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Celostátní Sněm Českých ochránců přírody se konal 24. a 25. března 
v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Jednání se zúčastnili dva 
členové Základní organizace ČSOP Bludov (Slávek Straka a Milan 
Klimeš), čímž byla bludovským ochráncům vyjádřena velká důvěra, 
neboť jako jediná organizace Olomouckého kraje měla dva zástupce 
na Sněmu.
 Sněm se zabýval stavem členské základny – svaz má cca 7.500 
členů, chválil i kritizoval práci jednotlivých organizací i sekcí. Svaz 
v rámci národních programů zakládá Pozemkové spolky a vede Národní
síť záchranných stanic (31). Provozuje také Ekocentra (55) a nově ve 
spolupráci s Lesy ČR také Infocentra. Pokračuje také program Blíž 
přírodě, z něhož byla financována i naše naučná stezka Bludovská stráň. 
Akci Ukliďme svět také asi znáte, neboť se každoročně pořádá i u nás 
v Bludově. Zásadní problém vyplývá z nedostatku finančních prostředků, 
kdy dotace na činnost všech neziskových organizací klesají a navíc se 
stupňuje boj s legislativou, která práci organizací silně byrokratizuje.
 Do čela Svazu byl opětovně zvolen dr. Libor Ambrozek. Sněm 
ČSOP na závěr přijal usnesení s několika závažnými výzvami směrem 
k ústředním orgánům, vládě a ministerstvům ke zvýšení podpory činnosti 
neziskových organizací na poli ochrany přírody a krajiny.

Ing. Milan Klimeš, předseda ZO ČSOP Bludov
Předsednictvo Sněmu ČSOP

Účast bludovských ochránců přírody na VIII. Sněmu ČSOP

M. Klimeš blahopřeje dr. Ambrozkovi ke zvolení předsedou svazu.
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Tú, tú, tú, auto už je tu…
… zpívají v jedné písničce děti z mateřské školy. A kde to auto vlastně 
zaparkovalo?
 No přece na naší školní výstavce. A aby mu nebylo smutno, přijela ještě 
další auta osobní, nákladní, závodní, traktor, sanitka, vlaky, přiletěla letadla, 
balóny, připlavaly lodě a parníky… no prostě různé dopravní prostředky. 
A proč jsou tady? Za dlouhých zimních večerů je vyráběli rodiče s dětmi 
a využili k tomu nejrůznější materiál, např. papír, dřevo, látku, PET lahve 
s víčky, aj. Na dřevěné koloběžce se děti mohly dokonce projet. 
 A kam nás dopravní prostředky zavezou? To záleží už na každém, kam 
se chce podívat a čím se chce svézt, vždyť dovolená a prázdniny se poma-
lu, ale přece jen blíží. V dané písničce se zpívá: „ Jen se, mámo, kmitnem 
vrátky, vyjedem až do pohádky, tú, tú, tú, auto už je tu!“
 

M. Kulhajová
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Podaří se rekord?
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Na podzim loňského roku se obrátil Kulturní dům Bludov na 
bludovskou veřejnost s výzvou pokusit se překonat rekord 
v počtu shromážděných kraslic z r. 2007 a pomoci v přípravě 
rekordu – vytvoření největší kraslice. Od září loňského roku se 
pomalu začaly prostory KD plnit malovanými velikonočními 
vajíčky. 
 Zpočátku bylo tempo malé, do 20. listopadu se podařilo
shromáždit pouze 2000 kraslic, ale situace se zlepšovala 
a koncem roku jsme měli už přes 7000 kraslic. Nejvíce kraslic 
přibylo zatím za únor, a to 7.619 kraslic.
 A situace vypadá tak, že největší počet bude dosažen 
v březnu. /K dnešnímu dni – 20. 3., kdy je uzávěrka Bludovanu, 
přibylo za těch 20 dní kolem 7200 kraslic a do konce měsíce 
zbývá ještě 11 dní.
 Sběr stále pokračuje, až do pátku 6. dubna 2007, kdy bude 
v 18:00 hodin také ukončena soutěž o nejvíce nasbíraných 
kraslic, která byla v rámci  této akce vyhlášena. Vyhodnoce-
ní soutěže proběhne v sobotu 7. 4. 2012, kdy bude vyhlášeno 
a oceněno prvních 30 výherců. Celkové pořadí pak bude 

zveřejněno v příštím Bludovanu.
 V sobotu 7. dubna 2012 budeme za přítomnosti rozhodčího 
z Agentury Dobrý den z Pelhřimova zdobit obří kraslici 
v zahradě za kulturním domem. Držte palce, aby nám při zdo-
bení přálo počasí a abychom rozbili co nejméně kraslic. Pro 
konečný rekord je rozhodující počet kraslic, které zůstanou na 
konstrukci celé.
 Odpoledne ve 14:00 hodin bude pak rekord slavnostně 
potvrzen, bude vyhodnocena soutěž a můžete se těšit na bohatý
doprovodný program. Kraslice zůstane na zahradě ještě do 
neděle 15. dubna, aby si ji mohli prohlédnout i ti, kteří to 
v sobotu nestihnou.
 Poděkování patří všem, kteří přinesli kraslice a přispěli tak, 
snad k vytvoření rekordu, děkuji také sponzorům za finanční 
příspěvky, díky nimž jsme pořídili ceny do soutěže. 
 Prosíme ty, kteří mají doma připravené ještě nějaké kraslice, 
aby je odevzdali do KD Bludov co nejdříve, abychom je mohli 
připravit k zavěšování. Pro větší množství přijedeme. Děkuji.

-jdi-

V pondělí 12. března se v 18:00-21:00 uskutečnilo v Kulturním 
domě 9. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno bylo 14 
zastupitelů, omluvena byla Martina Pešáková. Zasedání řídil 
starosta Pavel Ston, který vyhotovením zápisu pověřil tajemníka 
OÚ Zdeňka Kolínka. Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele 
zápisu Radka Březinu a Janu Holinkovou a jednomyslně schvá-
lilo zprávu o plnění úkolů.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Klimeš. 
Rada se od 12. prosince 2011 sešla na sedmi zasedáních. Kromě 
běžné agendy a věcí, jež předložila zastupitelstvu, se zabývala 
pronájmem Vlčího dolu, rozborem finančních výdajů na sběr 
a svoz netříděných a tříděných odpadů, ceníkem stočného pro 
rok 2012, mandátní smlouvou na činnosti spojené s vyřízením 
a realizací dotační podpory ze SFŽP na zateplení nové budovy 
základní školy, výběrem zhotovitele projektové dokumentace 
k veřejnému osvětlení na ulici Jana Žižky, zajištěním provozu 
pouťových atrakcí na pouti 2012 a návrhem koncepce zajištění 
stánkového prodeje na poutích a hodech a dalšími.
 V diskusi se Martin Schauer zeptal, jestli je podepsána 
smlouva na provozování koupaliště. Starosta odpověděl, že 
zatím podepsána není, s tím, že vybraný nájemce Vít Matuška 
si vzal čas na rozmyšlenou do konce března. Pokud by smlouva 
podepsána nebyla, bude rada řešit provoz koupaliště v létě. 
 Karel Janíček se dotázal, jak je zajištěna organizace jarní 
poutě, aby se neopakoval problém s ohrožováním bezpečnosti 
místních obyvatel z minulého roku (kdy se údajně část provozo-
vatelů poutě porvala v Dominu). Starosta odpověděl, že tyto věci 
má řešit Policie ČR, až tak to nesouvisí s organizací poutě. Jan 
Kacar upozornil na zachování průjezdu po příjezdové komuni-
kaci v místě konání poutě. Tajemník vysvětlil, že kontrola stán-
kového prodeje přejde pod obec, takže nad tím bude mít větší 
kontrolu. Zastupitelstvo poté zprávu o činnosti 13 hlasy (1 proti) 
schválilo.

