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Bludovan

Rekonstrukce 
zámeckého parku

V současné době probíhá 
rekonstrukce zámeckého parku. 
Obec Bludov prostřednictvím 

tohoto článku na základě jednání 
s majiteli apeluje na dodržování 
„Provozního řádu zámeckého 
parku v Bludově“, zejména 

upozorňuje na zákaz trhání květin, 
poškozování keřů, stromů 

a trávníku, zákaz vstupu psů 
a zákaz jízdy na kole.

Obec Bludov

Poděkování 
Máme únor, jaro pomalu ťuká na dveře. 
Ohlédněme se do konce minulého roku, 
jak jsme prožili ty svátky vánoční, 
které jsou těmi nejkrásnějšími svátky 
v roce. Mnoho krásných chvil, ať to 
byly adventní koncerty, zpívání u stro-
mu aj. bylo připraveno pro naše občany. 
Já, jako zastupitel obce, musím poděko-
vat  všem zaměstnancům Obecních 
lesů v čele s paní Balharovou, zaměst-
nancům Bludovské a.s. za přípravu 
a uskutečnění krásných bludovských 
vánočních trhů, za pěkné stánky, ješ-
tě lepší medovinu nebo ovar. Lidé 
ve stáncích nasadili i svoje zdraví 
v jednom z nejhorších počasí roku. 
Jen víc takových akcí, ale s lepším 
počasím, ať naši občané chvíli zapome-
nou na ty každodenní starosti a dopřejí 
si také trochu zábavy.

             Jan Kacar, zastupitel obce

Odpadové hospodářství - důležité upozornění 

Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE

Konstrukce obří kraslice, na kterou se budou 
na provázky navlečené kraslice navěšovat

Součástí pokusu o rekord bude také
SOUTĚŽ O NEJVÍCE 

VYFOUKNUTÝCH 
A NABARVENÝCH VAJEC.

Soutěž bude ukončena v předvečer poku-
su o rekord, tj. 6. dubna 2012. Vyhodnoce-
ní proběhne v rámci akce 7. dubna 2012 
při zdobení obří kraslice v zahradě Kul-
turního domu Bludov. Vítěze budou čekat 
hodnotné ceny, odměněno bude prvních 50 
soutěžících.  
 Kraslice /vyfouknuté a nazdobené 
libovolnou technikou/ se budou průběž-
ně vybírat a evidovat v Kulturním domě 
Bludov. Můžete přinášet i nenabarvená 
vyfouknutá vajíčka.
 Pokusme se všichni společně vytvořit  
další rekord, zapojte celou rodinu a vyu-
žijte všech příležitostí ke sběru kraslic.

-jdi-

K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout 
a shromáždit velký počet kraslic, nejméně 3x tolik, abychom rekord z roku 
2007 překonali!!!!!  Bereme jakékoliv množství, i kraslice nenamalované.

Vážení občané, obecní úřad upozorňuje občany, že je možné si objednat na OÚ Bludov ná-
doby na bioodpad o objemu 240 l za výhodnou cenu – 780,- Kč. Nádoby můžete objednat 
osobně, písemně nebo mailem u pana L. Kočtaře – referenta ŽP do konce měsíce února 2012. 
Svoz bioodpadu bude probíhat od dubna každý týden v pondělí a ve čtvrtek, občané nebudou 
za tuto službu nic připlácet.
Dále se obracíme na občany i místní organizace s žádostí o spolupráci. 
Vážení, pokud odevzdáte do sběrných surovin odpadový papír nebo kovový šrot 
a lístek předáte obecnímu úřadu, zvýší se tak čtvrtletní příspěvek za třídění odpadů od orga-
nizace EKO-KOM  pro obec a tím je možné více investovat do zlepšení  této činnosti (nové 
nádoby na odpady, větší a vzhlednější odpadkové koše apod.)

 Obecní úřad Bludov
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Adventní koncerty

Vážení občané - výzva

Dne: 30.12.2011 došlo k postřelení kocoura ve 
stáří 3,5 roku, kastrovaného, v okolí ulice Nová 
Dědina neznámým pachatelem vzduchovou 
zbraní. (viz přiložené fotografie).
 Obecní úřad tímto vyzývá občany, aby nebyli 
lhostejní k podobnému týrání zvířat a pokud bu-
dou svědky takových  trestných činů, tak aby na 
pachatele upozornili policii nebo obecní úřad.
 Pokud někdo používá vzduchovou zbraň ke 
střílení v obci, může dojít i k poranění nejen 
zvířat, ale i lidí. Děkujeme  za spolupráci.

                              Obecní úřad

II. adventní koncert v KD

IV. adventní koncert na zámkuIII. adventní koncert v KD

Beneficní koncertˇ
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Přehled místních a uživatelských poplatků 
v obci Bludov v roce 2012

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

Místní poplatek za komunální odpad (OZV č. 1/2011)
Splatnost: 31. 3. 2012 
Sazba: 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337

Místní poplatek ze psů (OZV č. 5/2010)
Splatnost: 31. 3. 2012 
Sazba:
Držitel psa není poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 120,- Kč
- sazba za 2. psa: 180,- Kč
Držitel psa je poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 20,- Kč
- sazba za 2. psa: 30,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341

Uživatelský poplatek za stočné 
(sazby schváleny Radou obce Bludov)

Vodoměry 
Splatnost: 20. 8. 2012 do 31. 8. 2012 v pokladně OÚ 
Sazba: 28,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2012          
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012  
Poplatek na osobu a rok: 980,- Kč včetně DPH (směrné číslo
roční potřeby vody bylo sníženo od 1. 1. 2012 na 35 m3 
(28,- Kč x 35 m3)  
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 2321

Firmám je stočné fakturováno, příslušné informace o platbě 
naleznete na dané faktuře.

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

V Bludově dne 10. 1. 2012 
Obecní úřad Bludov

ANKETA č. 1-2012  - NA MĚSÍC ÚNOR  
Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři 
Bludovanu. Rozhodli jsme se pokračovat i v roce 2012 
v anketě, ve které se můžete vyjádřit  k otázkám, které 
Vás mohou zajímat. Tentokrát by nás zajímal Váš názor 
na  následující problém:

Doporučujete vykácet stromy rostoucí podél 
chodníku na ulici 8.května?

Upřesnění:
V rámci opravy chodníku byly vysazeny stromy, které 
plní více úkolů. Kromě estetického a přírodotvorného 
také psychologicky působí na projíždějící řidiče, kteří 
podvědomě zpomalí svoji rychlost při jízdě podél aleje 
stromů. Z opačného pohledu je šířka chodníku v některých 
místech malá, koruny stromů se musí pravidelně udržovat, 
aby nezasahovaly do profilu komunikace, atd.. Nedávno již 
bylo vykáceno cca 5 ks stromů v místech, kam se nedostala 
technika pro zimní údržbu chodníku.
Své názory a podněty zasílejte e-mailem na adresu 
klimes@ou.bludov.cz, případně písemně do poštovní 
schránky umístěné na budově radnice.
              Za OR Ing. Milan Klimeš –místostarosta

Vyhodnocení  ankety č.9  z prosince 2011:
(„Dáváte si do nového roku nějaká předsevzetí? Jaká 
předsevzetí by si mělo dát  do roku 2012 vedení obce 

– Rada obce, zastupitelé, úředníci OÚ -?“)
 Na tuto anketní otázku přišlo ze všech 9 loňských anket 

nejméně odpovědí a všechny (až na jednu výjimku) 
se týkaly jen osobních předsevzetí a závazků. 

 Žádné speciální doporučení pro vedení obce jste nezaslali.

Děkuji všem, kteří se zúčastňují naší ankety a těším se na 
další příspěvky s názory na dnešní otázku.

Milan Klimeš

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Obecní úřad  upozorňuje občany, že  nedopatřením 

se do nástěnného jednolistového kalendáře s termíny 
svozu odpadů nedostal svoz kartonů. 

Svoz  kartonových obalů (červené pytle) bude vždy 
společně s prvním svozem komunálního odpadu 
v měsíci. Termíny svozu: 12.1., 9.2., 8.3., 5.4., 3.5., 

14.6., 12.7., 9.8.,6.9., 4.10., 1.11., 13.12.
                                                                OÚ Bludov

V průběhu měsíce ledna  se ve vašich schránkách objevil  
KALENDÁŘ AKCÍ, které se v Bludově připravují v r. 2012.  

Věřím, že vám tento stručný přehled bude pomůckou 
při plánování vašeho programu a pořadatelům poslouží 
k orientaci v termínech dodatečně naplánovaných akcí. 

Pokud jste kalendář ve své schránce nenašli a máte o něj 
zájem, můžete si ho vyzvednout v Kulturním domě Budov. 

-jdi-

Kalendář akcí v roce 2012 v Bludově
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V pondělí 12. prosince 2011 se v 18:00-19:30 uskutečnilo v Kul-
turním domě 7. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo 13 zastupitelů, omluveni byli Jindřich Matěj a Josef Oce-
tek. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který vyhotovením zápisu 
pověřil tajemníka OÚ Zdeňka Kolínka. Zastupitelstvo schválilo 
jako ověřovatele zápisu Jaroslava Balhara a Martinu Znojovou.

Kontrola úkolů, zpráva o činnosti rady
Starosta informoval o plnění úkolu vztaženého k parkování 
v obci. Výsledky řady jednání ve stavební komisi a v radě obce 
shrnul do následujících bodů: a) uvědomit občany o povinnos-
ti parkovat v co největší míře na vlastním pozemku, zajíždět 
do vjezdů a zpevněných ploch před domy; b) rozšířit zelenou 
plochu u paneláků o několik dalších parkovacích míst tak, aby 
se potlačilo parkování na ulici Školní a Slepé a současně s tím 
prosadit výstavbu parkoviště za kulturním domem; c) na všech 
místních komunikacích ponechat možnost vybudování odstavné 
plochy na úkor zeleného pásu před ploty, plochy by byly re-
gulovány pracovníky obce a byl by sjednocen vzhled a rozsah 
parkovacího místa. V diskusi se Martina Pešáková zeptala, kdy 
a jak bude vyřešeno parkování u zdravotního střediska 
v penzionu, což doplnila Jana Holinková upozorněním na 
parkování na státní silnici u penzionu. Starosta odpověděl, 
že v případě dostatku potřebných financí v roce 2012, po dohodě 
se společnostmi ŠPVS a VHZ po odstranění neustálého kopání 
v ulici Školní, by byla realizována 3 – 4 parkovací místa u plotu 
u střediska. Připomněl i možnost parkování u Agregy. Stanislav 
Balík navrhl, aby bylo u Agregy trvale pronajato několik míst 
pro lékaře. Zastupitelstvo zprávu o plnění úkolů 12 hlasy (1 se 
zdržel) schválilo.
 Zprávu o činnosti rady obce přednesl Milan Klimeš. Rada 
se od zářijového řádného zastupitelstva sešla šestkrát, zabývala 
se především následujícím: inventarizací majetku a závazků 
2011, ukončením pronájmu Vlčího dolu Bludov, výběrem zho-
tovitele rekonstrukce ulice Na Hradě, dopracováním projektové 
dokumentace k chodníku na Lázeňské ulici (úsek od nealka po 
lázně), veřejným osvětlením podél příjezdové komunikace do 
lázní, rekonstrukcí ústředního topení v penzionu, pracemi na 
opravě hlavního kříže na hřbitově, dodatkem č. 1 ke smlouvě 
o poskytování služby nepřetržité dálkové kontroly hotelu Vlčí 
důl. Zastupitelstvo o zprávě nediskutovalo, 10 hlasy (1 proti, 
2 se zdrželi) ji schválilo.

Rozpočtové provizorium 2012, rozpočtové změny č. 5, 7, 8
Rada předložila zastupitelstvu návrh, aby se, tak jako v minu-
lých letech, do schválení rozpočtu na rok 2012 řídilo hospoda-
ření obce pravidly rozpočtového provizoria, kdy v období roz-
počtového provizoria obec hradí výdaje měsíčně pouze do výše 
1/12 skutečných výdajů předchozího roku, a to až do doby, kdy 
bude schválen rozpočet na rok 2012. Zastupitelstvo tato pravidla 
jednomyslně schválilo.
 Zastupitelstvo dále jednomyslně schválilo rozpočtové změny 
č. 5, 7 a 8 (změna č. 6 byla schválena na minulé schůzi zastu-
pitelstva). Týkaly se změny výdajů mezi položkami v rámci 
paragrafů a změny účelových dotací. 

