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Bludovan

Zvelebujeme naši obec
související rekonstrukce fasády na kultur-
ním domě. 
 Kulturnímu domu chceme v rámci této 
akce vrátit původní podobu, jak jen to 
půjde. Znamená to zejména dát oknům 
původní tvar a původní členění, fasádě 
potom navrátit zdobné prvky. Chceme, 
aby se realizace rekonstrukce co nejvíce 
přiblížila obrázku z projektu (viz níže).
 Na zateplení kulturního domu získala 
obec dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí ve výši 90% dotačně uzna-
telných nákladů. Zhotovitelem tohoto 
díla bude na základě výběrového řízení 
šumperská firma SAN JV s.r.o. a celková 
vysoutěžená cena činí 3 431 tis. Kč vč. 
DPH.
 Dalším objektem, který by měl po do-
končené opravě zkrášlit okolí Třídy Adol-
fa Kašpara je budova Klubu důchodců. 
Během letošního léta chceme dokončit 
výměnu oken a nátěr fasády na celém 
objektu.
 Nejpozději v srpnu by mělo občanské 
sdružení „Jeseníky přes hranici“ začít 
s rekonstrukcí „Březinova statku“ na ob-
jekt zábavného muzea.
 Pokud jsem výše psal o zvelebování 
návazných ploch na Třídu Adolfa Kašpa-
ra, tady jsem měl na mysli opravu části 
ulice Sokolovská, zdokonalení propoje 
ulic Stará a Dr. Březiny a částečnou re-
konstrukci komunikace Nová Dědina.
 Navazující část ulice Sokolovské na 
chodník kolem Třídy Adolfa Kašpara 

Nastalo období prázdnin, dovolených 
a rok 2013 nakročil do své druhé polo-
viny. V naší obci však teprve začíná čilý 
pracovní ruch.
 Když jsem zhruba před rokem několi-
kráte těžce obhajoval před rozbouřenými 
občany rekonstrukci Třídy Adolfa Kašpa-
ra, často jsem argumentoval také mimo 
jiné i tím, že chceme zpomalit dopravu 
v centru obce a že si budujeme svoji 
náves.
 Dnes, kdy se situace kolem naší cent-
rální ulice zklidnila, kdy byly do pozadí 
zatlačeny obavy typu - co když se v cent-
ru obce nevyhnou dva kombajny…? nebo 
obavy některých mladých řidiček, že si 
auta pozuráží zpětná zrcátka … (naštěstí 
nic z těchto obav dosavadní praxe nepo-
tvrdila) - mohu s potěšením konstatovat, 
že i někdejší odpůrci této stavby uznávají, 
že se dílo „celkem zdařilo“, chceme se 
zvelebováním naší návsi pokračovat.
 Jistě jste si všimli, že v průběhu prv-
ního pololetí byly vyspraveny zatravněné 
plochy, že prostranství kolem chodníků 
bylo doplněno novými lavečkami a nový-
mi odpadkovými koši, zelená plocha před 
obchodním domem Jednota byla doplně-
na dekorativními stromy.
 V následujících dnech budou zahájeny 
práce na zvelebování ploch navazujících 
na Třídu Adolfa Kašpara, jakož i práce na 
rekonstrukcích objektů, které se na naší 
návsi nacházejí.
 Tady mám na mysli zejména zatep-
lení, výměna vstupních otvorů a s tím 

 Bludovští hasiči budou 
reprezentovat Olomoucký kraj 
na Mistrovství České republiky 
v Jablonci nad Nisou !!!

Krajské kolo Olomouc - 1. místo SDH Bludov

Ve dnech 7.- 9. června se na atletickém 
stadionu Lokomotivy Olomouc usku-
tečnilo krajské kolo mladých hasičů 
a dorostu.
 Zahajovací disciplínou starších žáků 
byl v pátek závod požárnické všestran-
nosti, který proběhl v okolí Pohořan 
u Olomouce a nastoupilo k němu 10 nej-
lepších družstev Olomouckého kraje. Tuto 
disciplínu plní pětičlenné hlídky, na tříkilo-
metrové trati postupně plní úkoly ze zdra-
vovědy, topografie, střelby ze vzduchovky,
znalostí z požární ochrany, překonání 
vodorovného lana, uzlování.

- pokračování na straně 2 -

ˇ

(prostor před Sokolovnou) 
chceme vydláždit žulovou 
kostkou.
 Spojnici ulic Stará a Dr. 
Březiny chceme dát takový 
poloměr, aby umožňoval 
bezproblémové projetí ná-
kladního auta či traktoru 
s přívěsem. Při této příle-
žitosti chceme na základě 
„Rozhodnutí Krajského 
úřadu Olomouckého kraje“ 
zaslepit možnost průjezdu 
do křižovatky u zámku, 
resp. do komunikace I/11.

