVĚTENA BLUDOVA A OKOLÍ – rostliny luk, 
pastvin,křovin a lesů – Český svaz 
ochránců přírody v Bludově.
LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA – MICHAL HAMPALA 
– kam v České republice…
5000 ZNAKŮ A SYMBOLŮ SVĚTA 
– SVEN FROTSCHER –podrobný výklad 
s barevnými ilustracemi.

JAK TO CHODÍ NA POLICII – JOSEF ŠVARC 
– leporelo pro děti.
POZOR, JEDE POLICIE 
– leporelo pro zvídavé děti.
JAK TO CHODÍ NA ŽELEZNICI – JOSEF ŠVARC 
– leporelo pro zvědavé děti.
RYTÍŘI Z KAMENE – THOMAS C. BREZINA 
– dračí meč.
VLAST DRAKŮ – MICHAEL ROTHBALLER 
– krimi příběh o Charlesi Darwinovi 
– s hádankami z oblasti vědy a techniky.
ZRADA V ARÉNĚ – FABIAN LENK 
– historické krimi ze starého Říma.
PÁTRÁNÍ NA NILU –RENÉE HOLLEROVÁ  
- historické krimi ze starověkého Egypta.
DANCE ! – PAOLA ZANNONEROVÁ 
– strhující dívčí román o tanci, lásce, 
dospívání.
DINOSAUŘI – INSA BAUEROVÁ 
– napínavé příběhy pro čtenáře od 8 let.
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veselé i smutné, baculaté i hubené, úplně 
stejně jako děti. Přečti si 18 pohádek…
HRAD – DEREK FARMER 
– historie –letopisy obléhání.

   KNIHY  K VYPŮJČENÍ  JEN  V KNIHOVNĚ

VELKÁ KNIHA O EGYPTĚ 
– SE ZÁBAVNÝMI OBRÁZKY
A SKRYTÝMI PŘEKVAPENÍMI.

VELKÁ KNIHA DINOSAURŮ
VELKÁ KNIHA DRAKŮ 
– vyklápěcí a vysouvací obrázky.

   VÝPŮJČNÍ  FOND  -  NA  JEDEN  ROK

HŘBITOV ZVÍŘÁTEK – STEPHEN KING 
– nejděsivější Kingova kniha, jaká kdy byla 
napsána!
DVOJÍ ŽIVOT CHLADNOKREVNÉHO VRAHA 
– PAUL CLEAVE  … excentrický, 
fascinující a hodně krvavý příběh.

LET OSAMĚLÉHO PTÁKA – PAVEL HEJCMAN 
– iluze nastávajícího dlouhého míru 
následující po ukončení první světové 
války….

VRAŽEDNÉ SVAZKY - BRIAN HAIG 
– netypický detektivní příběh.
KRÁL ARTUŠ – KING ARTHUR – legendární 
příběhy o rytířích a šlechtě ve starověké Británii.
OBRÁZKY Z PROVENCE PODRUHÉ – JAN ŠMÍD 
– není to turistický průvodce…
UTAJENÉ ZÁPISKY AGATHY CHRISTIE – JOHN 
CURRAN – jak se rodily její detektivní příběhy 
– včetně dvou nevydaných 
Poirotových případů.
DOMÁCÍ POMAZÁNKY – JAROSLAV KODÝM 
– zeleninové, sýrové, luštěninové, sladké, ma-
sové, tvarohové, vaječné, rybí ... 
ARTEMISFOWL – EOIN COLFER 
- plán zločinného podniku.
OPERACE ARKTIDA – EOIN COLFER 
– rozlušti šifru a poznej, zda i ty máš skřítčí 
inteligenci.
VĚČNÁ ŠIFRA – EOIN COLFER 
– máš mezi svými předky skřítky?
OPALIN ODKAZ – EOIN COLFER – za celou 
historii překonal skřítky jen jediný 
člověk….
ZLATO! – PETER L. STORK – po stopách Aztéků 
–někde tady je – věříš tomu, že? + 1 CD.