Obecně závazná vyhláška o stanovení části školského 
obvodu základní školy
Mezi obcemi Bludov a Chromeč byla pro rok 2011 sepsána 
smlouva o úhradě neinvestičních výdajů. Dle této smlouvy 
Chromeč hradí Bludovu neinvestiční výdaje na žáky, kteří mají 

trvalý pobyt v Chromči a kteří plní povinnou školní docházku 
v bludovské škole. Pro další roky je navržena dohoda (ve for-
mě obecně závazné vyhlášky) mezi oběma obcemi o vytvo-
ření společného školského obvodu spádové školy (pro druhý 
stupeň). Schválení obecně závazné vyhlášky dává Chromči 
možnost nehradit neinvestiční výdaje jiným obcím, u kterých 
žáci z Chromče plní povinnou školní docházku. Zastupitelstvo 
vyhlášku jednomyslně schválilo.

Schválení a vyhlášení Podpůrných programů obce 
na rok 2012
Rada předložila zastupitelstvu návrh Podpůrných programů 
obce Bludov na rok 2012, který vychází z minulých let. Změny 
navrhla pouze komise stavební k dotačnímu titulu D – podpo-
ra architektonického vzhledu obce: nepodporovat udržovací 
práce (např. nátěry, broušení), ke každému projektu doložit 
stanovisko památkové péče MěÚ, doložit cenovou nabídku min. 
3 firem. V diskusi S. Balík navrhl změnit termín příjmu žádostí 
do 14.2.2012 tak, aby byl čas na projednání návrhů v komisích 
a radě. Návrh byl jednomyslně schválen. Karel Janíček se do-
tázal, jestli je znám předpoklad vyčleněných peněz na podporu 
památkové zóny. Podotkl, pokud by měla být výše příspěvku 
jako v roce 2011, nestojí zato tento příspěvek poskytovat. Sta-
rosta odpověděl, že každá podpora je dobrá, že rozpočet 2012 
i struktura a výše podpor z podpůrných programů z důvodu 
stagnujících příjmů a rostoucích výdajů bude navrhována po-
dobně roku 2011. Jan Kacar doporučil podpořit mládež, řešit 
podpory konkrétně dle počtu mladých do 18 let. Upozornil na 
řešení dotace mladým fotbalistům v roce 2011. S. Balík doplnil, 
že komise kulturní, mládeže a sportu se danou věcí zabývala 
a v konkrétních případech bude navrhovat, aby poskytnutí 
podpor bylo účelově vázáno. J. Holinková doporučila přidat do 
podpůrných programů titul výsadby kolem nových polních cest 
(tedy ne jen sady). S. Balík oponoval, že výsadby kolem cest 
jsou velké projekty a ty by neměly být řešeny z podpůrných 
programů, ale přímo z rozpočtu obce. Starosta doplnil, že ko-
lem cesty HC5 se zeleň dosadila a výsadba kolem nové HC2 je 
řešena v projektu. Dodal, že projekty cest řešené ve spolupráci 
s Pozemkovým úřadem řeší i výsadbu zeleně. Zastupitelstvo 
poté jednomyslně schválilo návrh na Podpůrné programy obce 
Bludov na rok 2012 a vyhlášení výběrového řízení. 

Prodej pozemků - malá vodní elektrárna v lokalitě 
Habrmanova mlýna - žadatelé Miroslav Suchý 
a společnost SULA s.r.o.
Tento bod projednávalo zastupitelstvo už potřetí – stále jde 
o tytéž pozemky pod malou vodní elektrárnou, kolem ní a 
pod vodním dílem (náhonem), o jejichž prodej žádá M. Suchý 
a současně i společnost SULA s.r.o. Zastupitelstvo v září uložilo 
radě, aby dopracovala ekonomiku variant prodeje či pronájmu 
pozemků. V listopadu stavební komise znovu prodiskutovala 
téma pozemků. Již dříve vyslovila nesouhlas s odprodejem 
a doporučila pronájem pozemků, byla doporučena i výše pro-
nájmu a to 300.000 Kč za rok. Dále navrhla prověřit finanční 
zisk z podnikání a výši nájmu stanovit na základě této skuteč-
nosti. Rada zohlednila i Energetický posudek společnosti ENCO 
group s.r.o., vyjádření právního zástupce p. Suchého JUDr. Vrby 
i právní názor JUDr. Martináka. Rada nesouhlasí s prodejem po-
zemků, doporučuje pozemky pronajmout za 300.000 Kč/rok.
 V diskusi se M. Pešáková zeptala, co bude obec dělat, když 
se uvažované pozemky nepodaří pronajmout. Starosta odpově-
děl, že potom by mohlo být postupováno v souladu s právním 

7. zasedání zastupitelstva obce

Bludovan 1/2012
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názorem JUDr. Martináka a řešit věc soudní cestou. V případě 
pronájmu doporučil vrátit se k původní nájemní smlouvě a tu 
upravit tak, aby byla přijatelná pro obě strany. S. Balík připo-
mněl, že vodní náhon byl odjakživa součástí mlýna, dnes malé 
vodní elektrárny a je tedy jednoznačně pro prodej. K. Janíček 
zhodnotil vynaložené úsilí p. Suchého a jeho rodiny při výstavbě 
elektrárny, která začala ještě před rokem 1989, konstatoval, že za 
celou tu dobu neslyšel o nějakém problému kolem pozemků pod 
elektrárnou, doporučil neposuzovat ekonomiku elektrárny při 
řešení dané věci, diskutovaná výše ročního pronájmu 300.000 
Kč je dle jeho názoru hodně vysoká, doporučil věc řešit pro-
dejem pozemků. Starosta odpověděl, že nikdo nezpochybňuje 
vlastnictví pana Suchého k vodnímu dílu malé vodní elektrárny. 
Obec, jako majitel pozemků, z provozu elektrárny neměla nic, 
pan Suchý tržby. Je potřeba v případě řešení pronájmu mít ně-
jaký podklad k stanovení výše nájmu s tím, že zaplacený nájem 
by byl významným příjmem obecního rozpočtu, výše částky je 
k jednání. Stanislav Balík st. se z pléna zamyslel nad tím, jestli 
budou pozemky panu Suchému pronajaty, obci z toho určitě bu-
dou plynout určité povinnosti, např. údržby pozemků. Starosta 
odpověděl, že majitel vodního díla musí udržovat vodní dílo 
v řádném stavu. J. Balhar se zeptal, zda existují konkrétní návr-
hy ceny za m2, pokud by se jednalo o prodeji pozemků, ať už ze 
strany pana Suchého nebo ze strany obce. Podle starosty zatím 
konkrétní návrhy neexistují, žádný znalecký posudek zpracován 
nebyl a doplnil, že v případě prodeje pozemků při narovnávání 
majetkových poměrů Bludovské a.s. byla účtována cena 10 až 15 
Kč/m2. S. Balík reagoval, že si dokáže představit cenu na úrovni 
ostatních pozemků prodávaných obcí ve výši 35 Kč/m2, odhadní 
cenu by chápal jako cenu minimální. J. Balhar se zamyslel nad 
tím, k čemu by obec uvažované pozemky mohla využít, když 
na nich stojí vodní dílo malé vodní elektrárny. S. Balík doplnil, 
že pan Suchý má určitě, když ne morální právo, tak jakousi 
přednost pozemky odkoupit, i kdyby jeho nabídka ceny nebyla 
nejvyšší. M. Pešáková oponovala, že pozemky je potřeba s ohle-
dem na péči řádného hospodáře prodat nejvyšší nabídce. S tím 
S. Balík nesouhlasil, že péče řádného hospodáře musí znamenat 
nejvyšší cenu a připomněl kauzu s Ing. Ječmínkem, jemuž část 
zastupitelstva chtěla prodat zahradnictví. J. Kacar také zhodno-
til, že pan Suchý při výstavbě elektrárny odvedl velký kus práce 
a zamyslel se nad tím, proč řešit ekonomiku provozu elektrárny 
při stanovení výše nájmu.
 Poté vystoupil z pléna Bořivoj Suchý s tím, že rozporoval 
potřebu ekonomického posouzení pro řešení pronájmu. Navrhl 
hlasovat o odkoupení aspoň pozemku pod samotnou elektrárnou 
za tabulkovou, vyhláškovou cenu 10 Kč/m2, cenu obvyklou 
v daném čase a místě. U ostatních pozemků sdělil, že by se 
v krajním případě nebránili řešení cestou pronájmu. J. Ťulpík 
zhodnotil, že na zastupitelstvu obce je rozhodnout, jestli se 
v téhle věci bude obec ubírat cestou pronájmu nebo prodeje 
a za kolik. Navrhl pozemky prodat, zveřejnit záměr za cenu 50 
Kč/m2. M. Znojová naopak upozornila na stálý příjem financí 
z pronájmu do rozpočtu obce. M. Pešáková navrhla řešit součas-
ně obě cesty – jak pronájem, tak prodej pozemků.
 V závěru diskuse zastupitelstvo nejtěsnější většinou 8 hlasy 
(2 proti, 3 se zdrželi) souhlasilo se záměrem prodat pozemky za 
50 Kč/m2. Současně zastupitelstvo 8 hlasy (5 proti) uložilo radě 
jednat s p. Suchým o případném nájmu. Definitivně se o prodeji 
či pronájmu rozhodne až na příštím zastupitelstvu.

Prodej části pozemku 2943 – žadatel Marcela Sulasová 
Marcela Sulasová, Sudkov 248 si podala žádost na odprodej 
části pozemku 2943 – ostatní plocha o výměře cca 600 m2. Je 
majitelkou sousedních pozemků a pro snadnější úpravu a údržbu 

pozemků v této lokalitě by bylo vhodné, aby pozemky vlastnil je-
den vlastník. Uvedený pozemek má celý v pronájmu od 1.2.2009 
Oto Böser. Pozemek má pronajatý za účelem zřízení parkoviště 
pro hosty restaurace. Nájemní smlouva je na dobu neurčitou 
s tím, že nájemce má předkupní právo k tomuto pozemku v pří-
padě prodeje. To ovšem nechce uplatnit. Zastupitelstvo 12 hlasy 
(1 se zdržela) schválilo prodej pozemku za cenu 50 kč/m2.

Různé
Zastupitelstvo 10 hlasy (3 se zdrželi) dle četnosti konání a účasti 
jednotlivých členů na zasedáních výborů a schválilo jeho členům 
(nezastupitelům) odměny za činnost v roce 2011: členům výboru 
kontrolního v souhrnu 3600 Kč, finančního 2300 Kč. Dále za-
stupitelstvo jednomyslně vzalo na vědomí zápisy z jednání obou 
výborů od 1.1.2011. 
 S. Balík připomněl, že by rozpočet na příští rok měl počítat 
s opravou poškozené kapličky Kotrlých. Starosta odpověděl, že 
oprava proběhne, bude z větší části uhrazena z uplatněné škody 
na pojišťovně, v rozpočtu bude naplánována. 
 Martin Schauer se zeptal na případný nákup měřičů rychlos-
ti v obci. M. Klimeš odpověděl, že pokud to umožní rozpočet 
v roce 2012, chce rada tuto věc realizovat. Existují již 
i 2 nabídky.
 Starosta odpověděl na dotaz J. Holinkové na opravu chodní-
ku na ulici Školní, že obec přislíbila opravu chodníku po opravě 
fasád paneláků, které proběhly, a je zde jakýsi morální závazek.
M. Pešáková se zeptala, jak pokročilo řešení pronájmu Vlčího 
dolu. Starosta odpověděl, že 14.12.2011 má proběhnout mimo-
řádné jednání rady obce, na které je pozván potenciální zájemce 
o pronájem, který na jednání přednese svůj záměr využití.
 J. Kacar připomněl otázku výměny oken a opravy topení
penzionu, dotázal se, jestli by toto nešlo řešit programem 
„Zelená úsporám“ i za pomoci kraje. Dále otevřel otázku řešení 
příjezdové cesty pro řešení nové výstavby za ulicí Tyršova smě-
rem k Sudkovu, dotázal se do kdy bude věc řešena. M. Klimeš 
odpověděl, že veřejné projednávání nového územního plánu, 
které by mělo být uzavřeno veřejným zasedáním zastupitelstva 
obce 21.12.2011 a přijetím příslušných usnesení, řeší otázku 
zda budou dané pozemky určeny k výstavbě. Dalším stupněm 
po schválení územního plánu je zastavovací studie, plán, který 
řeší otázku sítí, komunikací atd. Ty může vystavět obec nebo 
soukromý investor. Roman Vařeka z pléna vyjádřil přání, aby 
v územním plánu byla příjezdová cesta zakreslena. Tuto proble-
matiku mu obšírně vysvětlil M. Klimeš – co řeší územní plán 
a co následující dokumenty.
 František Balát z OÚ odpověděl ohledně penzionu, že na 
jeho rekonstrukci, zahrnující zateplení budovy, výměnu oken, 
zateplení a opravu střechy, byla zpracována studie, která vyčís-
lila náklady na cca 15 mil. Kč. Na tuto rekonstrukci lze získat 
dotaci max. 40 %, protože 1. patro je komerčně využíváno. Dle 
jeho názoru by 15 mil. Kč na rekonstrukci nestačilo, protože by 
v rámci stavebního řízení musely být řešeny předpisům nevy-
hovující chodby, únikové prostory a dále také naznačil problém 
přechodného přestěhování obyvatel penzionu do náhradních 
prostor. Poté ještě informoval, že z vybraného nájmu daného 
objektu za roky 2005 až 2011 ve výši cca 2,7 mil. Kč bylo zpět 
investováno cca 2,4 mil. Kč.
 J. Kacar dále informoval, že z výroční schůze Českého svazu 
chovatelů vzešlo doporučení, aby obec postavila na zahradě kul-
turního domu srub z obecního dříví, který by sloužil k využití při 
řadě akcí tak, aby se neničil nábytek kulturního domu. F. Balát 
doplnil, že firmou Promos s.r.o., Šumperk byla k tomuto záměru 
zpracována studie.