Závěrečný účet obce za rok 2011
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet 

obce za rok 2011 včetně zprávy krajského úřadu o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání bylo zjištěno, že 
kulturní dům jako samostatná organizační složka není zřízen 
zřizovací listinou, ale statutem, a že statut knihovny je potřeba 
upřesnit. Obojí následně zastupitelstvo učinilo. Ve zprávě není 
upozorňováno na žádná rizika vyplývající z vedení účetnictví.
 V diskusi K. Janíček upozornil na nepřesnosti zveřejněných 
informací o zůstatku financí na účtech obce na stránkách mi-
nisterstva financí k 31.12.2010 v porovnání s údaji závěrečného 
účtu, dále upozornil, že mu v závěrečném účtu chybí některé 
položky, které ho zajímají, zmínil se o vyúčtování dotace 
1.250.000 Kč na rekonstrukci Grynglete. Starosta odpověděl, že 
1.250.000 Kč není částkou dotace, ale částkou předpokládaných 
nákladů dle projektu, tato částka byla vyhlášením výběrové-
ho řízení stlačena na 410.000 Kč, k tomu zhruba 30.000 byl 
autorský a technický dozor, obec obdržela 90 % dotace, tedy 
cca 395.000 Kč. K další připomínce konstatoval, že se jedná 
o nesoulad, který nezavinila obec, který nebyl shledán krajským 
úřadem při závěrečném auditu a zažádal o předložení připomínky 
k prošetření pracovníky OÚ. Poté zastupitelstvo závěrečný účet 
12 hlasy (1 proti, 1 se zdržel) schválilo.

Rozpočet obce na rok 2012
Starosta konstatoval, že příjmy od státu se neustále snižují, ma-
jetek obce a jeho údržba, zejména za poslední tři roky, narostl. 
Největší akcí roku 2012 by měla být rekonstrukce středu obce, 
tj. rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení Tř. A. Kašpara 
od zámku ke kostelu. Snad se po letech jednání letos podaří 
přimět Olomoucký kraj, aby zrekonstruoval samotnou vozovku 
na této ulici a přitom by se obec přidala rekonstrukcí chodníků 
apod.
 V diskusi J. Kacar navrhl snížit příspěvek na údržbu zá-
meckého parku z 300.000 Kč na 100.000 Kč a rozdíl použít 
na výstavbu dřevěného srubu doplněného o zahradní nábytek 
na zahradě kulturního domu jako zázemí pro pořádání akcí. 
Dále dle předloženého vyúčtování 300.000 Kč na zámecký park 
zpochybnil jejich využití v souladu se smlouvou. M. Klimeš na 
tento návrh reagoval, že částka určená pro údržbu zámeckého 

9. zasedání zastupitelstva obce
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parku je vázána smlouvou. Předpokladem pro změnu v rozpočtu 
je změna smlouvy, o změně částky v rozpočtu se proto hlasovat 
nebude a dále konstatoval, že dříve vypracovaný projekt srubu 
je pro navrhovaný účel nepoužitelný. Jaroslav Balhar doplnil, že 
smlouvy o rozdělení majetku s Karlem Mornstein Zierotinem 
jsou už několik let staré a možná by se mohly aktualizovat. 
Navrhl svolat jednání k této problematice mezi obcí a majitelem 
zámku.
 K. Janíček doporučil současně s chystanou výměnou dlažby 
na hřbitově provést i venkovní osvětlení zejména pravé strany 
hřbitova. Dále připomněl, že chtěl navýšit částku 56.000 Kč na 
opravu objektů památkové zóny především díky nárůstu DPH. 
Starosta požádal K. Janíčka, aby předložil návrh, o němž půjde 
hlasovat, což se nestalo.
 Starosta informoval o deklaraci mezi obcí a farností (viz 
níže) a o jednáních se Sokolem Bludov, z nichž vyplynuly ně-
které další finanční náklady, proto předložil pozměňovací návrh, 
který to řešil. Zastupitelstvo poté rozpočet v navržené úpravě 
13 hlasy schválilo (1 se zdržel). Následně 12 hlasy (2 proti) 
schválilo dar Římskokatolické farnosti Bludov na opravu fary 
300.000 Kč.
Podpůrné programy obce na rok 2012
Do výběrového řízení na podpůrné programy se přihlásilo 18 
žádostí, které podle oboru projednaly příslušné komise: komise 
sociální a bytová (1 žádost), kulturní, mládeže a sportu (1), ži-
votního prostředí (4), stavební (2). Upravený rozpočet podle ob-
lastí je následující: využití volného času dětí a mládeže – 66.000 
Kč, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – 37.000 Kč, tělový-
chovná činnost – 260.000 Kč, stavební činnost v ochranném 
pásmu – 56.000 Kč, ostatní kulturní a zájmová činnost - 111.000 
Kč, požární ochrana – 50.000 Kč, sociální výpomoc – 5.000 Kč, 
celkem 585.000 Kč.
 Po seznámení s návrhem jednotlivých komisí proběhla 
diskuse, v níž J. Kacar zdůvodnil náklady svazu chovatelů. 
Stanislav Balík navrhl, aby při navýšení příspěvku Sokolu 
o 50.000 Kč byla řešena problematika provozu dvou tělocvičen 
v obci. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo jeho návrh, aby 
rada do 31.8.2012 předložila zastupitelstvu materiál, který 
zhodnotí využívání a financování obou tělocvičen v obci. Poté 
rovněž jednomyslně zastupitelstvo schválilo rozdělení finanč-
ních příspěvků jednotlivým žadatelům.

Organizační řád obce
Nejprve zastupitelstvo jednomyslně schválilo novou zřizovací
listinu Kulturního domu Bludov a Statut místní knihovny 
v Bludově, aby se vyhovělo námitkám kontroly z krajského úřadu. 
Z toho důvodu je nutné i změnit Organizační řád obce Bludov, 
jehož jsou schválené dokumenty součástí.
 V diskusi vyjádřil K. Janíček názor, že rada na sebe přebírá 
pravomoci, ke kterým ji nezmocnilo zastupitelstvo (cena stočné-
ho, ceník za obřadní síň apod.). Toto doporučuje ošetřit v organi-
začním řádu. Připomněl, že radu žádal, aby byla zřízena komise 
obchodu a cestovního ruchu. Domnívá se, že rada schvaluje 
v obci podnikání jednotlivým subjektům. S. Balík mu odpově-
děl, že to dělala rada do roku 1989, dnes už ne. Hlavně by ale 
komise měla dle K. Janíčka řešit, že za stejně velký a kvalitní 
chleba a od stejného výrobce zaplatí v Bludově o 5-7 Kč víc než 
v Šumperku, což by měla komise řešit a hájit lidi.
 Starosta reagoval na první výtku tím, že připomněl tzv. 
zbytkovou působnost, tj. působnost rady obce v záležitostech, 
které nejsou zákonem vyhrazené zastupitelstvu nebo pokud 
si je zastupitelstvo nevyhradilo. Dále vyzval K. Janíčka, aby 
formuloval návrh, o němž půjde hlasovat. Jelikož se tak nestalo, 
zastupitelstvo 12 hlasy (1 proti) schválilo nový organizační řád 
obce (od tohoto hlasování nebyl kvůli nemoci přítomen Jindřich 
Matěj, počet zastupitelů tak klesl na 13).