Holinková S. – obecní knihovna Bludov.

150 let OP papírny
V letošním roce to bude již 150 let, kdy bratři Schmidtové začali 
v Olšanech s přestavbou mlýna, zakoupeného 1860, na továrnu 
vyrábějící psací papír. Základní surovinou pro tehdejší strojovou 
výrobu psacích papírů, se kterou se začalo rok po zahájení pře-
stavby, byly sláma a hadrovina. V roce 1870 pak byla zahájena 
i výroba cigaretových papírů, které v krátké době získaly 
výborné jméno s řadou mezinárodních ocenění.
Zaměstnanci oslaví toto významné výročí 8.7.2011. 

CO UŽ VÍM O DINOSAURECH – INKE RUDELOVÁ 
– slovníček pro čtenáře od 5 let.
VERŠOVANÉ ROZCVIČKY PRO KLUKY 
A HOLČIČKY – ROMANA SUCHÁ – říkanky 
s pohybem pro děti od 2 do 5 let.
ROZPUSTILÉ BÁSNIČKY PRO MALÉ DĚTSKÉ 
RUČIČKY – ROMANA SUCHÁ – 30 jednodu-
chých říkanek s procvičováním prstíků.
INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY – UDO RICHARD 
– krátké a vtipné příběhy doplněné 
vkusnými ilustracemi – od 7 let.
VANDA – PŘÍSNĚ TAJNÉ – DAGMAR 
GEISLEROVÁ – dobrodružství s Vandou!
VANDA – BLESKOVÁ POMSTA – DAGMAR 
GEISLEROVÁ – pozor!! – na kluky 
záškoďáky a ropušáky.
MÉ SNY VONÍ STÁDY KONÍ – IVETA 
LAŽANSKÁ – kniha je věnována dívkám, jejichž 
největším životním snem je mít vlastního koně.
VELKÉ OKAMŽIKY DĚJIN – PENNY CLARKE 
– vyprávění o slavných postavách 
a událostech našich dějin – chytré hlavy.
RYTÍŘ – DAVID STEWART – muž boje a cti.
POHÁDKY O VÍLÁCH – DANA WINKLEROVÁ 
– víš, že v pohádkovém světě nežijí jen prin-
cové, princezny, draci a skřítkové? Ve světě 
pohádek žijí i víly. Nezbedné i poslušné, 

- Kompletní finanční a majetkové poradenství
- Op�malizace rodinných financí
- Zajištění stávajících příjmů
- Konsolidace úvěrů
- Hypoteční úvěry plus reinvestování
- Zajištění budoucích příjmů
Když za něco pla�t , tak ať to stojí co nejméně.
Zajistěte finančně sebe i své blízké.

Finanční a majetkový poradce Bryx Libor 
Tel: +420774240466
E-mail:  libor.bryx@fincentrum.cz
              libor.bryx@ext-es.com 

Kanceláře:  8. května 14 , Špk 
                  Jesenická  61 , Špk

 ZÁJEZD DO CHORVATSKA
Nabízíme poslední volná místa na pobytový zájezd 

do Chorvatska - Crikvenice
HOTELOVÉ PAVILONY leží v borovicovém lese ve svahu nad 
oblázkovou pláží. Ubytování je 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. Stravo-
vání v hotelové restauraci  -  polopenze / snídaně i večeře formou 
bufetu - švédské stoly /volný výběr jídel i množství jídla/ včetně 
nápojů. K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou vodou, 
taneční terasa s barem s pohledem na moře, restaurace. Sportovní 
možnosti - čtyři tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. Vzdá-
lenost 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:

• 29.8. - 07.9. 2011  6.850,-
• 05.9. - 14.9. 2011  6.500.- 

Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí, služby průvodce, poby-
tovou 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.

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka. Dotazy tel. 583213415, přihlášky v KD.