Stanislav Balík ml.
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8. zasedání zastupitelstva obce

Pouhých devět dní po předchozím zasedání se konalo další, ten-
tokrát osmé, mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Bludov. 
Konalo se ve středu 21. prosince 2011 v 18:00-19:00 v Kultur-
ním domě a jeho hlavní náplní bylo definitivní schválení nového 
územního plánu. Přítomno bylo 14 zastupitelů, omluvil se Karel 
Janíček. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který vyhotovením 
zápisu pověřil tajemníka OÚ Zdeňka Kolínka. Zastupitelstvo 
schválilo jako ověřovatele zápisu Josefa Ťulpíka a Jindřicha 
Matěje.

Opatření obecné povahy č. 5/2011 – Územní plán Bludov 
Starosta připomněl, že jednání zastupitelstva předcházelo po-
slední veřejné projednávání návrhu nového územního plánu 
týž den odpoledne. Územní plán se formálně vyhlásí tak, že 
zastupitelstvo schválí opatření obecné povahy č. 5/2011 – to řeší 
projednání a schválení nového územního plánu obce Bludov za-
stupitelstvem jako nejvyšším schvalovacím orgánem. Účinnost 
nového územního plánu nastává po patnáctidenním zveřejnění 
opatření – veřejné vyhlášky.
 V diskusi se řešila pouze jedna výhrada – Milena Pospíšilová 
se v plénu vrátila k 5. jednání zastupitelstva 12.9.2011 a vystou-
pila s názorem, že při projednávání námitky Oldřicha Švédy, 
jednatele LLB s.r.o. ve věci pozemku 2092 zastupitelstvo o jeho 
vznesené námitce vůbec nemělo hlasovat, protože O. Švéda se 
neprokázal listem vlastníka, neměl tudíž právo vznášet námitku 
k využití uvedeného pozemku. A dále, když už se hlasovalo, 
mělo být dle M. Pospíšilové zachováno předkupní právo pro 
obec, navrhované v novém územním plánu. K dané věci pro-
běhla diskuse, které se několikrát účastnili starosta, Milena 
Pospíšilová, Milan Klimeš, Stanislav Balík a Eva Kösslerová
-Ťulpíková, z které vyplynulo, že předkupní právo pro obec na 

katastru nemovitostí vedeno není, do územního plánu se dosta-
lo nedopatřením. Proto bylo potřeba předkupní právo zrušit. 
Oprávněnost námitky pan Švéda doložil pouze rozhodnutím 
soudu o nabytí předmětných pozemků, které však do té doby 
nenabylo právní moci.
 Zastupitelstvo poté nejprve jednomyslně zrušilo starý územ-
ní plán z roku 1998 včetně všech jeho změn. Posléze rovněž 
jednomyslně vydalo nový Územní plán Bludova.

Darování pozemků od ŘSD po dokončení stavby chodníku 
na ulici Lázeňská
Na konci listopadu 2011 byla zkolaudována další část chodníku 
na ulici Lázeňská – od lázní po chromečskou zastávku. Chodník 
byl vybudován na pozemcích ČR s právem hospodaření pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, před zahájením stavby chodní-
ku byla s ŘSD uzavřena smlouva o budoucím darování těchto 
pozemků. Jde o pozemky 2978/19, 2978/20, 2978/21 o celkové 
výměře 1562 m2. Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s přije-
tím tohoto „daru“ od ŘSD.

 V závěrečné diskusi Josef Ťulpík zdůraznil význam chvíle, 
kdy byl po několika letech příprav schválen nový územní plán, 
kterým se bude obec řídit minimálně 10 až 15 let. Jeho přijetí 
označil za nejvýznamnější bod obecní politiky od rozdělení ma-
jetku s Karlem Mornstein-Zierotinem. Navrhl proto, aby starosta 
obce jménem zastupitelstva poděkoval za dobře odvedenou práci 
všem, kdo se na přípravě územního plánu podíleli.  
 Starosta na závěr popřál všem příjemné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví do nového roku 2012.

Stanislav Balík ml.

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z Podpůrných programů obce na rok 2012

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 
12.12.2011 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor 
z Podpůrných programů obce na rok 2012.
Zájemci mohou žádat o poskytnutí podpor z těchto dotač-
ních titulů: 
A) Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný prvek, 
např. putovní turistické tábory, hudební činnost, pobyt v přírodě, 
ochotnické divadlo a výtvarná činnost.
B) Podpora výsadby zeleně a ochrana životního prostředí
1. Výsadba ovocných sadů:
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stro-
mů ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových 
sadů na vlastních i pronajatých pozemcích kromě domovních 
zahrad).
2. Ochrana životního prostředí :
Podporováno bude provádění prevence.
3. Ekologické projekty:
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit.
C) Podpora rozvoje sportu
Podporována bude činnost sportovních spolků. 

D) Podpora architektonického vzhledu obce
1. Stavební činnost v ochranném pásmu lidové architektury 
„Horní konec“.
Podpora nebude poskytována na udržovací práce ( např. nátěry, 
broušení ….atd.)
E) Podpora kulturní a spolkové činnosti
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění 
programu spolku.
F) Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií stano-
vených sociální a bytovou komisí při radě obce.
Forma podpory: Příspěvek nebo bezúročná půjčka.

Postup při podávání žádostí: 
Kdo může žádat:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická osoba, 
 jejíž organizační složka má sídlo v Bludově
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov
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Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na příslušném formuláři, který bude k dispozici na obecním 
úřadě (kancelář č. 1, Hana Činková), přičemž pověřený 
pracovník obecního úřadu žadateli poradí, jak formulář 
vyplnit. Formulář bude k dispozici i na internetových strán-
kách obce (www.bludov.cz/Obecni-urad/Informace-z-OU).
Organizace bude své žádosti podávat na jednom formuláři, kde 
bude uvedeno, na co všechno bude poskytnutý příspěvek použit.

Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2) Číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude poskytnu-

ta finanční podpora  přesahující částku 10.000,-Kč
3) Popis projektů, na které je podpora žádána a zařazení projek-

tů do příslušných datačních titulů 
4) Položkové rozpočty projektů
5) Kdo a kdy bude projekty realizovat
6) Podpis žadatele (statutárního orgánu – jde-li o právnickou 

osobu) s prohlášením, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé
7) Žadatel o podporu z dotačního titulu A, B, C, E k žádosti 

přiloží stručnou výroční zprávu o činnosti za předcházející 
kalendářní rok, která bude obsahovat především:

- název, právní formu, sídlo, IČ
- počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku
- složení orgánů spolku
- přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce – ob-

last příjmů rozdělit na členské příspěvky, dary, státní dotace, 
dotace a příspěvky od obce, příjem z akcí a ostatní příjmy 
– oblast výdajů rozdělit na odvod členských příspěvků, inves-
tice, opravy, vybavení, inventář, režie, hlavní činnost

- popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendářním 
roce

- popis činnosti  určené pro veřejnost v minulém kalendářním 
roce

8) Žadatel o podporu z dotačního titulu B1 předloží výpis z ka-
tastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsadbu a kopii 
katastrální mapy se zákresem plánované výsadby 

9) Žadatel o podporu z dotačního titulu D předloží výpis 
z katastru nemovitostí na opravovanou nemovitost, dále ke 
každému projektu doloží příslušnou stavební dokumentaci, 
stanovisko MěÚ Šumperk, odboru výstavby, oddělení státní 
památkové péče a cenovou nabídku min. 3 firem 

10) Žadatel uvede údaje osoby (jméno, příjmení, adresa trvalého 
pobytu), která bude oprávněna k vyřizování záležitostí spoje-
ných se samotným čerpáním příspěvku

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

Čas plnění:
V průběhu příslušného roku, na který je podpora schválena. 
Podpora bude vyčerpána nejpozději do 14.12.2012.

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

OÚ Bludov po předložení příslušných dokladů o výši vynalo-
žených nákladů

b) částky přesahující 10.000,- Kč budou po předložení přísluš-
ných dokladů o výši vynaložených nákladů poskytnuty na 
bankovní účet žadatele nebo organizace uvedený v žádosti 
o poskytnutí podpory 

c) u dotačních titulů B, D bude podpora poskytnuta po před-
ložení příslušných dokladů o výši vynaložených nákladů 
a po souhlasu člena příslušné komise, který provede kontrolu 
využití dané podpory

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

Rozhodnutí o žádosti:
Žádosti lze podat od 16.1.2012 do 14.2.2012 do 15.00  hodin na 
Obecní úřad v Bludově.
 Později podané žádosti nemusí být projednány a mohou být 
žadatelům vráceny bez věcného vyřízení.
 Všechny včas podané žádosti předloží rada obce se svým 
stanoviskem i se stanoviskem příslušné komise k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce.
 Zastupitelstvo obce tyto žádosti hromadně projedná na svém 
nejbližším zasedání a rozhodne. Poskytnutí podpory může být 
podmíněno. Na poskytnutí podpory není právní nárok.
 Podpory se zásadně přiznávají na budoucí projekty. Na pro-
jekty již realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvlášt-
ního zřetele hodných.

O poskytnutí podpory se sepíše se žadatelem smlouva 
s následujícím obsahem:
1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2) Účel, forma a výše podpory
3) Podmínky obce pro přiznání podpory (na každém dokladu 

bude uvedeno na co byl využit a souhlas s proplacením 
žadatele nebo zástupce organizace.) 

4) Čas plnění – v průběhu příslušného roku, na který je pod-
pora schválena. Vyčerpání žádosti proběhne nejpozději do 
14.12.2012.

5) Údaje o oprávněné osobě, která je pověřena k vyřizování 
čerpání příspěvku

5) Závazek příjemce podpory k jejímu vrácení v případě nedo-
držení stanovených podmínek

6) Podpis účastníků smlouvy

Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor má právo provádět po 
stránce věcné ta komise, která je příslušná k posouzení daného 
dotačního titulu, kontrolu po stránce finanční provádí finanční 
výbor do 31.1.2013, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu 
obce.