Obecně závazné vyhlášky
Z důvodu změny zákona, který zrušil možnost, aby obec stano-
vovala výši poplatku za výherní hrací přístroj (zákon stanovil 
pevnou částku), bylo nutné zrušit vyhlášku z roku 2010, která to 
stanovovala – zastupitelstvo tak 12 hlasy (1 se zdržel) učinilo. 
Dále jednomyslně schválilo dvě vyhlášky, kterými se ruší staré 
vyhlášky o starém územním plánu z roku 1998 a 2003.

Finanční a kontrolní výbor
Zastupitelstvo vzalo jednomyslně na vědomí zápisy z jednání 
finančního a kontrolního výboru od prosince do března. J. Kacar 
oznámil rezignaci na funkci člena kontrolního výboru, má po-
cit, že jde o zbytečnou práci. Dále upozornil na nezaizolované 
trubky rozvodu topení ve sklepě penzionu pro důchodce a po-
děkoval, že by letos mělo být vyřešeno parkování u penzionu. 
Starosta odpověděl, že loni proběhla 1. etapa rekonstrukce to-
pení v přízemí penzionu, nyní se obec snaží realizovat 2. etapu, 
tj. rekonstrukci topení v 1. a 2. patře. Pokud se nepodaří na toto 
získat peníze, budou trubky před zimou 2012/2013 zaizolovány 
a na rezignaci sdělil, že zastupitelstvo obce bere toto na 
vědomí.

Malá vodní elektrárna
Zastupitelstvo se po několikáté vrátilo k problematice prodeje či 
pronájmu pozemků pod malou vodní elektrárnou u Habarmanno-
va mlýna a kolem ní. Na sedmém zasedání souhlasilo se záměrem 
prodat pozemky za 50Kč/m2. Celkem přišlo pět žádostí – Miro-
slav Suchý, firma SULA s.r.o., dále společnost EC Služby s.r.o. 
(nabídla 70 Kč/m2) a dále žádosti dvou s.r.o s týmž jednatelem 
- AKNELA s.r.o. (celkem 1.942.890 Kč), JETMA s.r.o. (za jeden 
pozemek 62 Kč/m2, za druhý 86 Kč/m2). Mezitím se vynořilo 
několik dalších problémů, nejasností a komplikací. Výsledkem 
všeho je, že rada doporučuje zastupitelstvu pozemky neprodá-
vat ani nepronajímat do doby vyřešení obecních zájmů v této 
lokalitě. Současně nechá vypracovat odborné právní posouzení 
celé záležitosti. Po kratší diskusi s tímto postupem zastupitelstvo 
11 hlasy (2 proti) souhlasilo.

Odkupy pozemků po dokončení stavby chodníku na ulici 
Lázeňská – 3.etapa 
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo odkup pozemků souvise-
jících s výstavbou chodníku od lázní k vlakové zastávce. Jde 
o pozemky 2978/9 - zahrada o výměře 202 m2 (manželé Dvo-
řákovi, Lázeňská 394), 2978/11 - zahrada o výměře 90 m2 
(Danuše a Květoslava Dvořákovy, Lázeňská 367), vše za 50 
Kč/m2. Na obdobné pozemky, které jsou ale v současnosti vá-
zány zástavním právem, byla na dobu zástavy uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě a po výmazu zástavního práva z katastru 
nemovitostí dojde k uzavření kupní smlouvy – pozemek 2978/
13 – ostatní plocha o výměře 104 m2, 2978/12 – ostatní plocha 
o výměře 61 m2 a části pozemku 2127/2 – zahrada o výměře 
cca 100 m2 (manželé Radomír Roguljič a Jitka Čulíková). 

Směna pozemků – obec x manželé Holbíkovi
Při rekonstrukci ulice Na Hradě došlo k záboru malé části 
pozemku 781 - zahrada, která je ve vlastnictví manželů 
Holbíkových, (jde o zábor 2 m2); naopak manželé Holbíkovi 
užívají část obecního pozemku 691/1 – ostatní plocha o výměře 
10 m2. Bylo dohodnuto, že se oba pozemky smění, rozdíl za 8 
m2 v částce 400 Kč bude obci doplacen. Zastupitelstvo s tím 
jednomyslně souhlasilo.
 Žádost o prodej části pozemku 2920/9 – žadatel Lukáš 
Holínka, K Zámečku 327, Bludov si podal žádost o odkou-
pení části pozemku 2920/9 – orná půda (na dolním konci) 
o výměře cca 740 m2. Pozemek chce použít pro vytvoření 
zahrady. Stavební komise odprodej nedoporučila. Po schvále-
ní nového územního plánu byl i tento pozemek zařazen mezi
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pozemky vhodné pro výstavbu rodinných domků. Nelze jej zatím 
k stavbě nabízet, je nutno nejdříve vypracovat zastavovací studii 
celé lokality. Teprve na základě této studie je možné se zabývat 
prodejem. Zastupitelstvo žádost 11 hlasy (2 proti) zamítlo.

Smlouva o závazku předání stavby polní cesty 
do vlastnictví a užívání obce
Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad Šumperk plá-
nuje výstavbu polní cesty HC2 na katastru obce Bludov (podle 
trati od Chromče k Sudkovu). Dojde k napojení zemědělských 
pozemků, sousedících s touto cestou, což je smyslem a posláním 
budování polních cest. Cesta bude široká 3,5m s asfaltovým 
povrchem, lemovaná zelení. Po zkolaudování cesty bude ma-
jetek bezplatně předán obci do vlastnictví a užívání. V diskusi 
J. Balhar vyjádřil názor, že takový typ cesty nepatří do přírody. 
Zastupitelstvo poté 12 hlasy (1 proti) schválilo Smlouvu o zá-
vazku předání stavby HC2 v k.ú. Bludov do vlastnictví a užívání 
obce Bludov. 

Deklarace o narovnání vzájemných vztahů 
a další spolupráci mezi obcí a farností
Zastupitelstvu byla předložena deklarace o narovnání vzájem-
ných vztahů a další spolupráci mezi obcí a farností, a to v úmyslu 
napravit stávající situaci nedůvěry a nespolupráce. Obsahuje pět 
bodů – směnu pozemků, vyjádření zásady, že drobná sakrální ar-
chitektura patří tomu, na koho pozemku stojí, zájem obce vybu-
dovat již před lety připravovaný bezbariérový nájezd ze severní 
strany na kostelní prostranství, dar farnosti na opravu fary, aby 
v ní mohl být vybudován byt pro kněze, a závazek farnosti ukon-
čit nejpozději do 31.3.2012 probíhající vzájemné soudní spory.
 Starosta přivítal na jednání zastupitelstva administrátora 
farnosti Bludov děkana Slawomira Sulowského. Ten krátce oko-
mentoval situaci a potřebu schválení deklarace a také sdělil, že 
se od 1.7.2012 předpokládá nástup nového faráře do Bludova. 
Zastupitelstvo poté deklaraci 11 hlasy (2 se zdrželi) schválilo.