- pokračování na straně 2 -

 Družstvo může postavit dvě hlídky, 
počítá se lepší v cíli. Bludovské družstvo 
od této první disciplíny nenechalo nikoho 
na pochybách, pro jaké umístění si na kraj 
přijelo.
 Naše hlídky obsadily první a druhé 
místo, pro družstvo to znamenalo zahajo-
vací vítězství a zisk potřebného sebevě-
domí.Velice příjemně překvapila hlavně 
druhá hlídka složená z nováčků na takto 
důležitém závodě.
 Dalších pět disciplín proběhlo v sobo-
tu na stadionu Lokomotivy v Olomouci. 
První dopolední disciplínou byla štafeta 
požárních dvojic, ve které si špičkovým 
výkonem 48,90s bludovští připsali další 
vítězství. Následoval požární útok CTIF 
(dle mezinárodních pravidel), po několik 
roků bludovská královská disciplína. Do-
sažený čas 48,82s znamenal potlesk všech 
diváků a třetí vítězství v řadě.



Bludov medailové naděje v Lucii Strouhalové. Ta nakonec spo-
lehlivě splnila roli favoritky, ve své kategorii zvítězila a také ona 
si vybojovala postup na český šampionát do Jablonce. Je třeba 
poděkovat i Kateřině Krobotové za 4. místo a Jiřímu Krejčímu 
za 11.místo.
 Celkově lze hodnotit vystoupení na krajském kole jako 
splnění cílů sezony a přát si, aby tyto výkony byly korunovány 
i pěknými výsledky na mistrovství. 
 V sobotu 22. června se v Hrabišíně rozhodlo i o konečném 
pořadí Ligy mladých hasičů okresu Šumperk. Mladší žáci nako-
nec podlehli Novému Malínu a skončili na výborném 2.místě.
 Starší žáci už tuto soutěž jako jistí vítězové absolvovali jako 
součást přípravy na Mistrovství ČR.
 Děkujeme tímto Obecnímu úřadu, sponzorům, rodičům 
a fanouškům za podporu. Poděkování patří také vedení ZŠ Blu-
dov za vstřícnost při náročné přípravě.
Mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou bude přenáše-
no přímým přenosem internetovou televizí Firetv. 
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Podařilo se mně přesvědčit Správu silnic 
Olomouckého kraje k tomu, aby provedla 
základní opravu komunikace navazující 
na Třídu Adolfa Kašpara, alespoň toho 
nejhoršího úseku od radnice kolem Po-
mníku padlých až po křižovatku s ulicí 
Školní.
 Obec Bludov výrazným způsobem 
napomohla Římskokatolické farnosti 
v Bludově k tomu, aby získala od MAS 
Šumperský venkov dotaci na rekonstrukci 
vnitřních prostor fary a na výměnu oken 
zbývajícího patra farní budovy.
 V této chvíli mohu sdělit další velmi 
pozitivní informaci o tom, že se nám po 
téměř tříletém úsilí podařilo zajistit dotaci 
z Regionálního operačního programu na 
revitalizaci prostoru kolem Zámeckého 
rybníka. Pokud do dvou měsíců dolo-
žíme technické a organizační zajištění 
této akce, získáme cca 6 mil. Kč dotace 
z celkových nákladů cca 8,5 mil. Kč 
na investici, která by se uskutečnila až 
v roce 2014 a která bude zahrnovat 
zejména úpravu plochy po likvidaci 
Hrochovy chalupy na 12 parkovacích 
míst, úpravu ploch kolem administrativní 
budovy Bludovské a.s., odstranění velmi 

škaredého sloupu v křižovatce ověnčené-
ho spoustou drátů a pokračování uložení 
vedení nízkého napětí do země kolem 
rybníka až za Holoušovu chalupu, vlastní 
komunikaci kolem rybníka zrenovujeme 
do žulové kostky, z této okružní komu-
nikace pak povede zcela zrekonstruovaná 
ulice (s živičným povrchem) vedoucí až 
na ulici Špalkovu, ve všech zmíněných 
prostorách bude nové veřejné osvětlení 
a veškerá dotčená prostranství budou do-
plněna novou zelení.
 Až potud jsem zmiňoval akce tak či 
onak navazující na Třídu Adolfa Kašpara 
nebo také na naši náves.
 Z letošních investic musím uvést 
ještě jednu velkou akci a sice zateplení 
a výměnu oken na budově Základní školy 
Karla staršího ze Žerotína, konkrétně 
budovy U2 (sousedící se hřbitovem). 
Na tuto realizaci jsme zajistili dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí ve 
výši 90% z dotačně uznatelných nákla-
dů. Proběhlo již také výběrové řízení 
na dodavatele stavby, kdy nejvhodnější 
nabídku předložila šumperská firma 
FORTEX-AGS a.s. s cenou díla ve výši 
4 420 tis. Kč vč. DPH.