V Bludově dne 2.1.2012
Ing.  Milan Klimeš, v. r.   Ing. Pavel Ston, v. r. 
     místostarosta           starosta

Bludovan 1/2012
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V únoru 2012 oslaví:
Matějčková Jana          Stará                70
Strašilová Renata         8.května          70
Daniel Josef                 Školní              75
Rystvejová Marie        Příční               75
Schauer František        Husova            75
Snášelová Božena       8. května          75
Směšná Marie              Jana Žižky      80
Ceh Bedřich Vitonínská  81
Dvořáková Vlasta Nová Dědina 82
Mazáková Jiřina Komenského    82
Straková Anna J.Žižky 85
Minářová Alena Školní 86
Matějčková Marie Tř.A.Kašpara 88
Zahradníčková Vlasta  Husova 88
Mikulášová Markéta Lázeňská 89
Snášel Josef Ve Slévi 89
Langerová Helmtraud  Školní 94

  S láskou vzpomínáme a připomínáme 
si smutné 7. výročí úmrtí mého drahého 
manžela, tatínka a dědečka 

p.Zdeňka Andrleho
Nikdy na Tebe nezapomene manželka,
dcery s rodinami a příbuzní.

Život je jako pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá.

Dne 10.1.2012 jsme si připomněli nedožité
26. narozeniny
Rostíka Klimeše
S láskou a úctou vzpomíná maminka, tatínek,
bratr, babička a kamarádi.

NAROZENINY
Dne 5.1.2012 oslavil své životní jubileum 85. narozeniny, náš 
tatínek, manžel, dědeček a  pradědeček pan Alois Nimrichter 

... Do dalších let, pevné zdraví, optimismu a radosti ze života mu 
přejí děti, vnoučata, pravnoučata a manželka Marie ...

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

Dne 4.února 2012 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí pana
Josefa Mazala
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi,
manželka a dcery s rodinami.

Dne 20. ledna 2012 jsme si připomněli 
nedožité 85. výročí narození pana
Štěpána Brablece
S láskou a úctou vzpomínají dcera a synové 
s rodinami.

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

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli dne 16.12.2011
rozloučit s paní
Libuší Kvapilovou
za slova útěchy a květinové dary děkuje
zarmoucená rodina.

POZVÁNKA
 

Pá  3. 2.   17.30 Zájezd na SUGAR - Olomouc
So   4. 2.  19.00 Farní ples 
Út  7. 2.  18.00  Cestopis. Přednáška - Indie
So  11. 1.  20.00 Fotbalistický ples
Pá  17. 1.  20.00 Ples Bludovské a.s.
Ne 19. 1.  15.00 Pohádka TAJUPLNÝ ZÁMEK
Pá  24. 2.  15.00  Ples OTEVŘENÝCH SRDCÍ
Pá  24. 2.  18.00  Zájezd – Králíky
So  25. 2.  14.00 Koncert KPH-zámek
So     3. 3.  14.00  Trampská PORTA

na únor 2012

Milá Anežko !
K Tvým krásným kulatinám

Ti přejeme jen to krásné, 
protože co je krásné, je i vzácné.

Ať radost a štěstí Tě provází, 
zdravíčko ať Ti neschází. 

Na svět se dívej vesele, 
ať se co chce semele.

Za tvou lásku děkujeme
a oporu Ti slibujeme.

Ze srdce 
manžel Karel Kotrlý 
a synové s rodinami

Bludovan 1/2012
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Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na Koncert

Pocta Mistru JOSEFU SUKOVI
Hrají :

Miroslav Ambroš - housle
Zuzana Ambrošová - klavír

Program:
G.F. Händel: Sonáta D dur

Affetuoso,  Allegro, Larghetto, Allegro
B. Martinů: Madrigalové stance

Moderato, Andante moderato, Poco allegro
A. Dvořák: Mazurek e moll, op. 49

S. Bodorová: Dza more  pro sólové housle
E.W. Korngold: Suita op.11 „Mnoho povyku pro nic“
Dívka ve svatebním pokoji, Pochod hlídky, Maškaráda

P. de Sarasate:  Koncertní fantazie Faust
J. Suk: Houslové sólo z pohádky Radúz a Mahulena

A Bazzini: La Ronde des Lutins op.29
N. Paganini: Fantasie Mojžíš na G struně

J. Suk: Fantazie g moll, Opus 24

Sobota 25. února 2012 ve 14.00 hod.
Zámek  Bludov

- Vstupné 40Kč -

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd
do divadla Hybernia v Praze na muzikál

V sobotu 26. května 2012
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Kulturní dům Bludov Vás zve 
na cestopisnou přednášku 

Indie
s Karlem Kocůrkem

Úterý 7. února 2012 od 18.00 hod.
 kinosál Kulturního domu Bludov

- vstupné dobrovolné - 

…kdysi se pro lásku umíralo. Romantický muzikál z Paříže na motivy 
známého románu Victora Huga-Chrám Matky Boží v Paříži.

OBSAZENÍ
Quasimodo Tomáš Trapl / Csongor Kassai 

Pierre Gringoire Ondřej Ruml / Radůz Mácha
Claudius Frollo Jiří Korn/Marian Vojtko  

Phoebus Roman Vojtek/David Kraus/Tomáš Savka
Špindíra Petr Vančura / Jan Cina 

Esmeralda Radka Pavlovčinová / Markéta Procházková
Gudula Radka Fišarová / Vanda Konečná

 Lily Zdenka Trvalcová / Kamila Nývltová / Lucia Molnárová
Džali – Koza Johana Hájková / Zuzana Kábrtová a další

Cena 1.050,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd  do Králík

Noční prohlídka kláštera
Hora Matky Boží

Speciálně nasvětlené vnitřní prostory Ambitu, vybraných oltářů, 
soch a obrazů, noční osvětlení kostela s bočními oltáři,

Nádvoří poutníků, krypty a Kaple Svatých Schodů

Pátek 24. února 2012
Odjezd od KD  v 18.00 hod. 

Cena 150.- Kč /cesta a vstupné/

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

Dolní Rožínka 
Strašidelný hrad a  Krokodýlí park 

Jihlava 
zoologická zahrada

Sobota 5. května 2012
odjezd v 6.30 hod. od kulturního domu

děti a důchodci 400,- Kč
dospělí 500,- Kč

/vstupné ZOO, Strašidelný zámek, Krokodýlí farma, cesta/
Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 

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

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

si vás dovoluje pozvat na přednášku badatele Ústavu 
pro studium totalitních režimů

Mgr. Jaroslava Pinkase
Obrazy budoucnosti - o proměnách 

komunistické utopie
spojenou s videoukázkami

Kdy: v pátek 17. února 2012 od 10.45 
Kde: Základní škola Bludov

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

Všichni jste srdečně zváni

Bludovan 1/2012

PRODEJE  v kulturním domě

v únoru 2012
úterý 7. 2., středa 15. 2.
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V neděli 19. února 2012 
v 15.00 hod.

V podání UA Opava

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na veselou pohádku

TAJUPLNÝ ZÁMEK

Vstupné 20,- Kč nebo
10 vyfouknutých kraslic

TAJUPLNÝ ZÁMEK 

Motto:  Chraň nás svatý Kryštof,
             patron poutníků

KČT Šumperk pořádá IV. ročník

MDŽ u Kostelíčka
v neděli 11. března 2012

Sraz na “Gottwalďáku” v 7.45 -  půjdeme na Temenickou
a dál
- autobusem v 8.15 k hrabenovské hájovně a pěšky ke
   Kostelíčku
- ze Šumperka pěšky ke Kostelíčku

V cíli bude asi od 9 hodin tento program:
    U táboráku opečeme buřty (svoje), k pití si zakoupíme
svařák, grog, čaj a jiné úžasné nápoje.
    Seznámíme se s legendou o svatém Kryštofu, který se
stal patronem poutníků, cestovatelů, turistů, automobilistů,
námořníků - prostě všech, kteří se přesunují odněkud
někam.
    Na závěr si spolu zazpíváme při kytaře a pod
ochranou sv. Kryštofa dojdeme domů.
Pozor: je vhodné přijít v kostýmu, historickém či
moderním, který se váže k cestování a putování.

Srdečně zvou pořadatelky z KČT Šumperk
Rozhledna na Háji bude otevřena od 9 do 15 hod.

Kulturní dům Bludov nabízí 
volná místa na zájezd

Jižní Čechy 
a Slavnosti pětilisté růže

Historická akce spojená s návštěvou divadla  
s otáčivým hledištěm 

DEKAMERON - D. Boccacio
Komedie plná vzrušujícího dobrodružství, vtipu a lásky!

Program:
1.den: Odjezd z Bludova v ranních hodinách směr jižní Čechy. 
Toužíte navštívit doby dávno minulé, setkat se s udatnými rytíři 
či vznešenými šlechtičnami nebo přímo na ulici obdivovat umění 
kejklířů a komediantů? Slavnosti pětilisté růže v Českém Krum-
lově vám to všechno umožní. Páni z Rožmberka, někdejší slavní 
majitelé panství, jsou zpátky! V renesančním duchu, probuzeném 
halasem rytířských turnajů, historických řemeslných trhů a středo-
věké hudby, se odehrává i vrchol slavností - velkolepý historický 
kostýmovaný průvod.
Ve 21.30 hod. se usadíme v unikátním divadle s otáčivým 
hledištěm a shlédneme komedii Dekameron.

2.den: po snídani přejezd do historické vesnice Holašovice 
– památka Unesco. Dále navštívíme areál Hluboká nad Vlta-
vou- možnost návštěvy skleníků, zámku, zemědělského muzea 
a ZOO Ohrada.V případě  zájmu a času zakončíme putování 
v informačním středisku jaderné elektrárny Temelín.

Termín: 23.- 24. června 2012

Cena: 2.350,-  Kč, děti do 14 let: 1.950,-  Kč
V ceně: doprava, průvodce, vstupné do divadla 
v hodnotě 750,- Kč, 1x ubytování, 1x snídaně

Příplatky: vstup na slavnosti asi 150,- Kč 
Přihlášky v KD do 15. března 2012

Dostali jste pod stromeček počítač?
Chcete si osvěžit práci na počítači?
Máte zájem o používání internetu?
Neumíte poslat fotografie?
Chcete vytvořit tabulku?

Obsah: 
seznámení s počítačem
psaní textů, tvorba tabulek 
internet, webové stránky, psaní mailů přikládání souborů

Tak máte příležitost!

Kulturní dům Bludov vás zve 
na již populární  kurz 

Kurz proběhne v době od 12. března do 28. března 2012 v počtu 
18 hodin, každé pondělí a středu od 16.30 h. do 19.30 h., 
v počítačové učebně ZŠ Bludov. 

Lektorem kurzu je Ing. Josef Baslar. Obsah a rozsah kurzu 
je přizpůsoben zkušenostem z minulých kurzů. 

Cena za celý kurz je 280.- Kč. Přihlášky KD Bludov 
do 20. února 2012 – tel. 583238177, 736609734, 
kulturni.dum@bludov.cz  Počet míst je omezen.
Můžete si přinést své notebooky.

Bludovan 1/2012

Poděkování
Rodina Mornstein-Zierotin a Základní škola 

Karla staršího ze Žerotína Bludov děkují 
za štědrý příspěvek 9 669,- Kč 

pro Dětské centrum Pavučinka Šumperk, 
který se vybral na benefičním adventním 

koncertě SCHOLY OD SVATÉHO 
JANA KŘTITELE a Zpívání u stromu na zámku. 

DĚKUJEME
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TJ Sokol Bludov – oddíl kopané vás zve na ples
v Kulturním domě Bludov

Dne 11.února 2012
Začátek od 20:00 hodin

Hudba: REASON
Vstupné 80 Kč

bohatá kuchyně - velká tombola
Předprodej: Kulturní dům u paní Divišové nebo na tel.: 583 238 177

Bludovan 1/2012

Hanka Mösnerová alias BOBINA,
za přispění Kulturního domu Bludov

pořádá

Polská krev

I SENIORY
v pátek 24. února 2012 od 15 hod.

v Kulturním domě v Bludově

Vstupné 70,-Kč
V ceně je zahrnuta večeře.
K tanci a poslechu bude

hrátDJ TATAMUJ
Plesáním provází BOBINA

Sponzoři : nemocnice Šumperk, Agel, Hotel Dolte Sobotín……
( případní sponzoři budou doplněni).

 a KAMARÁDI OTEVŘENÝCH SRDCÍ

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc 

na nejznámější českou operetu Oskara Nedbala

Opereta se dočkala světového úspěchu a je nejlepším
Nedbalovým dílem. Hudba čerpá z polských námětů, 

ale místy jsou z ní cítit i české rytmy. 
Polská krev prošla od své úspěšné premiéry 

v roce 1913  ve Vídni celou řadou úprav.
Populární ‚hity‘ této operety znají nejen milovníci operety,

ale i široká veřejnost. „Diplomat“, „Jste kavalír, to vím“,
„Blondýnky něžné“ a všechny krásné písně této vtipné

operety si budete moci vychutnat na scéně našeho divadla.