Různé
J. Balhar přednesl návrh usnesení uložit radě obce úkol prověřit 
stav smluv mezi obcí a Mornstein Zierotinem. Zastupitelstvo 
s tím 9 hlasy (4 proti) souhlasilo.
 S. Balík poté navrhl uložit kontrolnímu výboru, aby 
vypracoval plán činnosti a ten předložil na dalším jednání zastu-
pitelstva obce ke schválení. Zastupitelstvo s tím 11 hlasy (2 se 
zdrželi) souhlasilo.
 Pan Vařeka z dolního konce vystoupil s otázkou řešení 
komunikace k jeho pozemku u trafa na ulici Tyršova. M. Klimeš 
odpověděl, že v dané části území nejde o to řešit komunikaci 
k jednomu pozemku, ale jde o komplexní řešení komunikace 
a sítí ke všem pozemkům určeným k zástavbě.
 M. Schauer navrhl úkol radě dořešit v roce 2012 instalaci 
radarového měřiče rychlosti v obci, s čímž zastupitelstvo 12 
hlasy (1 proti) souhlasilo.

Stanislav Balík ml. 

ANKETA č. 3 NA MĚSÍC BŘEZEN  
Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři 
Bludovanu. Dnešní anketní otázka bude mít souvislost se
zvýšením bezpečnosti na silnicích v obci.

Na které místo byste umístili UKAZATEL 
RYCHLOSTI (lidově zvaný „radar“) 

na silnicích v obci?
Silnice I/11 - ve směru od Šumperka  na Hradec Králové 
  1.  na vjezdu do obce
  2.  za  křižovatkou s ul. Dr. Březiny
  3.  v prostoru u přechodu k ulici Zahradní (rovinka u řadových domů)
  4.  v prostoru u přechodu u lázní 
Silnice I/11 – směr od Hr. Králové na Šumperk
  5.  před odbočkou k lázním
  6.  úsek za křižovatkou u Nealka 
Silnice I/44  - směr na Zábřeh 
  7.  v prostoru přechodu u ul. Špalkova
  8.  za křižovatkou u p. Marie (na Sudkov) 
Silnice I/44 směr od Zábřeha do Šumperka
  9.  na vjezdu do obce
10.  před křižovatkou u p. Marie (na Sudkov)
11.  v prostoru přechodu u ul. Špalkova

Upřesnění:
Z předložených 11 možností vyberte max. 3 místa, na 
nichž by podle Vás měl být   pořízen zatím jeden „radar“. 
Uvažuje se o střídání v jeho umístění. Rádi bychom znali 
Váš názor a podle něj tato 3 místa připravili k umístění 
„radaru“ (uchycení, přívod energie atp.).
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. 2-2012 z března 2012:
(„V případě, že by obec získala dotaci na obnovu lázeňské 

topolové aleje, souhlasil/a  bych s jejím  celkovým 
vykácením?)

 Zde byla opět Vaše reakce jednoznačná – v případě získání 
dotace doporučujete provést kácení v celém 
rozsahu – naráz. Věřme, že dotaci obdržíme.

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

Milan Klimeš

Velikonoce 2012 v Bludově, 
bohoslužby v kostele sv. Jiří

Květná neděle 1.4.2012 10.30

Zelený čtvrtek 5.4.2012 17.00

Velký pátek 6.4.2012 17.00

Bílá sobota 7.4.2012 19.00

Velikonoční neděle 8.4.2012 9.00

Velikonoční pondělí 9.4.2012 10.30

- 
ne
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u 
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u 
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Obecní úřad  upozorňuje občany, že se dne 5.4.2012 od 13:oo do 
17:oo budou vydávat bionádoby (hnědé plastové popelnice 240 l)
objednané do 29.2.2012 a to ve sběrném dvoře vysloužilých 
elektrospotřebičů. Platba proběhne hotově na místě při předání  
a činí 780,-Kč za kus. S případnými dotazy se obracejte na 
pana L. Kočtaře referenta OÚ Bludov mobil: 605 254 426.
Žádáme občany, aby se dostavili v tento den a ve stanovenou 
dobu. Děkujeme. 
Dále obecní úřad upozorňuje občany, že dne 14. dubna od 
9:oo hodin proběhne v obci Bludov pojízdný sběr kovood-
padu firmou KOVO CZ s.r.o. se sídlem v Zábřehu. Pokud 
máte zájem tuto akci podpořit, nachystejte si kovový odpad
na svém pozemku a vozidlo firmy bude projíždět obcí 
a postupně ho nakládat. Finanční odměnu firma odevzdá do 
obecního rozpočtu a ta bude dále uplatněna na zkvalitnění 
odpadového hospodářství.
Děkujeme za spolupráci a přispění obci.

                       OÚ Bludov

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V dubnu 2012 oslaví
Hojgrová Marie           Dr. Březiny                      70
Ston Jan                       Rudolfa Kordase             70
Vyhňáková Karla         Plk.Karla Hlásného         70   
Losová Margita           Bludoveček                     80
Kulhajová Helena Komenského      81
Hroch Josef J. Žižky       82
Hrochová Jiřina J. Žižky       83
Jánětová Jiřina Husova       83
Maulerová Marie Dr.Březiny       85 
Směšná Anežka Družstevní       85 
Kotraš Oldřich Slepá      87 
Hrochová Ludmila      Tř.A.Kašpara      88 
Janíček Zdeněk Lázeňská      88 
Stančíková Božena      Lázeňská      88 

  „Kdo v srdci žije, nezemřel“
Dne 2. dubna vzpomeneme 18. smutné 
výročí, kdy ná opustila

Marie Poláchová
S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcera 
Jana s rodinou.

Dne 21. března 2012 jsme si připomněli
3. výročí úmrtí paní
Milady Brablecové
S láskou a úctou vzpomínají dcera a synové 
s rodinami.

„Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil, 
co se může stát. Smutno je, smutno nám 

všem, cestička k hřbitovu zůstala jen.“
Dne 22. dubna vzpomeneme 2. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
dědeček, pan
Jaroslav Ston
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, vnučky Jana a Marcela s rodinou.

POZVÁNKA
 

Ne   1. 4. 15.00 Pohádka JAK VDÁVADLO JEŽIBABKU POPADLO
So   7. 4. 14.00 POKUS O REKORD/zahrada KD/
Pá-Ne 20. - 22.4. Výstava loveckých trofejí
Po  16. 4. 18.00 Beseda –půjčky, exekuce…
Ne  22. 4.   8.00 Zájezd na Floru Olomouc   
Pá  27. 4. 17.30 Zájezd na operetu POLSKÁ KREV
So  28. 4.   6.30 Zájezd do Polska

na duben 2012

PRODEJE  v kulturním domě

v dubnu 2012
čtvrtek 12. dubna, čtvrtek 26. dubna

„Já miloval vás všechny a chtěl jsem s vámi 
žít, nezlobte se na mne, já nechtěl odejít.“

Vzpomeňte s námi 16. dubna desáté výročí 
úmrtí pan
Františka Matějčka
Za tichou vzpomínku děkují maminka, 
manželka, dcery Jana a Marcela s rodinou.

„Odešla jsi, maminko, smutný je domov,
smutno je v něm. Chybíš nám, maminko,

chybíš nám všem.“
Dne 5. dubna 2012 by oslavila 
100. narozeniny paní
Elfrieda Kordasová
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 15. dubna 2012 oslaví své 85. narozeniny paní

Anežka Směšná
Milá maminko!
K dnešním narozeninám Ti štěstí a hlavně zdraví chceme 
přát. Od peřinky jsi mne do dospělosti vychovala a dnes 
moje děti zlobívaj. Když je nám nejhůř, pomoc a radu dáš, 
i když někdy dost nás máš. A za to vše Ti, maminko, za 
všechny dík. Přejeme Ti hodně štěstí a hlavně spoustu 
dalších dlouhých let. Jen to nej Ti přejí syn se snachou 
a vnoučátka Alenka a Martínek.