V tento moment bylo jasné, že Bludov se už soustředí na 
udržení náskoku.
 K takové taktice je třeba to hlavní, udržet psychickou po-
hodu, to ale nebývá nikdy jednoduché a ani v Olomouci tomu 
nebylo jinak. Štafeta CTIF byla příkladem, jak je každý sport 
napínavý a dopředu nevypočitatelný, první pokus jsme zaběhli 
vcelku solidně, proto na druhý se šlo s vědomím stáhnout čas 
ještě níž. To se sice podařilo, ale s trestnými body, což znamena-
lo druhé místo v disciplíně.
 Po obědě přišla na řadu štafeta 4x60m s překážkami a chyba 
na předávce rychlejší štafety, dobrý výsledek pro tým ale zaběh-
la druhá papírově slabší čtveřice, jejíž výkon stačil na 3.místo. 
Náskok po pěti disciplínách byl dostačující, na celkové vítěz-
ství stačilo skončit do 8.místa v závěrečném požárním útoku 
s vodou.
 V této disciplíně jsme si v prvním pokusu vybrali slabší 
chvilku a výsledný čas dal soupeřům naději na obrat průběž-
ného pořadí. Toho naši největší soupeři ze Stříteže nad Ludinou 
z okresu Přerov využili a zaběhli nejlepší čas dne. Pozornost 
celého stadionu se potom obrátila k druhému pokusu Bludova, 
při kterém nastalo až nepřirozené ticho.
 Ukázala se naštěstí síla družstva, která není jen v dobré vý-
konnosti, ale právě ve schopnosti zvládnout psychicky okamžik, 
kdy jediný pokus rozhoduje o snažení v celém soutěžním roce. 
Bludov podal spolehlivý výkon a časem 17,87s skončil na 4.mís-
tě v disciplíně. Tento výsledek znamenal jisté celkové vítězství, 
titul přeborníka Olomouckého kraje pro rok 2013 a právo účasti 
na Mistrovství České republiky 4.-8. července do Jablonce nad 
Nisou. Za posledních pět let je to čtvrtý postup na republikový 
šampionát.
 V neděli bojovali o postupová místa dorostenci jak v katego-
rii družstev, tak jednotlivců. Právě v kategorii jednotlivkyň měl 

 A potom tu máme ještě takové naše 
„malé radosti“, kdy věnujeme své úsilí 
opravám menších památek. V letošním 
roce chceme opravit obrázky v Gryngleti 
a na ulici Školní. Nedivte se, prosím, že 
tyto objekty na malou chvíli z obce zmizí, 
protože, zakrátko, po jejich renovaci bu-
dou vráceny na svá původní místa. 
 Toto se netýká sochy Panny Marie 
v křižovatce na dolním konci, kterou letos 
také vyspravíme a která při opravě a při 
navrácení původních barev zůstane stát 
na svém místě.
 Zanedlouho bude také demontována 
socha sv. Floriána na ulici Jana Žižky, 
která je v havarijním stavu. Oprava této 
památkově chráněné sochy bude však ná-
ročnější, bude ukončena až v příštím roce 
a pokusíme se na ni sehnat dotaci.
 Na závěr bych chtěl požádat vás, vá-
žení občané, o toleranci a jistou dávku 
shovívavosti. Protože když se něco bu-
duje či opravuje, bývá často hluk, občas 
se práší nebo bývají stísněné prostorové 
podmínky. Tak nám to, prosím, promiňte. 
Vždyť to všechno budujeme hlavně pro 
vás – vlastně pro nás.
    Ing. Pavel Ston
   starosta obce

Finále Ligy MH 2013

- dokončení článku „Zvelebujeme naši obec“ -

- dokončení článku „Bludovští hasiči...“ -
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V pondělí 10. června 2013 se v 18:00-20:00 uskutečnilo v Kul-
turním domě 14. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo 13 zastupitelů, omluveni byli Jan Kacar a Josef Ocetek. 
Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který vyhotovením zápisu 
pověřil tajemníka OÚ Zdeňka Kolínka. Zastupitelstvo schválilo 
jako ověřovatele zápisu Martinu Znojovou a Jaroslava Balhara. 
Starosta informoval o plnění úkolů z minulých zasedání. Zastu-
pitelstvo zprávu o plnění úkolů schválilo jednomyslně.