Pátek 27. dubna 2012
Odjezd od KD 17:30 hod.

Cena 400.- Kč Přihlášky v KD

Prodej bytu 3+1
Nabízíme ke koupi družstevní byt 3+1 o velikosti 70 m2 

v Bludově. Byt je situován ve druhém podlaží třípatrového 
panelového domu, který byl v r. 2009 kompletně 

revitalizován. Byt může být uvolněn do dvou týdnů 
od podpisu převodní smlouvy. Cena 800.000.- Kč

  Přemysl John 777743270
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Poděkování Tříkrálová sbírka
Obyvatelé penzionu si kladou otázku, proč koledníci 
v Bludově je vynechali a nepřišli. Naši lidé je netrpělivě 
očekávali, neboť chtěli v rámci finančních možností přispět 
na sbírku, která by mohla pomoci dětem v dětských domo-
vech, ale i v oblastech, kde je zapotřebí podat pomocnou 
ruku.

Obyvatelé a pečovatelky penzionu.

Vánoční besídka na penzionu 
Tak, jako každý rok, i letos, se slavily na penzionu Vánoce 
a přivítání Nového roku 2012. Velkou radost nám udělaly děti 
z mateřské školky, které našim klientům předvedly pohádku 
„Zvířátka v lese“. Naši obyvatelé se ocitli v lese plném zvířátek 
jako lištička, vlček, žabka i ježeček. V pohádce zazněly krásné 
písničky, básničky a nechyběla ani meluzína. Každá návštěva 
dětí z mateřské školky naše klienty potěší a zahřeje u srdce.
 Na svátečně prostřeném stole nesměl chybět bramborový 
salát, jen místo rybího masa se podávalo maso kuřecí. Vánoční 
cukroví i výzdobu penzionu si naši klienti dělali sami s pomocí 
pečovatelek.
 Hrály se koledy, bylo veselo, a k tomu nemalou měrou 
přispěl i pan Kacar svým sponzorským darem, za což mu patří 
poděkování.

Pečovatelky penzionu přejí našim klientům
v roce 2012 hodně zdraví a štěstí

Název obce Vybraná částka v Kč Počet pokladniček
Bludov 55.280,- 11
Bohdíkov 25.082,- 9
Bohutín 10.086,- 4
Bratrušov 16.114,- 3
Bušín 11.240,- 3
Dolní Studénky 25.833,- 8
Hanušovice 39.344,- 16
Hraběšice 3.041,- 1
Jindřichov 13.429,- 4
Kopřivná 5.945,- 1
Loučná nad Desnou 23.383,- 5
Nový Malín 37.907,- 8
Olšany 12.987,- 3
Rapotín 36.641,- 13
Rejchartice 2.138,- 1
Ruda nad Moravou 55.290,- 15
Sobotín 15.162,- 4
Staré Město 27.053,- 7
Šumperk 96.785,- 36
Velké Losiny 61.589,- 13
Vikýřovice 28.438,- 14
Celkem 602.767,- 179

Tříkrálová sbírka 2012 v děkanátu Šumperk 
skončila rekordním výsledkem. Celkem 179 
tříkrálových skupinek vykoledovalo 602 
767,- Kč. Výtěžek sbírky podpoří především 

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2012 

projekty Charity Šumperk, včetně rozšíření sortimentu rehabi-
litačních a kompenzačních pomůcek a vybavení humanitárního 
vozidla, Centrum pro rodinu v Šumperku, Poradnu pro ženy 
a dívky dále občany v hmotné nouzi a humanitární projekty. 
Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům 
Výsledná tabulka:

Fotografie archiv Charity Šumperk.

Šachový vánoční turnaj

Proběhl k radosti účastníků.
Pořadí dětí:
1. Havlíček
2. Laštůvka
3. Drážný

Pořadí dospělých:
1. Růžička
2. Dobeš
3. Střelec

Za turnaj a dárky děkujeme vedoucí kulturního domu 
p.Divišové, p. Hájkovi a podniku Pars Šumperk. 

Děkují všichni zúčastnění hráči.

V sobotu 3. prosince 2011 připravil Sbor pro občanské 
záležitosti v Bludově tradiční mikulášskou besídku pro 

důchodce. Zábavné odpoledne zaplnil následující program:
• Eva a Vašek

• Taneční skupina Intro Postřelmov
• DJ Vítek 

• Prodej výrobků z pedigu

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na  zdárném 
průběhu akce. Vedle výše uvedených účinkujících to byli:

• děti z výtvarného kroužku školní družiny, 
které vyrobily krásná vánoční přáníčka 

• děti ze Základní školy Charváty, které vyrobily dárečky
• členky a přátelé Sboru pro občanské záležitosti 

• Obec Bludov – finanční zajištění
-jdi-

Bludovan 1/2012

LISTÁRNA
Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.
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Tříkrálová sbírka 2012
Od začátku jednadvacátého století probíhá i v Bludově celostátní 
tříkrálová sbírka organizovaná Charitou ČR. Dvanácté tříkrálové 
bludovské opět v režii skautek a skautů proběhlo v sobotu 7. 
ledna 2012. Koordinátorem byl br. Petr Juránek, koledovalo 
9 skupinek. V posledních letech, v souvislosti s opakovanými 
dopady ekonomické recese čekáváme propad vykoledovaných 
peněz. Ani letos ale k poklesu nedošlo, naopak – vybralo se 
o více jak 600 Kč víc než loni – přesně 55.280 Kč.

letos vybralo 1.740.680 Kč (o cca 1500 Kč 
méně než loni), v olomoucké arcidiecézi 
21.124.387 Kč, v ČR skoro 70 milionů Kč.

Část tříkrálových koledníků

Požehnání od bludovského administrátora, 
děkana Slawomira Sulowského

Výsledky sbírky v Bludově
V průměru na jednoho obyvatele Bludova to vychází na 17,50 
Kč. V roce 2011 se v Bludově vybralo 54 642 Kč, 2010: 50.911 
Kč, 2009: 42.686,50 Kč; 2008: 40.073 Kč, 2007: 39.738 Kč, 
2006: 40.377,50 Kč, 2005: 43.611 Kč, 2004: 32.042 Kč, 2003: 
37.918 Kč, 2002: 28.905,40 Kč a 2001: 14.220,40 Kč. Celkově
se za dvanáct ročníků sbírky vybralo v Bludově skoro půl 
milionu - 480.404,80 Kč.

Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? V šumperském a zábřežském děka-
nátu (které se zhruba kryjí s hranicemi šumperského okresu) se 

Bezplatná akce civilní ochrany nejen pro občany 
města Šumperka. Informace pro situace, kdy

jde skutečně o hodně.

STAROSTA MĚSTA 
ŠUMPERKA

ZVE

občany a návštěvníky města na besedu 

sobota 11. února, 08.30 – 10.00
občanské rádio CB a PMR, kanál č.3

TÉMA BESEDY: VEŘEJNÝ  ŽIVOT 
Besedy je možné se v Šumperku také zúčastnit 

pomocí rádia ve vozidle civilní ochrany
před budovou spořitelny.

xxxxx

Informace k civilní ochraně v Šumperku také ve vývěskách  
ul. Uničovská u prodejny Hruška, u hlavní pošty výloha 

čistírny, ul.Bludovská pod břízami, nám. Republiky 
u prodejny Hruška, ulice Husitská. 

KURZ ZDRAVOTNICKÉ
PRVNÍ POMOCI

TERMÍN:

čtvrtek 9. února
čtvrtek 16. února
čtvrtek 23. února
čtvrtek 1. března

16:00 – 18.00 hod.

MÍSTO: Střední zdravotnická 
škola v Šumperku

Zvou Město Šumperk
a Střední zdravotnická škola Šumperk.

V Sudkově se vybralo 13.584 Kč (12 Kč na obyvatele), 
v Postřelmově 65.184 Kč (20 Kč/obyv.), v Chromči 19.275 Kč 
(33 Kč/obyv.), v Bohutíně 10.086 Kč (12,50 Kč/obyv.) a v Šum-
perku 96.785 Kč (3,50 Kč/obyv.). Bludov letos o 10 Kč „trumf-
la“ Ruda (55.290 Kč, 21 Kč/obyv.), víc se vybralo i ve Velkých 
Losinách – 61.589 Kč (22,50 Kč/obyv.).
 Díky všem. Těm, kteří dávali jak ze svého nadbytku, 
tak ze svého nedostatku. Těm, kteří se na koledníky usmáli 
a nezabouchli před nimi dveře. Těm, kteří koledovali – malým 
i velkým. Kdo to nezkusil, jen obtížně si umí představit únavu 
mnohahodinového obcházení obce. Kéž budou vybrané nema-
lé peníze k užitku – lidem v nouzi, matkám a dívkám, starým 
a nemocným. Kéž nejsou potřeba na žádnou povodeň či jinou 
katastrofu. Kéž nás v novém roce moc nepřekvapují nemilé 
a nečekané události. Kéž platí zkratka K+M+B+2012.

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov
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Odešel bludovský rodák – jaderný fyzik František Lehar

Byla jsem požádána, abych v časopisu Bludovan vzpomněla na 
svého bratra, bludovského rodáka, Františka Lehara. V úvodu 
mého článku uvedu citaci zprávy České tiskové kanceláře.

Zpráva ČTK
vydáno: 24.11.2011, 14:49 | aktualizace: 24.11.2011 15:09
Praha - Ve věku 77 let zemřel ve francouzském Lyonu český 
experimentální fyzik František Lehar. O úmrtí vědce ČTK infor-
moval rektorát Českého vysokého učení technického (ČVUT) 
v Praze. Lehar se zaměřoval na spinovou částicovou fyziku 
a experimentoval převážně na velkých urychlovačích, zprvu 
v ruské Dubně a od roku 1968, po odchodu do exilu, v Národní 
francouzské laboratoři pro jaderný výzkum v Saclay u Paříže, 
kde se stal vedoucím vědeckým pracovníkem. Dalšími světo-
vými pracovišti, kde působil, je velký urychlovač částic CERN 
u Ženevy ve Švýcarsku a Fermiho národní laboratoř v USA.
 Po změně politických poměrů v Československu v roce 1989 
navázal spolupráci s českou fyzikou. ČVUT jej v roce 1996 oce-
nilo čestným doktorátem. Od roku 2002 byl Lehar  členem rady 
Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze, kde 
také vědecky působil.
 Leharovým odchodem ztratila česká i mezinárodní fyzika 
významnou osobnost, uvedl rektorát.