Pro všechny zájezdy byla stanovena záloha ve výši 100,- Kč

Solidní mladá rodina, finančně dobře zajištěná, 
hledá z důvodu přemístění pracoviště 

dlouhodobý pronájem domu či bytu v okolí 
Šumperka.  Spěchá. Tel. 724872052



Bludovan 6/2011

Bludovan 12

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Běh po fáborkách
 V úterý 31.5.2011 připravil kolektiv 
učitelek 1. stupně dětem k jejich svátku 
již tradiční „Běh po fáborkách“. Děti si 
vyzkoušely nejen svoji rychlost a obrat-
nost v běhu lesním terénem, ale i orien-
tační schopnosti. Čtyřčlenné hlídky byly 
sestaveny z žáků jednotlivých ročníků. 
Starší děti pomáhaly mladším a snažily 
se společnými silami doběhnout do cíle 
v co nejkratším čase. Někteří spolužáci 
své mladší kamarády dokonce i poponá-
šeli. Běhu se zúčastnilo celkem 111 žáků. 
Toto byli ti nejlepší: 
1. místo 
Musílek O. /2./, Ženčáková S. /3./, 
Březinová E. /5./ 
2. místo 
Dzuriková M /1./, Čmakal F. /2./, 
Peichl L. /3./, Peichl O. /5./
3. místo 
Kotrlá D. /1./, Vojtek Š. /2./, Sadil J. 3./, 
Mösnerová N./5./

 Mgr. Eva Macková

Na exkurzi v čističce
 Jedním ze zajímavých míst naší obce 
je zajisté i čistírna odpadních vod, jen 
málokomu se však podaří se s provo-
zem seznámit. Čtvrtá třída nakoukla do 

jejích útrob dokonce s kvalifikovaným 
doprovodem pana Balíka a příjemný-
mi pracovníky stanice. Teď již víme, 
kam se dostane voda, kterou použijeme 
a že to není vůbec jednoduché ji vyčistit 
tak, aby se z ní stala opět „voda živá“. 
Doufejme, že zajímavá návštěva přispěje 
k tomu, abychom vodou začali více šetřit. 

 Mgr. Iveta Šejnohová

Škola Počet

Gymnázium Šumperk, Zábřeh, 
Čajkovského Olomouc 
(osmileté, čtyřleté)

6

Obchodní akademie Šumperk, 
Mohelnice

2

VOŠ a SPŠ Šumperk 9

SZŠ Šumperk 2

SŠ železniční a stavební  Šumperk 2

SOŠ  a SOU Šumperk 11

SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 3

SOŠ Šumperk 1

SPŠE Mohelnice 1

Žáci přijatí ke studiu na SŠ a SOU

Mladí vynálezci
 Jednoho dne se objevila ve čtvrté třídě 
magická plazmová koule. Všechny nás 
zajímalo, jak vlastně funguje a od této 
otázky byl již kousek k velkým vynále-
zům. A tak se pracovalo ve skupinách, 

Atletický čtyřboj družstev žáků 
2. - 5. tříd
 Ve středu 8. června 2011 se žáci 
naší školy zúčastnili atletického čtyřboje 
družstev na Tyršově stadionu v Šumper-
ku. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku 
dalekém, hodu kriketovým míčkem a 
běhu na 400 m. Naši žáci si vedli skvěle.
V konkurenci 15 škol z celého okresu 
obsadilo družstvo mladších žáků /Jiří 
Sadil, Patrik Šíbl, Lukáš Peichl a Vojtěch 
Kotrlý/ 3. místo. Družstvo starších dívek 
/Zuzana Matějová, Tereza Matějová, Na-
tálie Mosnerová a Gabriela Loukotová/ 
vybojovalo výborné 2. místo. Marek Srb 
z 5. třídy byl navíc vyhodnocen jako 
2. nejlepší v jednotlivcích /kategorie 
starších žáků/. Blahopřejeme a věříme, 
že příští rok navážeme na tento úspěšný 
ročník. 