Zpráva o činnosti rady obce, zápisy z kontrolního výboru
Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Milan Klimeš. 
Konstatoval, že rada se od poslední schůze zastupitelstva se-
šla čtyřikrát. Kromě pravidelných záležitostí a kromě toho, co 
předložila zastupitelstvu, se zabývala především následujícím: 
žádostí ZO ČSCH Bludov o výpůjčku části pozemku 17 a tří 
unimobuněk, prodloužením nájemní smlouvy na pronájem ze-
mědělských pozemků s Bludovskou a. s., schválením zadávacích 
podmínek Zateplení Kulturního domu v Bludově, výběrem zho-
tovitele akce Zpracování projektové dokumentace pro územní 
řízení – úprava okolí podél silnice I/44 v úseku od křižovatky 
se silnicí III/3704 po železniční přejezd u Habermannovy vily 
v Bludově, výběrem zhotovitelů akcí: Snížení energetické ná-
ročnosti základní školy – objektu U2, Realizace splaškové ka-
nalizace na ulici Lázeňská, Prodloužení vodovodního řadu „C“ 
a kanalizační stoky „BF-1“ na ulici 8. května, návrhem smlouvy 
na údržbu zeleně v obci pro rok 2013 mezi obcí a Obecními lesy 
Bludov, vysoutěženou cenou na dodávky elektrické energie pro 
objekty obce Bludov, nákupem polopodzemních kontejnerů pro 
sběr komunálního odpadu a úpravou ceníku inzerce v Bludova-
nu.
 V následné diskusi Karel Janíček doporučil radě zamyslet se 
nad tím, jakým způsobem bude obec zabezpečovat odpovědnost 
na úseku SPOZ po plánovaném odchodu vedoucí KD J. Divi-
šové do důchodu. Upozornil na to, že blahopřání manželům 
Pregetovým k významnému životnímu jubileu 70. výročí svatby 
nezajišťoval nikdo ze zvolených reprezentantů obce. Dále se 
dotázal, kdy bude definitivně upraven prostor, který vznikl po 
demolici Hrochovy chalupy vedle Bludovské a.s.
 Starosta na to odpověděl, že manželům k jejich narozeninám 
a významnému výročí svatby popřál SPOZ, že on i místostarosta 
se nemohli oslavy 70. výročí svatby zúčastnit, ani nemohli účin-
ně reagovat, neboť byli mimo obec a o oslavě významného jubi-
lea se dozvěděli dva dny před církevním obřadem (svatba před 
sedmdesáti lety proběhla mimo Bludov, takže není zaznamenána 
v místní matrice). Souhlasil, že bude nutné nastavit systém tak, 
aby se to příště neopakovalo. Prostor po Hrochově chalupě byl 
upraven pouze provizorně pro stání vozidel a čeká se na roz-
hodnutí o dotaci na revitalizaci centra obce, podle kterého bude 
prostor dále upraven. V případě schválení dotace bude na místě 
vybudováno 12 parkovacích míst. V případě neschválení budou 
provedeny další částečné úpravy dle finančních možností v sou-
ladu s navrhovaným konečným projektem.
 Poté starosta informoval o dalších investičních aktivitách 
obce v tomto roce, které proběhnou v nejbližším období: zatep-
lení budovy U2 základní školy, na které obec získala dotaci ve 
výši 90 % nákladů (zhotovitel FORTEX-AGS, a.s.); zateplení 
kulturního domu, na které obec získala dotaci ve výši 90 % ná-
kladů (zhotovitel SAN-JV s.r.o.); vydláždění před Sokolovnou; 
úprava křižovatky u zámku, zaslepení spojnice ulic Dr. Březiny 
a Stará směrem ke komunikaci I/11; nový obalovaný povrch 
komunikace mezi radnicí a základní školou, na kterém se budou 

14. zasedání zastupitelstva obce

z poloviny podílet obec a z poloviny SSOK.
 Paní Hrochová z pléna vyjádřila zásadní nesouhlas s uzavře-
ním výjezdu z ulice Dr. Březiny na křižovatku u zámku. Na to 
reagoval M. Klimeš tím, že o zaslepení ulic nerozhoduje obec, 
ale rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje z podnětu Policie 
ČR – z důvodu nebezpečnosti při výjezdu. Obec s tím nic ne-
zmůže. Zastupitelstvo poté zprávu o činnosti rady 11 hlasy (2 se 
zdrželi) schválilo.
 Poté zastupitelstvo jednomyslně vzalo na vědomí oba před-
ložené zápisy z jednání kontrolního výboru.

Doplnění a úprava seznamu hrobů významných občanů
Komise kulturní, mládeže a sportu doporučila, aby byl doplněn 
seznam hrobů významných občanů na bludovském hřbitově 
o hrob s číslem 137, oddíl IV., ve kterém je pohřben P. Rudolf 
Kašpar (1821-1896). Byl to významný bludovský rodák, kněz 
a jeden ze zakladatelů moravské přírodovědy, který mj. navrhl 
název bludovit. Rada rovněž navrhla v seznamu provést jednu 
technickou změnu, kdy bylo špatně zapsáno číslo hrobu ThDr. 
Jarolíma Adámka. Zastupitelstvo s doplněním a opravou sezna-
mu 12 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo.

Organizační řád obce Bludov 
Rada předložila opravenou verzi organizačního řádu obce, podle 
doporučení minulého jednání zastupitelstva. Po další úpravě, 
kterou navrhl Stanislav Balík (odstranění konkrétních jmen 
z textu, aby se při personální změně nemusel organizační řád 
upravovat), zastupitelstvo řád jednomyslně schválilo.

Finanční dar od společnosti Bludovská a. s.
Společnost Bludovská a.s. se po jednání s vedením obce roz-
hodla darovat do rozpočtu obce finanční dar ve výši 60.000 Kč 
na financování kultury v obci. Zastupitelstvo s přijetím daru 
jednomyslně souhlasilo.