   Můj bratr, RNDr. František Lehar, DrSc se narodil 
9. srpna 1934 v Bludově, v domě svých prarodičů, dědečka 
Františka Lehara, prvního ředitele zdejší měšťanské školy 
a babičky Anny, rozené Hrochové. Rodný dům se nachází neda-
leko školy, v ulici Nová Dědina č. 438. Jméno František dostal 

po otci a vlastně i po dědovi. Byl to František ve třetí genera-
ci.  Rodiče malého Františka pocházeli z Bludova. Maminka 
Ludmila, rozená Kotrlá, byla dcerou hospodáře Cyrila a jeho
ženy Marie, rozené Plhákové. Bydleli v Bludově, jak se říká 
„na dolním konci“. Otec František byl synem ředitele, po stu-
diích v Praze na Univerzitě Karlově, stal se středoškolským 
profesorem matematiky a fyziky. Rodiče bydleli v Praze a tak 
zde absolvoval František základní, středoškolské i vysokoškol-
ské studium. Prázdniny trávil většinou u prarodičů v Bludově 
a u tety, kmotřenky Marie Srovnalové v Zábřehu. V prosinci 
v roce 1959 se oženil s Ing. Lilian, rozenou Štaffovou, která, po 
téměř padesátiletém manželství zemřela  9. listopadu 1999. Poté se 
v roce 2003 podruhé oženil s Dr. Libuší Paukertovou. 
 Po absolvování Akademického gymnázia ve Štěpánské ulici 
se rozhodl pro studium nového oboru - jaderné  fyziky na Uni-
verzitě Karlově (UK). Studium ukončil s vyznamenáním, „čer-
veným diplomem“, v roce 1957 a nastoupil jako asistent na nově 
založenou Fakultu technické a jaderné fyziky UK. Zde vedl 
diplomové práce a aktivně se zúčastnil experimentů na prvním 
československém urychlovači částic, který se nacházel v budově 
areálu hostivařských filmových ateliérů. V roce 1961 odjíždí do 
Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně u Mosk-
vy, kde strávil osm let výzkumnou prací na velkém urychlovači 
částic – synchrocyklotronu. Po okupaci Československa vojsky 
Varšavské dohody v roce 1968, se kterou se nikdy nesmířil, se 
rozhodl  pro emigraci a přijal místo vědeckého pracovníka ve 
francouzském jaderném centru v Saclay nedaleko Paříže. Tento
ústav se stal jeho základním pracovištěm, odkud se účastnil 
experimentů i v jiných mezinárodních ústavech, tak jak je uve-
deno ve zprávě ČTK. Je nutno poznamenat, že byl v Českoslo-
vensku v roce 1974 odsouzen na tři roky, manželka Lilian na 
rok a půl, pro trestný čin opuštění republiky. Oba nepodmíněně 
a oba ke ztrátě majetku. V říjnu 1990 obdrželi oba „rehabilitační 
dekrety“ a stali se opět plnoprávnými občany naší republiky. Po 
roce 1990 jezdil i do rodného Bludova, zpravidla v období Duši-
ček, kdy navštívil hrob svých rodičů, dále zajel do Zábřeha, kde 
se setkal s bratranci Slávkem, Otou a Františkem Srovnalovými 
a s jejich rodinami. Zde vzpomínali na časté společné výlety, 
které podnikali ve svém mládí do Jeseníků.
     Své životní osudy a svou vědeckou dráhu popsal František 
v knize „O zlaté kleci a jiné vzpomínky“ (Nakladatel: Akro-
polis, rok vydání 2003). Kniha je napsána čtivě a čtenář se 
kromě jiného dozví: proč byla Dubna „zlatou klecí“, jaké byly 
pracovní, osobní i politické problémy československých vědců 
v Sovětském svazu, jejich každodenní život i prázdninové po-
byty a výpravy, včetně expedic na vrcholky Kavkazu, Ťan-Šanu 
a Pamiru, o historii českého, evropského i amerického jaderného 
výzkumu, vzpomínky na mnoho přátel a kolegů, mezi nimi i na 
jaderného chemika Rostislava Caletku, rodáka ze Šumperku, 
nebo na jaderného fyzika prof. Miroslava Fingera, rodáka ze 
Svébohova, proč  nebyl po roce 1945 zastřelen významný ruský 
fyzik P.L. Kapitza, pozdější nositel Nobelovy ceny, když Stali-
novi přímo v Kremlu odmítl spolupracovat na výrobě sovětské 
atomové bomby a další zajímavosti. Kniha je doplněna řadou 
fotografií. Předmluvu napsal bývalý rektor Univerzity Karlovy 
prof. Ivan Wilhelm. 
 Až do svého nečekaného odchodu pracoval v Ústavu tech-
nické a experimentální fyziky ČVUT. Koncem června odjížděl 
z Prahy v dobrém psychickém i fyzickém rozpoložení, s tím, že 
se k 1. říjnu zase vrátí a bude pokračovat v psaní odborné knihy. 
V září ho v Ženevě postihla zdravotní indispozice, která vedla až 

Horní fotografie vpravo: František Lehar v roce 2010,
Dolní foto: vlevo poslední společné foto se sestrou Ludmilou 

(únor 2011), vpravo Betlémská kaple 1996 
(udělení čestného doktorátu ČVUT)
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Ještě k Adventním koncertům 2011
Obec Bludov v loňském adventním období  uspořádala čtyři 
adventní koncerty. Konaly se v koncertní síni na bludovském 
zámku a ve velkém sále Kulturního domu. Všichni účinkující
(Žesťové kvinteto Brno, Moravští muzikanti Ruda, Dětský 
pěvecký sbor Šumperk,  Avanotaj Šumperk) předvedli perfektní 
umělecké výkony. Posluchači naplnili sály a byli s koncerty velmi 
spokojeni. Na dobrovolném vstupném se podařilo vybrat 9.349,- 
Kč, které byly na posledním koncertě předány paní ředitelce 

Mgr. Koubkové z Domova Paprsek v Olšanech.
Velký dík patří sponzorům: 
Sklenářství Jecu Bludov, KartoTISK s.r.o. Šumperk, ČSOP 
Bludov,  KD Bludov, ale především Obci Bludov 
za podporu při zajištění účinkujících.
 Doufejme, že i letošním roce 2012 se podaří pokračovat 
v dlouholeté tradici adventních koncertů v Bludově.

Ing. Milan Klimeš, místostarosta obce

k jeho úmrtí. Zemřel v nemocnici v Lyonu v úterý 23. 11. 2011. 
Byl pohřben ve francouzské vesničce Veigy Foncenex, nedaleko 
Ženevy do hrobu rodičů jeho současné manželky Libuše. Jeho 
pohřbu se zúčastnili rodinní příslušníci a početná skupina jeho 
kolegů a přátel.
     Stručně Františkovu životní cestu vystihl spisovatel a no-
vinář Karel Pacner v knize „Čeští vědci v exilu“ (spoluautoři 
F. Houdek, L. Koubská, Nakladatelství Karolinum 2007), kde 
píšex): „Profesor František Lehar patří mezi světoobčany. 
Je doma v Ženevě, v Saclay u Paříže, ve Fermilabu u Chicaga, 

v Los Alamos v Novém Mexiku, v Serpuchově u Moskvy i v Praze.
Všude tam pracují fyzici, jeho kolegové a kamarádi. A všichni 
k němu vzhlížejí s úctou - považují ho za zakladatele spinové 
fyziky v Evropě“.

Mgr. Ludmila Janoutová - Leharová
V Praze 10. ledna 2012                                            

x) viz též
http://www.radio.cz/cz/rubrika/kaleidoskop/cesti-vedci-v-exilu-
teoreticky-fyzik-frantisek-lehar

Reprezentační 8.Obecní ples, opět úspěšný
K tomu, aby se naplnil obsah titulku tohoto článku, bylo 
zapotřebí splnit více podmínek jako jsou :
- Kvalitní účinkující  - kapela Moravia Big Band  Zábřeh, 

taneční skupina Pohodáři  Bludov, kouzelník Michal Janza 
Bludov

- Dobře naladění plesoví hosté – úžasně uchopili nabídku 
plesu ve stylu 30-let a svými kostýmy a doplňky značně 
přispěli k pohodové náladě plesu

- Občerstvení všeho druhu  - bylo zajištěno v dostatečném 
množství

- Pořadatelská služba – podařilo se dát dohromady tým 
ochotných lidí, kteří věnovali svůj volný čas k přípravě 
plesu i k obsluze hostů během plesu

- Sponzoři a mecenáši plesu, kteří věnovali dary do tomboly
ABA Šumperk, ABASTKáčko Šumperk, Agrega Bludov, Andaseb Šumperk, 
Biofarma Zatloukal Bludov, Bludovská a.s., Brusivo Strnad, Dols Šumperk, 
Ekozis Zábřeh, Expo Agro Bludov, Fortex Šumperk, Habermannova vila 
– penzion, Habermannova vila – restaurace, Hotel Elegance Šumperk, 
Miroslav Kochan - Famako Bludov, KARETA, Kartotisk Šumperk, Kubín 
Autodoprava, Státní Lázně Bludov, Lékárná Bludov, Lira shop Bludov, 
Matěj Pneuservis Bludov, MIJA Therm Šumperk, Milan Hroch Bludov, 
MK Fruit Měrka-Kolek Šumperk, Obecní lesy Bludov, Parapety Sadil, 
PONAM Muroň, Radek Krejčí Bludov, Rýmařovská pekárna, Schauer 
nábytek Bludov, Sita Šumperk, Stavoprojekt Šumperk, Strabag Šum-
perk, Sula, s.r.o. Bludov, Tomášková, Šumperk, Váňa keramika, Bludov, 
Vena Trade Štěpánov, WTC Bludov.

 Jelikož podmínky byly splněny, nezbývá mi než všem výše 
uvedeným poděkovat a těšit se spolu s Vámi na 9. Obecní ples 
v roce 2013.

Ing. Milan Klimeš, místostarosta

Oficiální zahájení plesu

Pohodáři

Plesoví hosté
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Děkujeme učitelkám Věře Valentové a Kateřině Nétkové 
za krásný čertovský a andělský týden ve školce. Děti byli 
nadšené z programu a her, které jim připravily paní učitelky 
v maskách. Děkují rodiče pedškoláků.

JAK TO BYLO NA MIKULÁŠE

V naší školce si užíváme vánoční náladu už od začátku prosince. 
Naše děti se na Mikuláše a čerty připravují s nadšením – nic 
neponechávají náhodě. Se svými učitelkami se učily písničky, 
říkadla, tanečky. A pak nastal ten den, na který se děti těšily, 
ale také se ho bály. Však také bylo čeho! Do školky totiž přišel 
Mikuláš se dvěma anděly a aspoň 12-ti čerty. A že někteří byli 
opravdu zlobiví. 
   Čerti na chodbách řinčeli řetězy a ve třídách bylo najednou 
ticho, jako by tam nikdo nebyl. Děti se zpočátku hodně bály, 
hlavně ty, které „zlobily“, možná i ty, které byly celý rok hod-
né. Čerti jsou prostě čerti a nikdo neví, co od nich může čekat. 
A když se Mikuláš zeptal, kdo ve školce zlobí, čerti chystali pyt-
le, paní učitelka „zlobivce“ schovala v náruči, která před čertem 
každého ochrání – protože zlobivec se polepší!
A tak všechny děti byly najednou hodné a slibovaly Mikuláši 
„modré z nebe“. A co by to bylo za Mikuláše, kdyby s sebou 
neměl nějakou tu dobrotu, na kterou se děti samozřejmě těšily. 
A rozdávaly se mikulášské balíčky a i ti, co měli slzičky 
v očích, teď měli obličeje rozzářené úsměvy.
   Tak zase za rok!!! A toužebně očekávané Vánoce mohou 
přijít.
Za „čertí návštěvu“ děkujeme 
pí učitelce Horáčkové s deváťáky.

Mateřské centrum
Kulturní dům Bludov 

nabízí maminkám na mateřské dovolené 
a jejich dětem možnost pravidelně se setkávat 

každé úterý dopoledne od 9.30 hod. 
v MATEŘSKÉM CENTRU 
v Kulturním domě Bludov
•  Kontakt maminek a pohybová aktivita  
   předškolních dětí 
•  Cvičení pro děti probíhá formou her 
   a říkanek, rozvíjí pohybové schopnosti 
   a napomáhá začlenění do kolektivu 
   vrstevníků
•  Ved. Miroslava Vykydalová
•  Vstupné 10.- Kč

Zprávy z MŠ

PODĚKOVÁNÍ
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A kam? No přece do ski areálu Přemyslov. Tak, jako to udělalo 
i 26 dětí z Mateřské školy Bludov se svými učitelkami v týdnu 
od 16. - 20. ledna 2012. I když v Bludově téměř žádný sníh 
nebyl, v Přemyslově ho bylo dost a dost. 
 Některým dětem však tuto možnost lyžování překazila 
probíhající vlna neštovic. To nejisté čekání – neměl(a) jsem 
neštovice – pojedu – nepojedu… Všechno přichystané, sbalené 
a ráno – první příznaky – smůla, snad příští rok.
    Letos se ale pedagogický sbor rozhodl využít variantu  pouze 
polodenního lyžařského výcviku dětí, a to po důkladném zváže-
ní všech pro a proti – např. přihlášení dětí i mladších, zatížení 
a únava dětí, stravování v cizím prostředí, možnost špatného 
počasí… A již první den se ukázalo toto rozhodnutí jako správ-
né. Děti ráno na svahu prožily dvě hodiny a na oběd se spoko-
jené vrátily zpět do MŠ, kde si po zásluze odpočinuly ve svých 
peřinkách i se svými plyšáky. To se to ale spalo!