 Mgr. Eva Macková 

Šmoulí den 7.třídy
 Pročítali jsme Albatrosy a narazili 
jsme na Šmoulí soutěž, která nás velmi 
zaujala. Celá 7.třída se tedy domluvila 
a pustila se do obří postavy Šmoulinky. 
První malovaný pokus měřil 9 metrů. 
Když jsme chtěli fotku se Šmoulin-
kou odeslat do soutěže, zjistili jsme, 

učili jsme se, co je to vlastně vynález 
a zauvažovali nad tím, co je pro nás 
největším vynálezem. Zajímali nás nej-
slavnější vynálezci a donesli jsme mno-
ho zajímavých knih. A to už byl krůček 
k tomu, abychom začali sami vynalézat. 
Vznikly velice zajímavé modely vynálezů 
– Slepičí základna, Bumgiga, Náladov-
ník, Golet, Mechanický sběrač, Kouzelná 
hůlka, Drtička odpadu, Portál času, Léta-
jící zpráva, Army men, Hůlka čtyř živlů, 
Odpalovací rampa, Krtek a populární 
Vytírající mimino. Děti poté svůj vynález 
v rámci slohového vyučování popsaly 
a prezentovaly jej před celou třídou. 
Domluvili jsme se, že uspořádáme na 
našem patře výstavu, při které zodpo-
víme na všechny dotazy návštěvníků. 
Výstava se setkala s velkým zájmem. 
Děti hlasovaly o největší vynález, kterým 
se staly……Vytírající mimino Ondry 
Laha a Slepičí základna Ondry Svobody!

 Mgr. Iveta Šejnohová

Krajské kolo ve vybíjené dívek
 V úterý 24. května 2011 se žákyně 
4. a 5. třídy zúčastnily krajského finále 
ve vybíjené dívek v Prostějově. Sešla se 
tam nejlepší družstva z okresů Olomouc, 
Přerov, Prostějov, Jeseník a Šumperk. 
Ve velmi silné konkurenci vybojovala 
naše děvčata skvělé 3. místo a přivezla 
si domů bronzové medaile. Družstvo 
hrálo ve složení: Natálie Mösnerová, 
Zuzana Matějová, Tereza Matějová, Lenka 
Strouhalová, Tereza Tylová, Gábina Lou-
kotová, Hana Vichtová, Markéta Zatlou-
kalová, Karolína Kotrlá, Anička Konečná 
a Adéla Straková.
 Všem děvčatům blahopřeji a děkuji 
za předvedený výkon. 

 Mgr. Eva Macková

Přijímací řízení 2010/2011
 V dubnu proběhla přijímací řízení na 
SŠ a SOU. Situace se zatím nezměnila, 
a tak stres z přijímacích zkoušek si pro-
žilo jen pár žáků, kteří chtějí pokračovat 
ve studiu na gymnáziích. Ostatní střední 
školy a učiliště přijímaly své budoucí 
studenty většinou jen na základě průměrů 
známek z 8. a poloviny 9. ročníku. 
 V letošním školním roce opouští lavice 
9. tříd celkem 35 žáků. Možnost studo-
vat na nižším gymnáziu využily 2 dívky 
z 5. ročníku. 
 Výsledky přijímacího řízení budou 
s konečnou platností známy až v září 
příštího školního roku. Do té doby mají 
žáci možnost své zápisové lístky ještě 
přemístit na jinou školu. 
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že jiná škola má Šmoulu o velikosti 
15m. Jsme však bojovná třída, a tak 
jsme pomocí vršků vytvořili Šmoulin-
ku znovu! Měřila 25m a 70cm. Celá 
třída se s naší Šmoulinkou vyfotila a 
fota jsme odeslali do soutěže. Teď už
jen doufáme, že vyhrajeme. 