Propoj mezi místními komunikacemi Dr. Březiny 
a Stará - zaměření hranic pozemků a stávajícího oplocení
O této záležitosti jednalo zastupitelstvo již v září 2012. Roz-
hodlo nechat zaměřit stávající stav a poté se k záležitosti vrá-
tit. Geodetka zjistila, že stávající oplocení u domu čp. 164 je 
skutečně posunuto do komunikace, a to o 23 cm; jelikož mezní 
povolená odchylka činí 28 cm, tak není nutné plot bourat. Rada 
proto navrhuje pouze změnit klasifikaci komunikaci z kategorie 
4 (neprůjezdné) do 3 (průjezdné). V diskusi vystoupila z pléna 
paní Hrochová, která zásadně nesouhlasila s překlasifikací cesty, 
neboť nechce, aby po cestě jezdil majitel statku čp. 85 Vojtěch 
Kotrlý; ten má podle ní možnost jezdit domů „zadem“ od Nové. 
V. Kotrlý reagoval, že stavbou plotu, i když byl postaven 
v toleranci, došlo k zúžení komunikace. Měl se dle něj stavět 
až po zaměření. Cestu k vjezdu do statku potřebuje. Starosta 
odpověděl, že neposouvání plotu a současná změna katego-
rizace komunikace je navrhováno jako kompromisní řešení. 
Spolumajitel dotčené nemovitosti čp. 164 Jiří Eliáš se zamyslel 
nad tím, jak se bude řešit případné vyhnutí sloupků způsobené 
provozem dopravních prostředků. Pí. Hrochová doplnila, že 
se byla dotázat na dopravním inspektorátu a bylo jí sděleno, 
že parametry komunikace neodpovídají komunikaci III. třídy. 
S. Balík reagoval, že plot je postaven sice v povolené odchylce, 
ale přesto 23 cm dovnitř komunikace (možná proto se vychylují 
sloupky) a že nepůjde o silnici III. třídy, ale o kategorii 3 v rám-
ci pasportu místních komunikací, což jsou dvě zcela rozdílné 
věci. Zastupitelstvo poté změnu kategorizace 11 hlasy (2 se 
zdrželi) schválilo.
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Pozemky kolem malé vodní elektrárny u Habermanova 
mlýna a pod ní
I v tomto případě se jednalo o dlouhodobou, opakovaně pro-
jednávanou záležitost (pro její historii odkazuji na Bludovan 
č. 8/2012). Starosta se dle usnesení zastupitelstva ze září 2012 
obrátil na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
aby obec a úřad uzavřely souhlasné prohlášení, ve kterém bude 
uvedeno, že vlastníkem shora uvedených nemovitostí je Česká 
republika. Dne 11. března 2013 ale obci úřad překvapivě sdělil, 
že stát předmětné pozemky nepřevezme (a to přesto, že sám 
obec upozornil, že si je v roce 2001 zapsala neoprávněně). 
Ve svém sdělení úřad obci sděluje, že na základě rozhodnutí 
Pozemkového úřadu Šumperk ze dne 1.10.2004 vydaného 
v rámci komplexních pozemkových úprav pozbyla obec Bludov 
vlastnické právo k pozemkům podle dřívějšího pozemkového 
katastru (dřívější čísla pozemků byla 2501, 2500, 2503/1) a na 
základě výše uvedeného rozhodnutí Pozemkového úřadu Šum-
perk nabyla obec vlastnické právo k pozemkům p.č. 3002/2, 
3004, 3005/1 (nová čísla pozemků). Změna vlastnických vztahů 
v rámci pozemkových úprav prý neumožňuje řešit zpětně chyb-
ný zápis právních vztahů v katastru nemovitostí, když tento stav 
již v současné době není. (Pozn. SB – jediným důvodem tak je 
pouhé přečíslování pozemků.) Všechny pozemky - 3002/2 vodní 
plocha o výměře 21706 m2, 3004 vodní plocha o výměře 3261 
m2, 3005/1 vodní plocha o výměře 29949 m2 a 2941/2 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 122 m2 tak jsou ve vlastnictví 
obce. Je tedy na zvážení, zda bude obec chtít pozemky prona-
jmout (fakticky už je dlouhá léta užívají provozovatelé elekt-
rárny) nebo přímo prodat. Podle vyjádření Bronislava Suchého 
(syn majitele elektrárny, který jedná jeho jménem) má jeho rodi-
na stále zájem získat pozemky formou odkupu nebo pronájmu, 
vždy však za přijatelnou cenu. V opačném případě nevylučuje 
řešení vlastnictví pozemků soudní cestou. 
 S. Balík doporučil, pokud by se hlasovalo o prodeji, aby se 
nelicitovalo o ceně, ale byla stanovena cena v záměru prodeje. 
Josef Ťulpík doporučil věc vyřešit po nabytí účinnosti nového 
občanského zákoníku v roce 2014 (který řeší postup v případě 
odlišného majitele stavby a pozemku pod ní). Martina Pešáková 
reagovala, že to nic nevyřeší, protože majitel stavby by sice měl 
předkupní právo, ale musel by zaplatit cenu dle nejvyšší nabíd-
ky, jinak by právo zaniklo. B. Suchý z pléna doporučil jednat 
o dané věci se správci toků, případně jednat o směně pozemků. 
J. Ťulpík doporučil pozemky pronajmout, což by mohlo být pod-
kladem pro případný následný prodej, a pověřit radu jednáním 
o podmínkách pronájmu. K. Janíček sdělil, že se mu nelíbí 
rozdílná stanoviska Úřadu pro zastupování státu, zapochyboval, 
jestli to není dáno změnou zaměstnanců na úřadě. 
 Zastupitelstvo poté 12 hlasy (1 se zdržel) vzalo na vědomí 
dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že 

stát nepřevezme do svého vlastnictví dotčené pozemky. Dále 
radě jednomyslně doporučilo pronájem pozemků (pronájmy 
jsou ve výhradní pravomoci rady). Po projednání tohoto bodu se 
z dalšího jednání zastupitelstva omluvil Martin Schauer. 