Kdo se zimy nebojí, s lyžemi si za sněhem vyrazí…

    A jaké to bylo na svahu? Tradičně děti vítalo lyžující Sluníč-
ko, které se s dětmi přivítalo, zacvičilo, řeklo básničku, zazpí-
valo písničku, zahrálo pohybové hry a pak už hurá na svah. 
 I když se první den u některých dětí objevily slzičky, další 
dny je už vystřídala radost z toho, co už dovedou a předvedou 
rodičům, až za nimi poslední den přijedou na karneval.
    Podle pohybových schopností si instruktoři rozdělili děti do 
skupin s názvy – Dráčata, Zajíčci, Medvídci, Sovičky, Sloníci.
Svým kamarádským přístupem, trpělivým vysvětlováním, 
povzbuzováním a předváděním si děti získali při překonávání 
a zdolávání lyžařských úskalí.
    Určitě se instruktorům podařilo u našich dětí probudit zájem 
o tento zimní sport i do budoucna a trávit tak aktivně volný čas 
spolu s rodiči na čerstvém vzduchu. 

Kulhajová M., uč. MŠ

BĚH O ŽIVOT – STEPHEN KING 
– kniha plná akce a s rychlým spádem děje.

PROTOŽE TĚ NEMOHU PŘESTAT MILOVAT 
– SIDONIE KERMACK – román veliké lásce, 
lidském soucitu, ale také o omezenosti mnoha lidí.

DOBRODRUŽSTVÍ  KRIMINALISTIKY – JAN ŠIKL 
– čtivé detektivní povídky.

JIŽNÍ PACIFIK – LEOŠ ŠIMÁNEK – rok na 
dobrodružné cestě jachtami napříč Tichomořím.

SVŮDCE – MADELINE HUNTER – román plný 
napětí, svádění, tajemství a vášnivé lásky.

VÝMĚNNÝ SOUBOR KNIH V KNIHOVNĚ
ZLOMENÁ KŘÍDLA – V.C.ANDREWS 
– tři dívky,tři světy, tři osudy…..

ZLATÁ SVATBA V YGUEMU – J.P.A. NOEL 
BALEN – detektivní román – Krev na vinici.

ÚNIK DO ŘÍŠE – LEO KESSLER 
– válečný román.

LÉČENÍ KRYSTALY – J. LUKOMSKI – jak se
vyléčit a jak dodat svému životu energii pomocí 
krystalů.

HUBOMLAT – ALBERT COHEN – román 
– židovské prostředí.

KOUZLO VE VĚTRU – CH. FEEHAN 
- úvodní příběh o sestrách Drakeových.

ZIMNÍ SOUMRAK – CH.FEEHAN – obstojí 
nadpřirozené síly proti modernímu zlu?

KAŽDÝ KOPEC MÁ SVÉ…N E J – MILAN SILNÝ 
– české kopce.

KOUZLÍME SE SPÍNACÍM ŠPENDLÍKEM 
– ANTJE LASTOVÁ – šperky snadno a rychle…

POHÁDKY ZE STOKORCOVÉHO LESA 
– MEDVÍDEK PÚ – DISNEY.

HOLINKOVÁ S. – KNIHOVNICE.
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Zprávy ze školy
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Děti zvířátkům
Každý podzim žáci naší školy sbírají kaštany pro lesní zvěř. 
Kaštany jsme dali panu Marku Nimrichtrovi a ten za odměnu 
připravil v prosinci pro děti zajímavou přednášku o volně žijící 
zvěři, myslivosti a preparaci zvířat. Přednáška se nám velmi líbi-
la. Děti obdivovaly vypreparovaná zvířata – kunu, srnce, zajíce, 
káně a další. Chlapci byli nadšeni ukázkou loveckých zbraní. 
Děkujeme panu Marku Nimrichtrovi za ochotu, trpělivost a těší-
me se na další ročník.
     Jarmila Březinová

ozdobou a mnoho jiných vánočních dárečků či dekorací. Děkuje-
me našim kuchařkám za výborné vánoční občerstvení a rodičům 
p. L. Vojtkové, p. Musílkové a manželům Matějovým za spolu-
práci.

 Za 1.stupeň Mgr. Iveta Šejnohová

Předvánoční čas ve školní družině

Vánoční turnaj v pexesu
V úterý 20.12.2011 proběhl ve školní družině VÁNOČNÍ 
TURNAJ v PEXESU . Zúčastnilo se 35 dětí z 1. - 5.třídy.
Výsledky: kategorie 1. a 2. třída 
1. místo Daniela Kotrlá 2.třída
2. místo Adam Ston 1.třída
3. místo Eliška Macková 1.třída
kategorie 3. - 5.třída 
1. místo Ondřej Musílek 3.třída
2. místo Adam Hýbl 4.třída
3. místo Zuzana Dvořáková 3.třída

Čertovská vybíjená
Ve středu 7. prosince se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili již tradičního 
turnaje v Čertovské vybíjené. Přivézt hlavní cenu – keramického 
čerta – se nám sice nepodařilo, ale i 3. místo je pěkný výsledek. 
Obzvlášť proto, že letošní ročník byl velmi vyrovnaný. Všechna 
družstva hrála vynikající vybíjenou. 
Za předvedenou hru a bojovnost všem hráčům děkuji.

 Mgr. Eva Macková

Losovaný volejbalový turnaj na ZŠ v Bludově
V úterý 6. prosince jsme oslavili Mikuláše trochu jinak. Sešli 
jsme se v tělocvičně základní školy a zahráli jsme si losovaný 
turnaj (učitelé a rodiče). V přátelské atmosféře jsme odehráli 
několik zápasů. Děkuji všem za účast a příští rok Sportu zdar!!! 
Mgr. Irena Dokoupilová

Vánoční dílny
8. prosince v naší škole vládla pravá vánoční atmosféra. Děti si 
mohly s pomocí p. učitelek, vychovatelek a některých obětavých 
rodičů vyrobit krásná vánoční přání, andílky, voňavé pomeran-
če, vánoční ozdoby, keramické kapříky, větvičku s voskovou 
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Vánoce ve školní družině
Ve středu 21.12.2011 přišly Vánoce do školní družiny. Letos děti 
dostaly nové hry a stavebnice, které je zabavily na celé odpoled-
ne. Společně jsme si zazpívali koledy a povídali si o některých 
vánočních zvycích a tradicích. Poděkovat bych touto cestou 
chtěla paní Sadilové, která nám nemalou mírou se zajištěním 
dárečků pomohla.

 Soňa Nikolovová vychovatelka ŠD 

Den otevřených dveří
V úterý 10.1.2012 se v naší škole uskutečnil Den otevřených 
dveří. Rodiče, prarodiče i mladší sourozenci našich žáků, kteří 
se do školy teprve chystají, mohli během dopoledních hodin 
zhlédnout výuku ve třídách podle svého výběru. Této možnosti 
využili hlavně rodiče i prarodiče žáků na 1. stupni, kteří v někte-
rých předmětech viděli výuku s použitím interaktivní tabule. 

 Dana Králová
 

Předvánoční sbírka 
Veselá koza - Člověk v tísni

Ne všichni lidé ve světě se mají tak dobře jako my. Proto se naše 
škola rozhodla ve vánočním čase uspořádat dobročinnou sbírku.
Za vybranou částku ve výši 4500,- Kč, se díky organizaci 
Člověk v tísni zakoupilo 5 koz, které  budou předány chudým 
rodinám v Africe. Živá a zdravá koza znamená pro chudou ro-
dinu čerstvé mléko a zdroj příjmů. Každý rok má kůzlata, takže 
z jedné darované kozy je za pár let stádo, které uživí celou rodi-
nu. Pomůžeme lidem postavit se na vlastní nohy. Více informací 
na www.skutecnydarek.cz

Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kteří se zúčastnili 
naší sbírky.

Děkujeme také žákům z Ekologických nauk za uspořádání 
této sbírky, zvláště pak Petře Bogaňové  a Martině Zlámalové.

Díky Obecnímu úřadu v Bludově je cena zájezdu:
• 11.6. - 20.6. 2012 6.250.- 
• 18.6. - 27.6. 2012 6.600.- 
• 27.8. - 05.9. 2012  6.850,-
• 03.9. - 12.9. 2012 6.500.- 

ZÁJEZD DO 
CHORVATSKA 

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. 
Sportovní 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.

Pro velký zájem opět pořádáme 
pro občany naší obce pobytový 

zájezd do Chorvatska - Crikvenice

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, dopravu lux.busem, služby 
průvodce, pobytovou taxu a pojištění CK. Cena nezahrnuje pojištění léč. 
výloh a na storno zájezdu.
Pro zájemce je připraven polodenní výlet lodí na ostrov Krk, celodenní 
výlet na Plitvická jezera a další.
Letovisko Crikvenica je významným centrem cestovního ruchu na 
kvarnerském pobřeží, asi 40 km jižně od Rijeky. Má příznivé klima pro 
léčbu dýchacích cest, astmatu, bronchitidy i revmatismu. Podél dlouhých 
pozvolných oblázkových pláží vede pobřežní promenáda s množstvím 
restaurací, kaváren a barů, která jej spojuje s ostatními letovisky (jezdí 
zde turistický vláček) - poloostrovem Kačjak, Dramaljem a Selcemi. 
V Crikvenici najdete malé Aquarium, kolonádu, kde se konají koncerty, 
rybářské fešty a jiné oslavy, obchody, obchůdky, rybí restaurace a kasíno. 
To vše dělá z Crikvenice velmi příjemné letovisko vhodné pro rekreaci 
rodin s malými dětmi i pro dvojice, které chtějí nejen pohodu, klid, koupání, 
procházky, ale i zábavu. Slunečné počasí zaručuje příjemnou dovolenou 
od května do října.

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

Dotazy tel. 583213415, přihlášky v KD do konce února 2012
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V roce 2011 měla organizace 21 členů, z toho 8 mladých 
chovatelů. 25. - 26.června 2011 jsme uspořádali chovatel-
skou výstavu, na které vystavovalo svá zvířata 47 chovatelů 
z okresu Šumperk, Olomouc, Jeseník, Bruntál a Ústí nad 
Orlicí. Před výstavou byly opraveny voliéry pro drůbež a králíky 
a bylo zhotoveno 10 ks nových podlážek. Výstavu navštívi-
lo asi 400 návštěvníků z Bludova a okolí, z toho 30 % dětí. 
Státními posuzovateli bylo uděleno 10 čestných cen na krá-
líky, 6 čestných cen na drůbež a 5 čestných cen na holuby. 
Z našich chovatelů získala čestnou cenu př. Marie Zamykalo-
vá za králíka Durynského. Chovatelům předávali čestné ceny 
Ing. Pavel Ston, starosta obce, a předsedu Bludovské a.s.
Ing. Františka Snášela zastupoval pan Oldřich Janíček. Mladí 
chovatelé, bohužel, skončili v okresním kole. 

 Jako organizace jsme se zúčastnili výstav v Novém Malíně, 
Hanušovicích, Břidličné, Bělé pod P Pradědem, Krajské výstavy 
v Lošticích, Podpradědské výstavy v Kobylé a největší výsta-
vy na Moravě – Moravskoslezské v Přerově, kde jsme získali 
čestnou cenu za kolekci králíků Bílopesíkatých modrých. Na 
výstavách jsme celkem získali 15 čestných cen, což za svou pů-
sobnost, a to je 45 let v naší organizaci, nepamatuji. Zasloužili 
se o to př. Marie Zamykalová pěti čestnými cenami za Durynské 
králíky, př. Josef Zamykal taktéž s pěti čestnými cenami za krá-
líky Kalifornské a př. Jan Kacar také s pěti čestnými cenami za 
králíky Bílopesíkaté modré, za což jim patří velký dík za dobrou 
reprezentaci naší organizace a obce.

  Dále jsme uspořádali na hody burzu zvířat, zlatým hřebem 
burzy byla tři selátka v tombole. Chtěl bych poděkovat těm 
chovatelům, kteří obětovali své hodování ve prospěch zpestření 
našich hodů. 

 V listopadu jsme navštívili s mladými chovateli Moravsko-
slezskou výstavu v Přerově, kde si mladí zakoupili literaturu 
potřebnou k chovu zvířat, dále několik morčat, andulek a krás-
ných kanárů. 