Za podporu a pomoc děkujeme 
především paní učitelce 

Vladimíře Horáčkové. 
Veronika Krejčí, Veronika Plháková

Školní večírek 
 Školní rok se přiblížil kosmickou 
rychlostí ke svému konci a s ním i další 
dva ročníky deváťáků. A tak páteční 
večer s datem 3.6.2011 patřil právě jim. 
Kulturní dům v Bludově přivítal nejen 
žáky devátých tříd, ale i jejich rodiče 

a příbuzné, kteří se přišli podívat na pro-
gram a pobavit se se svými ratolestmi. 
Úvod patřil projevům p. ředitelky Ilony 
Křivohlávkové a p. starosty Pavla Sto-
na, kteří popřáli vycházejícím žákům co 
nejlepší start do dalšího školního života 
a předali jim fotoalba s pamětními listy. 
Oba třídní kolektivy devátých ročníků 
předvedly netradiční taneční vystoupení, 
která byla všemi přítomnými diváky oce-
něna dlouhým potleskem. Stejně zaujal 
i program žáků 1. stupně, za jehož ná-
cvik patří poděkování jejich třídním 
učitelkám. Taneční zábava na sebe ne-
dala dlouho čekat, a tak lze považovat 
v pořadí už 3. školní večírek za vydařený. 

 Dana Březinová

V měsíci červnu probíhaly návštěvy mezi předškoláky 
z Mateřské školy a prvňáčky ze Základní školy. Nadšené 
prvňáčky po MŠ provedla paní ředitelka Kouřilová I.
 Děti mohly vidět, jak se všechny třídy za rok změnily. 
S nostalgii vzpomínaly na prožitá léta ve školce a na své paní 
učitelky. Na zahradě na všechny čekaly sportovní disciplíny, 
které si připravily paní učitelky ze třídy Včelky a Papoušek. 
Vytvořila se sloučená družstva z předškoláků a školáků, která 
mezi sebou soupeřila o sladkou odměnu.
 O týden později jsme zavítali s předškoláky do Základní 
školy. Plni nadšení a napětí jsme vešli do třídy, kde právě

Vzájemná setkání
probíhala hodina matematiky. Paní učitelka Březinová si 
připravila početní úlohy, jak pro prvňáčky, tak i pro před-
školáky. Děti z první třídy nám zahrály pohádku na motivy 
„Boudo, budko“, provedly nás po třídě a pak i po celé škole.
 Nejvíce se všechny děti vyřádily v tělocvičně. Paní učitelka 
si pro ně připravila pohybové hry a holky „prvňačky“ nám 
ukázaly překrásné cvičení s kruhy.
 Odcházeli jsme plni dojmů a očekávání, jaké to bude po 
prázdninách. Ale přece jen platí: „S dětmi se to musí umět 
- přinejmenším tak, jak to ony umějí s námi.“

Za kolektiv MŠ, učitelka Valentová
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NÁVRAT K PŘÍRODĚ
 Na začátku letošního roku jsme 
z Olomouckého kraje obdrželi dopis 
o vyhlášení soutěže na získání dotací 
v oblasti environmentální výchovy. Roz-
hodli jsme se, že vypracujeme projekt 
s názvem „Návrat k přírodě“ a pokusí-
me se tak získat finanční prostředky na 

ještěrek, také zakoupení nářadí pro děti, 
aby mohly v ekologickém koutku pra-
covat. Po vypracování  a odevzdání pro-
jektu jsme netrpělivě čekali na  výsledky 
soutěže. A přišla velká radost, naše MŠ 
získala podporu v plné výši požadované 
částky.  Kdy začít s realizací? Na který 
termín realizaci naplánovat? Bude nám 
přát počasí? Kde všechno nakoupit? To 
byly otázky, které nás hned začaly zají-
mat. Uskutečnění našich plánů proběhlo 
15. 6. 2011 od 15 hodin za hojné účasti 
rodičů, kteří nám ochotně přišli na pomoc. 
Další rodiče nám sponzorským darem 
obstarali občerstvení, kačírek, květiny, 