Žádost o uzavření souhlasného prohlášení pro vyřešení 
duplicitního zápisu vlastnictví u pozemku 661/5
U domu čp. 105 (Ztracená ulice) je pozemek 661/5 – ostatní plo-
cha o výměře 85 m2. Ten má v katastru nemovitostí duplicitní 
zápis vlastnictví – na obec a na sestry Marii Hruškovou a Mar-
celu Vondráčkovou. Obě sestry chtějí duplicitní zápis vlastnictví 
s obcí vyřešit, proto žádají o projednání souhlasného prohlášení, 
kterým by se obec vzdala svého vlastnického práva a uznala tak, 
že jsou nesporné a jediné vlastnice pozemku. Žádost o uzavření 
souhlasného prohlášení předkládají na základě dlouhodobého 
(více než 70 let) užívání tohoto pozemku jejich rodinou. Dupli-
citní vlastnictví vzniká tak, že je katastrálnímu úřadu postupně 
doručeno více vykonavatelných rozhodnutí a jiných listin (na-
bývacích listin), jimiž je katastrální úřad vázán, z nichž každá 
svědčí o vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti a katastrální 
úřad vyjádří tuto okolnost duplicitním zápisem vlastnictví. 
 V diskusi M. Pešáková sdělila, že by se mělo nejdřív pro-
věřit, kdy duplicita vznikla a kdo byl původním majitelem. 
S. Balík reagoval, že duplicita v evidenci zřejmě musí exis-
tovat dlouhou dobu, v těch místech existovaly duplicity i na 
jiné pozemky. Pozemek, co si pamatuje, užívali žadatelé. Neví, 
k čemu by obec pozemek využila, pokud by se prokázalo, že je 
původním vlastníkem (navíc upozornil na náklady případného 
soudního řešení a na energii takové věci věnované). Doporučil 
schválit souhlasné prohlášení, kterým by se obec vzdala vlast-
nictví tohoto pozemku. M. Pešáková navrhla, aby bylo hlasování 
o schválení souhlasného prohlášení odloženo do doby prověření 
původního majitele pozemku. Tento návrh získal 1 hlas (8 proti, 
3 se zdrželi). Poté zastupitelstvo 10 hlasy (1 proti, 1 se zdržel) 
schválilo uzavření souhlasného prohlášení. 
Financování staveb
V rámci očekávané úspěšnosti při podání žádosti ze SFŽP 
- prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, výzva 
44 – na projekt Zateplení kulturního domu je zapotřebí závaz-
ku zastupitelstva k profinancování realizace projektu do konce 
roku 2013 vlastním podílem v částce 1.500.000 Kč a závazku 
k následné udržitelnosti projektu po dobu 5 let. Zastupitelstvo 
s tímto závazkem (odpovídajícího i již schválenému rozpočtu) 
jednomyslně souhlasilo.

Různé
M. Klimeš jménem obce poděkoval všem občanům, kteří 
se aktivně zúčastnili sbírky na pomoc oblastem postiženým 
povodněmi.

Stanislav Balík ml.

Vážení občané – důležité upozornění 
– svoz bioodpadu

Obecní úřad touto cestou upozorňuje občany, že se neustále
zhoršuje situace u svozu bioodpadu, protože přes veškerá 

upozornění někteří občané používají všechny druhy 
popelnic. Bioodpad bude firma SITA CZ a.s. odebírat pouze 
z hnědých bionádob. Firma SITA CZ a.s. upozorňuje občany, 

že z technických a hlavně časových důvodů není možné, 
aby zaměstnanci této firmy kontrolovali obsah každé nádoby.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Obecní úřad Bludov

Pozor!! 
Změna provozní doby 

knihovny o prázdninách
v úterý a ve čtvrtek 

od 12:30 hodin do 17:30 hodin
Knihovna bude uzavřená 

po dobu prázdnin od 16.7.-15.8.2013
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V červenci 2013 oslaví
Golda Jan Nádražní  70
Albrecht Jiří Lázeňská  70
Goldová Olga Nádražní  75
Riedl Jan Dr.Březiny  80
Matějíčková Marie Vančurova  83
Vichta Vratislav Nerudova  85 
Mazáková Alice Ztracená  88 
Krejčí Josef Školní  90
Markovská Kristina V Potokách 91 

V srpnu 2013 oslaví
Matějčková Helena Hrabenovská 70
Adámek Jarolím Masarykova 70
Ondráčková Jarmila Zahradní  83
Matějíčková Jaroslava  Palackého  84
Schauer Antonín J. Žižky  84
Navrátil Antonín Lázeňská  84
Březinová Marie Příční  85 
Holinková Marie B.Němcové 90

POZVÁNKA
 

Pá 28. 6.   22.00  Letní kino – OKRESNÍ PŘEBOR /hasič.areál/
Ne 30. 6.   19.00  Recitál J. Hutky /zámek/
St  3. 7.    13-16.30    Den otevřených dveří 
    – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Pá  5. 7.    15.00  Hudební koktejl /hasič.areál/
Út  9. 7.    19.00   Zámecké dostaveníčko /zámek/
Pá 12. 7.    21.30  Letní kino – LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL /hasič.areál/
Pá 19. 7.   21.00  Letní kino pro děti – ŠMOULOVÉ /hasič.areál/
Ne  1. 9.   14.00  Koncert KPH (zámek)
So  7. 9.   Výšlap za bludov. špekáčkem
Ne  8. 9.      Přednáška ŽEROTÍNSKÉ ŽENY  
    Den otevřených dveří – zámek

na červenec a srpen 2013 

  Dne 6. července vzpomeneme 3. výročí 
úmrtí pana

Josefa Kašpara
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.