Zlatá svatba
• Dne 28. dubna  2012 oslaví 50. výročí společného 
  života manželé Anna a Milan Jílkovi.

• Dne 29. dubna  2012 oslaví 50. výročí společného 
  života manželé Marie a František Jánětovi. 

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví a pohody. 
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.
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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

Cena 1.050,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

sobota 19. května
08.30 – 10.00, kanál č.3
host besedy poslanec 

Roman VÁŇA 
- život krajský a pražský -

POZVÁNKA
akce civilní ochrany

občanská rádia CB a PMR

Ještě před tím se však konají z radnice v Šumperku 
tradiční relace
• první středa v dubnu 4. dubna a první středa 
 v květnu 2. května, 08.30 – 10.00 
• první pátek v dubnu 6. dubna a první pátek 
 v květnu 4. května, 18.00 – 19.00
• první sobota v dubnu 7. dubna a první sobota 
 v květnu 5. května, 08.30 – 10.00 

akce civilní ochrany „zdravotnická první 
pomoc pro veřejnost“ byla vyznamenána

cenou Města Šumperka
vývěsky civilní ochrany v Šumperku – ul. Uničovská prodejna 

Hruška + výloha čistírny u hlavní pošty + ul. Bludovská pod břízami 
+ nám. Republiky prodejna Hruška + ul. Husitská – informují 

také o civilní ochraně

Kulturní dům Bludov zve děti a rodiče 
na krátkou pohádku

„Jak vdávadlo
 Ježibabku popadlo“

Ochotnický soubor BLUD V TYÁTRU

Neděle 1. dubna 2012 
v 15:00 hod.
Vstupné 20,- Kč 

nebo 10 vyfouknutých kraslic

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa 
na nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD Bludov v 6.30 hodin

Sobota 28. dubna 2012
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním domě Bludov 
tel. 583 238 177

Kulturní dům Bludov vás zve na vystoupení
moravské krojované dechové hudby

BŘEZOVJANÉBŘEZOVJANÉ

Neděle 6. KVĚTNA 2012
od 16:00 - 20:00 hodin

• K poslechu a tanci 
• Občerstvení 

- vstupné 50 Kč -

Kulturní dům Bludov Vás zve na

Folkový recitál 
Písničkář Vojta „Kiďák“ Tomáško

Pátek 11. května 2012 
v 18.00 hod.

- vstupné 40.- Kč -

Kulturní dům Bludov zve všechny občany na

Besedu
na velmi aktuální téma

SPOTŘEBITELSKÉ PŮJČKY, REKLAMACE, EXEKUCE, 
NÁSTRAHY…  Dotazy, diskuze…

Pondělí 16.dubna 2012 v 18.00 hod.
Přednáší Ing. Jiří Machoň – člen Rady seniorů ČR

Beseda je určena široké veřejnosti, 
návštěvníci se mohou seznámit 

s tím, jak reklamovat, 
jak se bránit exekucím 

a na co si dát pozor při uzavírání 
obchodů s pouličními či podomními prodejci.

- vstup volný-
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Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd

Flora Olomouc

Největší a nejstarší zahradnická výstavní akce spojená 
s jarními zahradnickými trhy a nádhernou hlavní 

květinovou expozicí

Neděle 22. dubna 2012,
 odjezd od KD v 8.00 hod.

Cena za cestu 150.- Kč
Přihlášky v KD do 15. 4. 2012

na čtyřdenní zájezd - Maďarské termální lázně Bükfürdő        
19. 4. – 22. 4. 2012, 4. 10. – 7. 10. 2012 - 4.000,-Kč

jednodenní poznávací zájezd Dolní Rakousko – Wachau
12. 5. 2012 - 1.400.- Kč

Chorvatsko Poloostrov Pelješac – TRPANJ
15.6. – 24.6. 2012 - 5.300.- Kč, 29.6. – 8.7. 2012 - 5.850.- Kč
13.7. – 24.7. 2012  - 6.550.- Kč /9 nocí/
  3.8. – 12.8. 2012 - 5.950.- Kč
24.8. –   4.9. 2012 - 6.250.- Kč /9 nocí/

Chorvatsko PODACA
15. 6. – 24. 6. 2012, 7. 9. – 16. 9.2012 - 4.800.- Kč

Bližší informace v KD nebo www.ckcernochova.cz
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa

v sobotu 19.května 2012 
Police nad Metují

v sobotu 16.června 2012 
Nové Hrady

Program:
Velký Dřevíč
- Mlýn Dřevíček
Broumovské stěny
- Turistika cca 5 km 
  (Suchý Důl-Slavný)
Police nad Metují
- Muzeum stavebnice Merkur
- Prohlídka centra města

Odjezd od kulturního domu Bludov 
v 6:00 hod.
Cena:  250,- Kč
Přihlášky a záloha (100,-Kč) 
do 11.5.2012

Program:
Toulovcovy skály
- Turistika cca 7 km (Vranice-Budislav)
Proseč
- Muzeum dýmek
Nové Hrady
- Zámek, Umění nábytku v proměnách  
  století
- První české muzeum cyklistiky 
Litomyšl
- Městské zahrady
- Prohlídka historického centra města

Odjezd od kulturního domu Bludov 
v 6:30 hod.
Cena:  200,- Kč
Přihlášky a záloha (100,-Kč) do 8.6.2011

Závazné přihlášky přijímá:  p.Ladislav Vyhňák 
a p.František Kranich.

Zájezdy se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků. 

Český zahrádkářský svaz 
ZO Bludov 

pořádá zájezd

Jiří Krejčí - autodoprava 
Dr. Březiny 87, Bludov

tel. 603 495 741
provádí vozidlem Avia

odvoz stavební suti, zeminy,
 žel. šrotu apod.

dovoz uhlí,písku, štěrků 
a jiných st. materiálů

dovoz palivového 
dřeva, kůry 
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Pan Zdenek Janíček – Bludovský fenomen
tento titulek si dovoluji uvést ‚nad rámec‘ 
faktografického příspěvku neuvěřitelného 
sportovního života samotného pisatele, 
jehož příspěvek nadále cituji beze změn 
a jakýchkoliv dalších zásahů Uvedená 
fotografie na přání pisatele byla mnou 
pořízena při našem někdejším náhodném 
setkání pod větrnými elektrárnami na 
Medvědí hoře: pan Janíček si to právě 
„rázoval“ již dolů do Loučné a já hekal 
nahoru v pedálech svého trekingového 
bicyklu. Také neberu následné Motto pi-
satele zcela vážně, jen s lehkým civilním 
patosem, který činí každodenní život neo-
byčejným a tudíž krásným, protože napl-
něným. Kéž bych i já měl nadále alespoň 
část takovéto energie – vzdávat pěší hold 
přírodě a čerpat ji z ní.