ŠKOLNÍ VÝLET V MŠ
Blížící se konec školního roku je ve znamení výletů. 
Nejinak tomu bylo i v naší MŠ. Rozhodli jsme se, že 
našim dětem z předškolních tříd Včelky a Papoušek 
dopřejeme zábavu v Bongu u Brna. Je to zábavní park 
plný skluzavek, trampolín, skákacích hradů, proléza-
ček a dalších atrakcí. Děti byly nadšené a po dvou 
hodinách aktivní zábavy pořádně unavené. Za trochou  
odpočinku jsme se vydali na přehradu Nové Mlýny, 
kde nás čekala plavba parníkem. Lavičky na horní 
palubě parníku - to bylo místo, kde se nám zalíbilo 
a odkud jsme pozorovali krásy okolní přírody.
Sluníčko příjemně hřálo a mírný vánek se postaral 
o to, aby nám nebylo příliš horko. Po plavbě nastal čas 
na cestu domů, kterou jsme si vyplnili povídáním 
o zážitcích, které nás za celý den potkaly.

Za kolektiv MŠ Kateřina Nétková

vodní rostliny, písek. Po pořádné práci 
nás čekalo občerstvení v podobě ope-
čení párků. U ohně panovala výborná
nálada po dobře odvedené práci. 
 Všem rodičům, kteří nám poskytli 
svoji podporu a pomoc, ať v podobě 
sponzorského daru nebo svojí prací, pat-
ří velký dík. A Vás milí bludovští občané 
zveme: „Přijďte se podívat na náš koutek 
v zahradě, je to kousek krásné přírody, 
který pohladí po duši“. 

Za kolektiv MŠ
Kateřina Nétková

Vážení spoluobčané, přátelé a známí,
také si myslíte, že by se cykloturisté 
asi nezastavili na místě, které působí 
„odpudivě“ (o čemž se nás snaží 
přesvědčit někteří naši spoluobčané)?

Ing. Milan Klimeš
místostarosta obce

Foto pořízeno 
v úterý 14.06.2011 v 17:15 hodin

zřízení koutku pro ekologickou výchovu 
na zahradě MŠ. Cílem celého projektu 
bylo osazení zahradního jezírka vodními 
rostlinami, úprava kačírkem a mulčovací 
kůrou a osazení okolí jezírka okrasnými 
rostlinami. Založení horské louky plné 
květin a suché zídky pro pozorování 

- 
ne

pr
oš

lo
 ja

zy
ko

vo
u 

ko
nt

ro
lo

u 
-



 Dne 28.5.2011 uspořádal Český zahrádkář-
ský svaz ZO Bludov poznávací zájezd, který 
byl velmi dobře zorganizován, takže jsme 
během jednoho dne zvládli navštívit několik 
velmi hezkých míst. První zastávka byla v

Zahrádkáři Sovinec

arboretu MAKČU PIKČU v Pasece 
u Šternberka, které založil Ing.Ra-
dim Slabý ve starém lomu. Dle 
mého názoru se mu to moc povedlo. 
Následovala návštěva hradu Sovi-
nec, Průvodce nás seznámil s jeho 
historií a ukázal nám, jak je hrad po-
stupně obnovován. Z hradu jsme jeli 
do nedalekého Jiříkova, kde jsem 
si prohlédli dřevěné sochy, betlémy 
a vyřezávané obrazy v Pradědově 
galerii u Halouzků. Následoval 
výšlap k Rešovským vodopádům na 
říčce Huntavě a nakonec jsme ces-
tou z Rudy u Rýmařova na Křížový 
vrch shlédli nejkrásnější barokní 
křížovou cestu v ČR – národní 

Fotokroužek
Iveta Simonová a Moravští muzikanti, 8. května 2011Zájezd do Paříže, 11. – 15. května 2011

Koncert duchovní hudby, 28. května 2011
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kulturní památku. Z vrcholu Křížového vr-
chu se nám naskytl krásný panoramatický 
výhled, který trochu kazil déšť, ale radost 
z krásných zážitků nám rozhodně nepokazil.

 Mi. Pavl.

Den dětí ve školce
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Žákovská akademie, 7. června 2011 foto F. Polách
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