Co mě nejvíc těší, je, že se mladým chovatelům podařilo ote-
vřít chovatelskou stanici s živými zvířaty, ptáky, křečky, krá-
líky. Pochopení pro práci se zvířaty mladých chovatelů jsme 
našli u vedení a.s. Bludovská, která nám pronajala místnost 
s příslušenstvím ve druhém patře administrativní budovy. 
Výbor základní organizace jim vřele za to děkuje. Vždyť dnes 
víc jak kdy jindy je potřeba vychovávat děti k lásce ke zvířa-
tům a tyto děti tu lásku přenášejí do jednání ve svém vlastním 
životě k lidem. Děkuji touto cestou panu Miroslavu Stonovi, 
paní poštmistrové Soně Ondráčkové a Vladimíru Strakovi, 
kteří nám darovali zvířátka do chovu, někdy i s voliérou. Na 
závěr bych chtěl poděkovat za finanční podporu z Podpůrných 
programů obci Bludov a za materiální a finanční podporu 
Bludovské a.s.

 Úplně na závěr vás občany zvu - přijďte, maminko, tatínku, 
dědečku, babičko se svými dětmi do naší chovné stanice se 
na zvířátka podívat. Umožníme vám návštěvy po telefonické 
domluvě na čísle 725 977 894. Na vaši návštěvu se těší mladí 
bludovští chovatelé.

 Jan Kacar, jednatel ZO ČSCH Bludov

Ohlédnutí za chovatelským rokem 2011

Základní organizace Českého svazu 
chovatelů Bludov.

Výroční členská schůze, 10. prosince 2012

Mladí chovatelé na Moravsko-slezské výstavě v Přerově s pohárem

Klubovna Mladých chovatelů
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Stolní tenis Bludov
Jako vždy na konci kalendářního roku je čas na bilancování. 
Tak jsme i my, stolní tenisté, hodnotili uplynulou první polovinu 
sezony. Sešli jsme se v rámci již tradičního vánočního turnaje. 
Ten se letos mimořádně vydařil i díky velké účasti. V turnaji 
mládeže bylo 8 účastníků a odpoledne se sešlo 19 hrajících 
a také několik nehrajících členů a příznivců. Celá akce byla na 
vysoké sportovní a společenské úrovni, což svědčí o dobrém 
fungování celého oddílu.

Ale teď již k výsledkům jednotlivých týmů. Samozřejmě musím 
začít naším „áčkem“.  To, po loňském postupu do krajského 
přeboru, trochu s obavami očekávalo, jak se vyrovnají s vyšší
úrovní soupeřů. Ale myslím, že první polovinu zvládli víc 
než dobře, čemuž odpovídá i postavení v tabulce. Snad budou 
v dobrých výkonech pokračovat i nadále a vyhnou se bojům 
o záchranu.
Tabulka č. 1

V letošní sezóně máme v okresním přeboru 1. třídy dva týmy. 
„Béčko“ v omlazené sestavě odehrálo zápasy ve výborné formě 
a překvapivě se pohybuje na špici tabulky.  Pokud se mu bude 
takto dařit i nadále, může ještě výrazně promluvit do bojů o po-
stup. Na opačném konci tabulky se bohužel krčí naše „céčko“. 
To využilo možnost postoupit z druhého místa loňského přeboru 
2. třídy. Ale i přes velkou snahu hráčů se zdá, že tato soutěž 
bude nad jejich síly.
Tabulka č. 2

To „déčko“ hrající okresní přebor 2. třídy si již tradičně drží 
horní příčky tabulky a navíc hráči z tohoto týmu obětavě 
zaskakují podle potřeby své spoluhráče ve vyšších soutěžích.
Tabulka č. 3

Letos poprvé jsme přihlásili do soutěže také „éčko“, které 
tvoří pod vedení F. Polácha a L. Bösera naši hráči žákovských 
kategorií. Zatím spíše získávají zkušenosti proti starším hráčům, 
ale rozhodně jsou velkým příslibem do budoucnosti a jejich 
výsledky v mládežnických soutěžích si zaslouží samostatný 
odstavec.

Tabulka č. 4

Největším úspěchem družstva žáků je reprezentace Základní 
školy Karla staršího ze Žerotína v Bludově, kde na přeboru 
škol Olomouckého kraje dne 11. 12 2011 získal titul krajské-
ho přeborníka v kategorii starších žáků. Tým hrál v sestavě 
Strašil D., Blaťák V. a Blaťák A. Tím navázali na úspěch 
starších žaček z roku 2009. Dalšího úspěchu dosáhla trojice 
Blaťák A., Blaťák V. a Odstrčil J. na krajských přeborech star-
ších žáků, kde v konkurenci družstev z vrcholových středisek 
mládeže obsadili 4. místo.
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V regionální bodovací soutěži mládeže, ve které se hodnotí čtyři 
turnaje, z nichž jeden pořádal i náš oddíl, se na prvním místě 
v kategorii starších žáků umístil Jirka Odstrčil. Na pěkném tře-
tím místě Vojta Blaťák a v mladších žácích také na třetím místě 
Marek Srb, který se současně stal přeborníkem ve čtyřhře. Také 
v dorostech jsou velmi úspěšní Marek Blaťák a David Strašil, 
kteří v okrese obsadili první a druhé místo a na krajském přeboru 
jednotlivců vybojovali druhé a třetí místo. Tyto výsledky našim 
hráčům zajistili nominaci do reprezentace šumperského regionu 
na krajský přebor jednotlivců.
 Díky patří i trenérům mládeže kopané, ve které se mohou 
naši mladí hráči všestranně rozvíjet.
 Na závěr přejeme všem sportovním oddílům v Bludově 
mnoho úspěchů v roce 2012.

Stanislav Soural
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Foto: Fr. Polách

Nohejbalový turnaj

26. prosince 2011 jsme uspořádali v bludovské sokolovně už 28. 
ročník nohejbalového turnaje. Účastnilo se 8 tříčlenných druž-
stev, z nichž zvítězilo družstvo Šumafuk ve složení Jiří Silák, 
Milan Hájek a Jan Trnečka. Druhé místo obsadili Šedí vlci a třetí 
Hospoda Chromeč.
Touto cestou děkujeme těm, kteří turnaj sponzorovali:
• Pneucentrum Matěj
• Restaurace u Tomášů
• Sokol Bludov
• Bryx Libor
• Moudrý Pavel
• Hostinec Pod kostelem J. Nimrichtr

Za místní nohejbalisty Evžen Fazor, Libor Bryx, Petr Siegl

• Bludovská a.s.
• Huf Jaroslav
• Kulturní dům Bludov
• Obecní úřad Bludov
• Potraviny Urban Petr
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Důležité upozornění výboru oddílu kopané TJ Sokol Bludov

Je nezbytně nutné, aby každý hráč, od přípravky po mužský 
tým, do konce února odevzdal vyplněnou přihlášku svého 
členství do FAČR (Fotbalová asociace České republiky, dříve 
ČMFS).

S vyplněnou přihláškou je nutno zaplatit registrační poplatek
50 Kč, který bude společně s přihláškou odeslán na sídlo 
Fotbalové asociace v Praze. Výše poplatku za členství ve 
FAČR pro další roky bude upřesněna.

Přihlášku si může každý hráč vyzvednout u trenéra své 
kategorie nebo Romana Holinky, či vytisknout na našich 
internetových stránkách www.sokolbludov.cz a nebo na spe-
ciálním webu http://clenstvi.fotbal.cz/.

Termín odevzdání na oddílový výbor nebo svému trenérovi je 
22.2.2012 tak, aby peníze přes konto a přihlášky poštou byly 
v sídle Asosciace nejpozději 29.2.2012.

Pokud někdo pošle tuto přihlášku po tomto datu, negarantuje 
FAČR z technických důvodů registraci této přihlášky, čímž se 
hráč vystavuje nebezpečí, že nebude moci po 1.7.2012, tedy 
v nové sezóně 2012-2013 nastoupit k mistrovskému utkání.

Pokud někdo nevyplní přihlášku vůbec, zcela automaticky 
nebude připuštěn k mistrovskému utkání.

Tuto přihlášku musí vyplnit taktéž všichni trenéři, vedoucí
mužstev, oddíloví funkcionáři, a to bez výjimky,

Po 1.7.2012 nesmí být v Zápise o utkání uveden nikdo,
kdo není členem FAČR, včetně např. Hlavního pořadatele, 
maséra či lékaře.

Tu stejnou přihlášku může vyplnit každý z řad našich fa-
noušků, pokud má zájem být členem FAČR pod hlavičkou 
našeho klubu.

Veškeré detailní informace, v případě zájmu, poskytne 
oddílový výbor na svých zasedáních, nebo si je lze přečíst 
na výše zmíněném webu věnující se velmi podrobně tomuto 
tématu ohledně členství.

Smyslem této akce je získat přesný přehled, kolik je 
registrovaných hráčů a  členů ve fotbalovém hnutí, tak, 
jak to požaduje MŠMT. 

Oddílový výbor kopané

Profesionální lázeňská léčba a rehabilitace.

akce 2+1 ZDARMA
Jedna návštěva infrasauny zdarma - při zakoupení 
dvou částečných masáží 
(klasická, aromatická, havajská, baňkování).

- 2 x klasická masáž částečná + infrasauna zdarma, 
  cena celkem 380,- Kč.
- 2 x aromatická masáž částečná + infrasauna zdarma, 
  cena celkem 500,- Kč.
- 2 x havajská masáž částečná + infrasauna zdarma, 
  cena celkem 480,- Kč.
- 2 x baňkování + infrasauna zdarma, cena celkem 480,- Kč.

SLEVA na celkové masáže 15%
Akční sleva 15% při zakoupení vybrané celkové masáže 
(klasická, aromatická, masáž lávovými kameny).
- Klasická masáž celková -  původní cena  530,- Kč  
  cena po slevě 450,- Kč
- Aromatická masáž celková -  původní cena  660,- Kč  
  cena po slevě 560,- Kč
- Masáž lávovými kameny -   původní cena  590,- Kč 
  cena po slevě 500,- Kč

Platnost akce “SLEVA 15% na masáže” a “2+1 ZDARMA” 
od 14. 1. do 19. 2. 2012. 
Čerpání procedur v době platnosti akce.  
Objednávky procedur : 583 301 226, 724 285 851

AQUAEROBIK A KURZ ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ
Cvičíme pro zdraví s radostí. Přijďte si zacvičit aquaerobik 
v termální minerální vodě! 
Bližší informace a přihlášky na recepci lázní nebo na 
www.lazne-bludov.cz, tel. 583 301 211

PROGRAM NA HUBNUTÍ 
„Sám sobě terapeutem aneb hubnu zdravě a sám“
6-ti týdenní program na hubnutí pod vedením nutriční 
terapeutky a fyzioterapeuta.
Bližší informace a přihlášky na recepci lázní nebo na 
www.lazne-bludov.cz, tel. 583 301 211

SLEVA na detoxikační procedury 25%
Při zakoupení sady pěti procedur na detoxikaci těla 
získáte slevu 25%.

- Hydrokolon - původní cena 2750,- Kč - po slevě 2060,- Kč
- Biotherik - původní cena 1000,- Kč - po slevě 750,- Kč
- Infrasauna - původní cena 600,- Kč - po slevě 450,- Kč
- Ozonoterapie - původní cena 1700,- Kč - po slevě 1275,- Kč
- Přístrojová lymfodrenáž - původní cena 1000,- Kč 
  po slevě 750,- Kč

Platnost akce “SLEVA 25% na procedury” 
od 16. 1. do 19. 2. 2012. 
Čerpání procedur v době platnosti akce.  
Objednávky procedur : 583 301 226, 724 285 851.

Státní léčebné lázně Bludov, s.p., Lázeňská 572, 789 61 Bludov, tel. 583 301 211, www.lazne-bludov.cz

Relaxujte     Zhubněte    Ulevte bolesti zad, kloubů a těla
Detoxikujte tělo     Zbavte se celulitidy

„Známe řešení, pomůžeme vám. Lázně Bludov.”
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Měření podle dohody v salonku Habermannova vila
Ing. Štěpán Brablec     GSM: 603 281 608       e-mail: sbrablec@seznam.cz

Mikulášská besídka pro důchodce

18. a 19. 11. 20011- Vánoční dárek obyvatelům ul. Na Hradě

FOTOKROUŽEK
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Mikulášská besídka pro děti

Vánoční Bludov