Motto:
vše v životě má svůj konec – proto končí 

jednou i velký chodec
Jubileum – nejubileum
Carpe diem et cetera

Pro osvěžení paměti jen malá sportovní 
rekapitulace: Pan Janíček začal dálko-
vou pochodnickou činnost v padesáti 

letech života a ta trvala do roku 2008.
 Absolvoval v součtu 250 dálkových 
stokilometrových pochodů. Z toho se 
mu podařilo při jednom z těchto 100 km 
pochodů dosáhnout celkového času 13 
hodin (000 hod až 1300 hod v sobotu, 
což činí hodinový průměr 7,7 km/hod. 
Je to na vojně tzv. Zrychlený přesun = 
chůze – klus. Psal se rok 1984 a bylo mu 
60 let. Trasa této Jesenické stovky: Šum-
perk – Ramzová – Červenohorské sedlo 

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

– Skřítek - Šumperk ). Z absolvovaných 
100 km pochodů jeden propršel (Jesenic-
ká stovka) a v něm odpadla celá jedna 
polovina pochodníků a pan Janíček byl 
v té druhé polovině, která došla do cíle, 
díky i prošívané zimní bundě.
 Aby toho nebylo málo, stihl pan 
Janíček nad tento rámec další tři dálkové 
pochody s délkami po 200 km, které 
byly odstartovány v pátek ráno z Brna 
s cílem v Lanškrouně a odtud beze 
spánku nazpět do Brna v celkovém čase 
29 hodin. 
 Od počátku důchodu po dobu 20 let 
absolvoval každý rok na kole 10 tisíc 
kilometrů a pěšky 5 tisíc kilometrů, 
o čemž byl veden písemný záznam. Po-
slední pěší pochod organizovaný Hanu-
šovickým pivovarem absolvoval v roce 
2009 a to tzv., Pivovarskou čtvrtku.
 V poslení době již došlo k podstat-
nému snížení pochodnické činnosti a to 
zejména v roce 2010 po úrazu kotníku 
(na ledě) a důsledku pokročilého věku (87 
let v r.2011).                    Roman Žalio
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Po poznávacích stezkách obce Bludov

poznámka na úvod: Bludovský zámecký park je ve vlastnictví 
zámeckého pána a park nyní upravuje najatá firma. Obec na 
park přispívá ročně nějakých 300 tis. Smlouva s obcí o budou-
cím užívání parku veřejností nemá jestě definitivní podobu a lze 
zatím vyjádřit poděkování a naději oběma zúčastněným stranám, 
že po plném zprovoznění parku bude jeho věhlas lákadlem pro 
zvýšení turistického ruchu v Bludově a jeho krásném okolí. Je to 
i laickým přáním pisatele.

Asi tak po čtyřiceti letech jsem se konečně odhodlal odbočit 
z chodníku ‚u transformátoru‘ směrem k hřišti a parku – jak to 
tam asi v současnu vypadá? První mne vítaly dvě informační 
tabule skloubené s lavičkami v jeden celek, dokonce i s opěra-
dlem! Přímo pozvánka pro znaveného poutníka. A opravdu, po 
dosednutí dozná člověk náhlého přílivu energie, neboť po slast-
ném zášvihu směrem k opěrce dostane pěknou  ránu do zátylku 
(naše malá vnučka by řekla spíše ‚prdu‘ než ‚ránu‘, ale ona ve 
svém bohulibém věku může být ještě tak půvabně prostořeká). 
Takže takto obrozený turista zjistí, že ve výšce hlavy překáží 
příčný trám, který nese informační tabuli. No, hned mne napadl 
odvetný trest za to ‚dílo‘ : zhotovitel a investor (= to je ten, co 
to dílo přebírá od zhotovitele a za předpokladu‚ že se dílo po-
vedlo, mu za něj zaplatí). Tak ti dva by měli na těch lavičkách 
vysedávat se zalomenou hlavou (o ten trámek) až do doby, než 
ty lavičky opraví... 
 Vrcholným zážitkem je však závěrečný návrat podél obou na-
šich krásných hřišť přes park „cestou necestou“ neboli Zemí–Ne-
zemí, prostě Neverlandem. Nejprve hledám a vyhlížím nějakou 
díru, kudy dál, až posléze objevím jakousi informační cedulku:

„Vstup pouze na vlastní nebezpečí - Zákaz vstupovat na trávník 
– Zákaz vodění psů po trávníku – Zákaz – Zákaz...“. Vyděšen 
prolézám do parku  dírou u té strašidelné cedule.  A hned sko-
kem na chodník, protože mimo něj by mohlo hrozit to „zvláštní 
nebezpečí“, co vyhrožuje ta tabulka. Nakonec mi to nedalo 
a vzal jsem to přímo přes trávu,  rovnou dolů k zahradnictví. Tou 
cestou necestou se mi vybavily vzpomínky na trávníky v Aus-
tralském Melbourne. Trávníky v tom rozlehlém lesoparkovém 
městě (má průměr až 90 kilometrů) slouží k chození a víken-
dovému odpočívání, neboť jsou  ‚pravé anglické‘. A stejně tak 
trávníky v okolí Pařížské Eiffelovky a na nábřežích Seiny - ty 
slouží zejména k povalování, čili jsou ‚pravé francouzské‘. Lidé 
všech generací zde okázale lelkují: děti pobíhají s míči, dědouš-
ci s bábinkami sedí na dekách a milenci v horizontální poloze 
se pusinkují. No, co bych dál povídal, však to tak budeme mít 
i v tom našem bludovském zámeckém parku, až bude dokončen. 
Alespoň doufám, že to nebude v rozporu s budoucími ustanove-
ními o užívání parku veřejností...
 Abych dokončil tento minipříběh (a „trefil dom“, jak říká-
me, my štamgasti), došel jsem šťastně k dvoukřídlé bráně na 
parkovišti u Zahradnictví, (které také je předmětem zámeckého 
spoluužívání). Kovová přezka na té pootevřené bráně nebyla 
naštěstí zaháčena ani zamčena - a tak přece jen s pocitem viny, 
- jsa slušně vychován, chtěl jsem tu přezku při odchodu alespoň 
symbolicky zaklesnouti. Nešlo to – křídla té brány se totiž nepo-
tkávají, takže nakonec jsem tu zemi-nezemi opouštěl zahanben, 
ale s vidinou budoucího trávníku a na něm, my Bludováci, nenu-
ceně se...?

               S poděkováním za čtenářovu trpělivost,  
Roman Žalio

Motto: „Jaro klepe na dveře“

Bludovská pouť
 Bludovská pouť ke cti patrona obce 
a patrona farního chrámu sv. Jiří se bude 
letos konat v neděli 22. dubna 2012. 
Slavnostní bohoslužba začne v 10.30.

Kdo to byl svatý Jiří?
Popravdě řečeno, moc toho o něm neví-
me, lépe řečeno víme jen to, co je v le-
gendách. Podle nich to byl římský voják, 
který pocházel z území dnešního Turecka. 
Jméno Jiří znamená (latinsky Georgius, 
řecky Georgios) „rolník, zemědělec“. 
 První zmínky o sv. Jiří pocházejí 
z 5. století, rozsáhle pak o něm referuje 
Zlatá legenda ze 13. století. Měl se naro-
dit v křesťanské rodině kolem roku 270. 
Stejně jako otec, i Jiří se stal příslušníkem 
římské armády. Byl umístěn v Nikomédii 
jako člen osobní stráže římského císaře 
Diokleciána. Když v roce 303 vydal císař 
edikty umožňující pronásledování a útisk 
křesťanů v celé římské říši, bylo Jiřímu 
nařízeno účastnit se perzekucí. Odmítl 
to a sám se ke své víře v Krista ukřižo-
vaného a vzkříšeného přiznal. Rozzuřený 
Dioklecián ho nechal mučit za zradu 
a poté nařídil popravu. Podle legendy 
byl popraven stětím před Nikomédijskou 
obrannou zdí 23. dubna 303.