Dne 13. července 2013 oslaví náš 
tatínek, dědeček a pradědeček pan

Josef Krejčí
krásné 90. narozeniny. Vše nejlepší, 

hodně zdraví a pohody mu přejí 
a za jeho lásku a starostlivost 

děkují synové Josef, František 
a Jiří s rodinami.

  Děkujeme Všem, kdo jste doprovodili na 
poslední cestě dne 8.6.2013 naši maminku

Marii Snášelovou 
Snášel Jan.

  Říká se, že nad hroby svých nejbližších 
a přátel pláčeme nejvíce pro nevyřčená
slova a neuskutečněné činy. A je tomu 
opravdu tak. Už nikdy nebudu moci říct 

Honzovi Kacarovi, 
jak moc jsem si ho vážila a měla ho ráda pro 
jeho přístup k lidem, pro jeho povahu, vstřícnost, 
optimismus a jeho životní filozofii. Tak alespoň 
touto formou „Honzo, díky, že jsem měla 
možnost se několik let počítat mezi tvé přátele.“
Jarmila Divišová

  Dne 5. července vzpomínáme nedožité 
85. narozeniny našeho milovaného tatínka, 
dědečka, pana

Zdeňka Vlčka
a zároveň 28. května jsme vzpomněli 19. výročí
úmrtí. S láskou vzpomínají dcery Zdenka, Věra, 
Táňa a vnoučata.

Zlaté svatby
Dne 10.srpna 2013 oslaví 50.výročí společného života

manželé Jana a Bohumil Stonovi
Dne 17.srpna 2013 oslaví 50.výročí společného života

manželé Kamila a Miroslav Novotní
Do dalších společných let přeje vše nejlepší Sbor 

pro občanské záležitosti v Bludově.

  Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli 
dne 20.6.2013 rozloučit s panem 

Janem Kacarem   
Velice děkujeme panu Ing. Karlu Janíčkovi za smuteční řeč 

a také děkujeme za veliké množství květinových darů.
 Zarmoucená rodina

Poděkování
Děkujeme MUDr. Klofáčové a sestře Znojové za obětavou 

a vzornou péči o naši maminku Marii Snášelovou. 
Ještě jednou velký dík. Rodina Snášelová

  Dne 1.srpna 2013 vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí našeho manžela, tatínka, dědečka, 
pradědečka, pana

Františka Snášela 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou stále vzpomínají manželka, syn, 
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
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Kulturní dům Bludov vás zve 
do LETNÍHO KINA

V HASIČSKÉM AREÁLU V BLUDOVĚ
 •   OKRESNÍ PŘEBOR + 10. bludovský týdeník
 Pátek 28. června 2013 po setmění /22.00 hod./

 •   LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL + 11. bludovský týdeník
 Pátek 12. července 2013 po setmění /21.30 hod./

 •   ŠMOULOVÉ Letní kino pro děti - délka 98 min.
 Pátek 19. července 2013 po setmění /21.00 hod./

OBČERSTVENÍ
Vstupné dobrovolné

V případě nepříznivého počasí se promítání nekoná

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd do Prahy
do Hudebního divadla Karlín na

muzikál z prostředí starověkého Egypta

Účinkují: Lucie Bílá, Dasha, Kamila Nývltová, Václav Noid Bárta, 
Marián Vojtko, Jiří Korn, Lukáš Kumpricht, Jan Urban, 

Kateřina Katchaba Nováková, Veronika Vyoralová, Oldřich Král, 
Tomáš Bartůněk

Muzikál AIDA měl premiéru v březnu 2000 a hrál se 4 a půl roku, 
čímž se zařadil mezi jeden z nejdéle hraných muzikálů na Broadwayi. 

AIDA byla uvedena ve více než 20 zemích celého světa 
a byla přeložena, včetně češtiny, do 15 jazyků. 

Hudba Eltona Johna je stylově eklektická. Najdeme v ní moderní 
reggae, Motown i gospel. Zastoupen je samozřejmě typický Eltonův 

pop a vystopujeme v ní i silný vliv africké hudby.

V sobotu 14. září 2013
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Cena 1.100,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov zve na

 Bludovské 
kulturní léto 2013

Pá 28. června 22.00 hod. Letní kino 
OKRESNÍ PŘEBOR + 10. bludovský týdeník 

vstupné dobrovolné 
•

Ne 30. červena 19.00 hod. Recitál Jaroslava Hutky 
 Zámek  Bludov - vstupné 40.- Kč

•
St 3. července 13.00-16.30 hod. Den otevřených dveří 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BLUDOV 
Vstup volný