 Velmi dobře je znám jako bojovník 
s drakem – koneckonců tak je nejčastěji 
zobrazován, i v našem kostele na oltářním 
obrazu. Příběh o drakovi je východního 
původu. Nejstarší verze tohoto námětu 
pochází z počátku jedenáctého století. 
Plně rozvinutá verze legendy vypráví, jak 
si u pramene zásobujícího město postavil 
hnízdo drak. Obyvatelé museli každý den 
kvůli vodě na chvíli vylákat draka z hníz-
da. Jako návnada sloužila lidská oběť ur-
čená losem. Když los padl na královskou 
dceru, zoufalý král marně prosil o milost. 
Princezna byla předložena drakovi. V pra-
vou chvíli se objevil Jiří zrovna kolem 
projíždějící, postavil se drakovi, zabil 
ho a princeznu zachránil. Vděční občané 
se zřekli pohanství a přijali křesťanství. 
Drak bývá chápán jako symbol pohanství 
či zla.
 Svatý Jiří je patronem Anglie, Černé 
Hory, Etiopie, Gruzie, Kanady, Kata-
lánska, Řecka, Srbska, měst Istanbulu, 
Lublaně, Moskvy a také mnoha profesí, 
organizací a nemocných lidí. Je rovněž 
patronem skautů. V zahraničí se jeho 
svátek připomíná 23. dubna, u nás o den 
později, neboť již přes tisíc let si 23. dub-
na připomínáme svátek sv. Vojtěcha.

 Bludovský kostel je mu zasvěcen 
zřejmě od počátku, tedy od 13. století. 
Nabízí se zajímavá otázka – proč byl teh-
dy kostel zasvěcen právě sv. Jiří? Vždyť 
je to patron velevýznamných chrámů po-
čátků našeho státu – na Pražském hradě, 
na hoře Říp. Možná to mělo souvislost se 
zakladateli Bludova – rytířským rodem 
Bludoviců, kteří odvozovali svůj původ 
od moskevských knížat, kde byl sv. Jiří 
velmi ctěn. Nevíme. Každopádně ale Blu-
dovští ctí svatého Jiří možná už osm set 
let.

Stanislav Balík ml.
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Zveme Vás na Den otevřených dveří 
a zápis do Mateřské školy Bludov

Den otevřených dveří se bude konat v MŠ Bludov  
ve středu 18.4.2012 od 8:00 - 15:00 hodin. 
Zveme Vás i Vaše děti k prohlídce školky. Pro děti máme připravené 
hry, snadné soutěže a drobné dárky. Rodiče si vyzvednou tiskopisy 
potřebné k zápisu.

Zápis do MŠ Bludov se bude konat  ve středu 25.4.2012 
od 7 – 16 hodin. 
Rodiče se nemusí dostavit s dítětem, pokud navštívili školku 
ve Dni otevřených dveří.
K zápisu přinesou:
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
• vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte
• občanský průkaz
• rodný list dítěte
Rodiče, kterým nevyhovuje stanovená doba výdeje přihlášek 
nebo zápisu, si mohou dohodnout u ředitelky jiný termín

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bludov 
na školní rok 2012/13:
1. bydliště v obci, ve které mateřská škola sídlí
2. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září 
 do 31. srpna následujícího kalendářního roku
3. děti přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole
4. věk dítěte (přednost mají starší děti)
5. přednostně jsou posuzované žádosti podané ke dni zápisu. 
 Ostatní jsou posuzovány individuálně.

Doplňující kritéria:
1. ve výjimečných případech může být přijato dítě, které 
 ve školním roce dovrší věku 3 let
2. ve výjimečných případech řeší žádosti ředitelka školy 
 individuálně
3. možnost přijetí dítěte i z jiné obce, pod podmínkou uzavření 
 dohody se zákonnými zástupci o přijetí dítěte na 1 školní 
 rok.
více informací o činnosti školy naleznete na webových 
stránkách: ms.bludov.cz

Prodám garáž v Bludově na Školní ulici.
Tel.: 602 549 960 - 
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PĚVECKÁ  SOUTĚŽ
V  měsíci  lednu se na naší škole koná každoročně pěvecká sou-
těž. Z každé třídy byli vybráni nejlepší zpěváci, aby předvedli 
své pěvecké dovednosti. Zúčastnit se mohlo z každého ročníku 
pět zpěváčků. A tady jsou ti nejlepší: 
1. ročník – Tereza Váňová
2. ročník – Ema Brokešová
3. ročník – Helena Janková
4. ročník – Barbora Filipová
5. ročník – Josef Strmiska
Všem vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.
    Irena Dokoupilová

ZŠ Bludov

ZIMNÍ SPORTOVNÍ DEN
Dne 26. 1. 2012 se na naší škole konal zimní pobyt v přírodě. 
Skupinka  dětí odjela autobusem lyžovat do Koutů nad Desnou. 
Přesto, že byla veliká zima, dětem se lyžování moc líbilo. Pří-
jemně prožité dopolední lyžování určitě zopakujeme. Chystáme  
pro děti třídenní lyžařský výcvik v únoru ( od 21. 2.  – 23. 2. 
2012 ). Těšíme se na hojnou účast.
Věříme, že počasí bude pro nás příznivé a akce se uskuteční.
 Druhá skupina dětí zamířila na zimní stadion v Šumperku. 
Cestu tam jsme absolvovali autobusem, ale nazpět jsme šli pěš-
ky. Bruslení se všem moc líbilo, led byl perfektní a nějaká ta 
modřina po pádu na led nevadila. Menší problém měly pouze 
některé děti se zavazováním bruslařských bot. Na zpáteční cestu 
nám svítilo sluníčko, mráz nám nevadil a odměnou nám byla 
nádherná zimní krajina zalitá sluncem. Příští rok určitě tuto akci 
zopakujeme.
 Další děti zamířily se sáněmi a boby na bludovské stráně. 
Krásné mrazivé počasí inspirovalo k pohybu a tak se závodilo, 
řádilo a užívalo se dne, který jsme nemuseli sedět v lavicích.
   Irena Dokoupilová, Eva Macková, Iveta ŠejnohováI       

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
30. ledna 2012 proběhl na naší škole další ročník recitační soutě-
že. Děti si připravily krásné básně, které recitovaly před porotou 
a dětským obecenstvem.V letošním roce se umístili na prvních 
místech Daniela Oláhová 2.tř., Michal Příhoda 3. tř., Anna 
Konečná 5.tř., na druhých místech se umístili Eliška Kubíčková 
2.tř., Šimon Pešák 3.tř., Karolína Ščučková 4. tř., třetí pozici 
obsadila děvčata – Nikola Motyková 2. tř., Markéta Hýblová 3.tř. 
a Alžběta Váňová 5.tř. Blahopřejeme a těšíme se na další 
ročník.

Jarmila Březinová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ
Na začátku měsíce února v termínu od 6.2. do 10.2.2012 se 39 
žáků z 2. stupně naší školy zúčastnilo lyžařského výcvikového 
kurzu v Kunčicích u Starého Města. Celou dobu nás provázelo 
mrazivé počasí a i v nejteplejších dnech se denní teploty pohy-
bovaly pod -10 stupni. Každý den nás čekaly dobře upravené 
sjezdovky, na kterých jsme pod vedením učitelů zdokonalovali 
své lyžařské a snowboardové dovednosti. I ti, kteří stáli první 
den na lyžích poprvé, poslední dny odvážně sjížděli svah. Všem 
na chatě U Smrku dobře chutnalo a společenské večery s tema-
tickými činnostmi a později i programem jednotlivých tříd  měly 
úspěch. Za dva roky znovu!

         Dana Králová

ŠKOLA HLEDÁ TALENT
V úterý 28.2.2012 se v naší škole uskutečnila nová soutěž, do 
které se mohli přihlásit všichni žáci, kteří chtěli předvést ně-
jakou svou dovednost. Porota po dlouhé poradě vybrala hned 
několik talentů, které odměnila diplomy a malými dárky. Jako 
talenti školy  se umístili: Anežka Kacarová, Iva Krmelová, 
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Monika Peichlová – zpěv, Jirka Sadil – hra na bicí nástroje, 
Daniela Oláhová – vyprávění vtipů. Dále byli vybráni další žáci, 
kteří také svými vystoupeními zaujali: Adéla Matějová, Eliška 
Juránková – hra na klavír, Adam Hýbl, Matyáš Sadil, Martin 
Drážný, David Chaloupka, Matěj Laštůvka – kouzelníci, Míša 
Divišová a Dominik Tichý – tanec. Příští rok znovu!

     Dana Králová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
15.března se zúčastnili žáci naší školy okrskového kola recitační 
soutěže v Šumperku. Ve velké konkurenci se umístila Anička 
Konečná z 5. třídy. Z prvního místa ve své kategorii postupuje 
do okresního kola. Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci naší školy.

Jarmila Březinová

Veterinární služba oznamuje občanům,
že hromadná vakcinace psů proti  vzteklině, popřípadě ostatním 
nákazám, bude provedena dne 

5.  května 2012:  
8:00 - 8:15 hod na dolním konci u Panenky Marie
8:20 - 8:35 hod v zahradě kulturního domu  
8:40 - 8:55 hod  na horním konci u lip
9:00 - 9:15 hod u Nealka
9:15 - 9:20 hod u železniční zastávky Bludov (směr Chromeč)

Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. 
Vzhledem k poměrně vysokému  počtu chovaných psů je 
vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním 
onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět jater, parvovi-
roza, infekční kašel, ale i leptospiroza, což je onemocnění, které 
přenáší hlodavci a je přenosné i na člověka. 

Očkování proti vzteklině stojí 150,- Kč, cena kombinace 
je 300,- Kč. Výše zmiňovaná vysoká koncentrace psů vede 
i k poměrně velkému promoření jak zevními cizopasníky ( blechy
a klíšťata), tak vnitřními cizopasníky ( škrkavky a tasemnice). 

Doporučujeme proto psa alespoň 2x ročně odčervit, cena 
1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa. 

Tablety zabírají na všechny vnitřní červy, Dle potřeby je nutno
použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem 
tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést 
i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty , které zba-
vují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat , což je prevence 
boreliózy, která je přenosná nejen na psy , ale i na člověka. Tyto 
moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.

MVDr. Petr Šebesta, 
Severovýchod 11, Zábřeh 

Vakcinace psů
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Koncert KPH, 25. 2. 2012

Tři pohádky, 11. 3. 2012

FOTOKROUŽEK

Fotokroužek rozšiřuje řady …
Fotokroužek při Kulturním domě Bludov zve zájemce 
o fotografování  na neformální setkávání a výměnu zkušeností …
Připojte se k nám. Přihlásit se můžete v KD.

Sbor pro občanské záležitosti v roce 2011
V tomto roce pracoval sbor v následujícím složení – Anna 
Krišová, Anna Krátká, Jarmila Divišová, Blažena Fingerová, 
Jana Baslarová, Eva Fojtová, Jitka Souralová, Marie Matějčko-
vá, Věra Kotrlá a Ludmila Skoumalová.
 S přáním a dárečkem jsme navštívily celkem 204 jubilantů, 
kteří oslavili 70, 75, 80 a více let, přály jsme k sedmi zlatým 
a čtyřem diamantovým svatbám. Dvakrát jsme vítaly nové ob-
čánky Bludova, na začátku školního roku prvňáčky v bludovské 
škole, připravily setkání osmdesátníků a přály k Vánocům oby-
vatelům pensionu. Členky SPOZu pomáhaly na řadě akcí kul-
turního domu, jako např. Výšlapu za bludovským špekáčkem, 
Tančíme s Moravskými muzikanty, Zahradní slavnosti, dětském 
maškarním karnevalu, mikulášské pro děti, letním kinu atd. 
Uspořádaly jsme tradiční Mikulášskou besídku pro důchodce 
s občerstvením a programem, tentokrát s Evou a Vaškem.
 V současné době se členky velmi aktivně zapojují při 
přípravě rekordu – POKUS O VYTVOŘENÍ OBŘÍ KRASLICE. 
Bez jejich pomoci by nebylo možné takovou akci uskutečnit.
 Všem členkám sboru děkuji za mimořádně časově náročnou 
práci a věřím, že i nadále zůstanou této činnosti věrny.

-jdi-

V letošním roce se dožívá více než 90 let 19 bludovských občanů. 
Jednou z nich je také  paní Ludmila Kubíčková, která v dobré 
kondici 6. března t.r. oslavila své 90. narozeniny.

Poděkování
V únoru se konal na penzionu ples, byl to den plný krásných 
písniček, zpěvu, dobrého jídla a pití. Zvláště poděkování patří 
panu Kacarovi, který nikdy nezapomene na nás dříve narozené 
a svým sponzorským darem udělal radost nám všem.
 Touto cestou bychom také chtěli poděkovat zástupcům míst-
ní organizace  ČSSD, kteří přišli 8. března  2012 popřát našim 
obyvatelkám k MDŽ. Děkujeme za krásné kytičky, přáníčka 
a sladkosti v čokoládové podobě.

Obyvatelky a pečovatelky penzionu.
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Vaření na sněhu

Nohejbalový turnaj

V sobotu 25. února 2012 proběhl již 6. ročník tradiční a legen-
dární skautské akce „Vaření na sněhu“. Tento rok byl v italském 
směru a vařili jsme špagety. Sraz u klubovny byl brzy, abychom 
stihli dojít na místo a všechno uvařit do oběda. Pobrali jsme 
kotlíky, chuť do výhry a razili směr Pod Petrovicí - na naše ob-
líbené a tradiční místo pro vaření. Po cestě jsme čekali práškový 
sníh a místo toho byl mokrý, takže jsme hned měli promáčené 
boty. Na místě jsme zaujali svá stanoviště a začali připravovat 
ohniště a vše kolem toho. Začátky byly dost katastrofální, ale 
i přes všechny nesnáze se všechny tři týmy dostaly k samotnému
vaření. Jeden tým dokonce musel začít nanovo se špagetami, 
protože nedopatřením vzplály. Na druhý pokus už vše šlo lépe 
a na oběd bylo přece co sníst. Když došlo k vyhodnocení, 
nestranná porota bezesporu vyhlásila tři první místa. Třetí místo 
David a Ty-ne, druhé Plesk a Hledač a nejlepší vařbu měli Tom, 
Kouma a Lukáš. Na závěr se vše uklidilo a šlo domů.

Martin Dostál – Roy, 2. oddíl Bludovit
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

V sobotu 25. února 2012 se ve školní tělocvičně uskutečnil 
turnaj v nohejbalu trojic přizvaných družstev. Celkem se zúčast-
nilo 7 družstev z blízkého okolí. Turnaj pořádal bludovský oddíl 
nohejbalistů. 
 Po vyrovnaném souboji si prvenství odneslo družstvo Bistro 
Vikýřovice, druhé místo obsadil nohejbalový klub Bludov, třetí 
družstvo Hasiči a čtvrté Chromeč Čmeláci. 
 Hlavními sponzory turnaje byli  Luděk Březina, prodej 
a servis, Čech Jaroslav, Jiří Nimrichtr, Bryx Libor a Obecní 
úřad Bludov. Děkujeme i všem dalším  sponzorům za podporu 
a pomoc při organizaci turnaje.

Bludovští nohejbalisté