•
Pá  5. července 15.00 hod. Hudební koktejl 

Brouci Band-The Beatles Revival, Teens Jazzband 
Velké Losiny, Holátka Šumperk
Soutěže pro děti, skákací hrad

vstupné dobrovolné
•

Pá 12. července 21.30 hod. Letní kino 
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL + 11. bludovský týdeník

vstupné dobrovolné
•

Pá 19. července 21.00 hod. 
Letní kino pro děti - ŠMOULOVÉ

vstupné dobrovolné 
…………………………………………………………………

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
 

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ KRAKOW

Program: prohlídka historického města Krakowa (1-2 hodiny), 
ulice Grodzka, Rynek Glówny, kostely a pozůstatky pevnostního 

opevnění, budova Univerzity Jagelonského, místo, 
kde se nachází nejznámnější polský obraz… 

Hlavní vánoční trh se v Krakově odehrává na hlavním náměstí 
(Rynek Glówny) v okolí Sukiennice. Advent v Krakově nabízí 

atmosféru pravých křesťanských svátků, které nabádají 
se zastavit a posedět s přáteli.

Kdo nemá rád návštěvníky přelidněné města, tak právě 
zde si může v klidu vychutnat atmosféru Vánoc.

Sobota 30. listopadu 2013 
odjezd od KD v 5.00 hod. 

Cena 600.- Kč /cesta, průvodce/
Přihlášky v KD Bludov

VÁNOČNÍ KRAKOW

Kulturní dům Bludov  
pořádá zájezd do Polska 

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

úterý 1. října 2013
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov tel.: 583 238 177

Kulturní dům Bludov – Místní informační 
středisko Bludov upozorňuje.

V době letních prázdnin bude otevřeno 
v pracovní dny v době od 10 do 12 hod.
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Program:
SEMO Smržice

- Šlechtění, produkce a prodej 
osiv zeleniny a květin

- Poradna pro zahrádkáře

Prostějov
- Botanická zahrada 

  Petra Alberta

Tovačov
- Zámek

Brodek u Přerova
- Zvonkohra

Odjezd od kulturního 
domu Bludov v 6:30 hod.

Cena:  200,- Kč

Závazné přihlášky přijímá:  
p.Ladislav Vyhňák 

a p.František Kranich
Zájezd se uskuteční jen 

při dostatečném počtu účastníků

v sobotu 7.září 2013 
Smržice, Tovačov

Český zahrádkářský 
svaz ZO Bludov

pořádá zájezd

KD přijímá přihlášky 
do HUDEBNÍ ŠKOLY 

výuka hry na 

 Flétnu  Klavír  Kytaru  
Zpěv  

/do 10. září 2013/

 Šachový kroužek 
/zahájení ve středu 11. září 

v 16 hod./

Tel. 583238177, 
kulturni.dum@bludov.cz

ZÁJEZD
Výbor Sboru Dobrovolných hasičů v Bludově pořádá pro své členy a jejich nejbližší 

zájezd na Jižní Moravu  do oblasti Uherského Hradiště – Blatnice.

Termín zájezdu -  21.9.2013 – 22.9.2013
Program zájezdu:

21.9.2013
  Odjezd v 6.00 hodin  Návštěva zámku Bučovice 

 Těšany – oběd   Prohlídka kovárny v Těšanech
 Oskorušobraní v Travičné  

  Blatnice pod svatým Antonínkem - sklípek s řízenou  
 degustací - večeře, program s hudbou  

22.9.2013
Blatnice – snídaně, odjezd   Strážnice – prohlídka města a památek, 

oběd dle vlastního výběru  Návrat v odpoledních hodinách.

Předběžná cena zájezdu: Pro členy sboru 1.200,- Kč
Ostatní 1.700,- Kč

/V ceně je zahrnuta doprava,vstupné,  ubytování se snídaní, teplá a studená večeře, 
po celý večer volná konzumace sudového vína, řízená degustace vín, hudba/
Zájemci se mohou přihlásit i s úhradou zájezdu nejpozději do 21.8.2013 

u Lenky Strouhalové-jednatelky SDH / tel.605367597/
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Výzva občanům – fotky spojené 
s kostelem, kostelíčkem...

Na podzim uplyne jedno a tři čtvrtě století (175 let) 
od poslední přestavby bludovského kostela a jeho vysvěcení. 
K této příležitosti by měla vyjít kniha věnovaná historii farnosti, 

kostela, kostelíčka, drobné sakrální architektury, kněžím 
působícím v Bludově a místním rodákům – kněžím a řeholnicím. 

Její součástí bude i fotografická příloha. 
Pokud máte k dispozici nějaké zajímavé fotografie, které se váží 
k čemukoli výše zmíněnému, prosím o jejich zapůjčení. Předejte 

je mně, příp. mým rodičům – ideálně do konce srpna 2013. 
Po převedení do digitální podoby je nepoškozené vrátím.

Stanislav Balík ml.

Kulturní dům Bludov Vás zve v rámci 
BLUDOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA 

do HASIČSKÉHO AREÁLU V BLUDOVĚ na 

• Brouci Band-The Beatles Revival
• Teens Jazzband Velké Losiny

• Holátka Šumperk
PRO DĚTI-zdarma skákací hrad, soutěže

Pá 5.července od 15.00 hod.  

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Hudební koktejl 

Pod lipami BLUDOV

jinak lze i po telefonní domluvě

tel.: 606 854 606
Přijímáme objednávky na ovoce z Jižní Moravy.
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

O čem se psalo v BLUDOVANU v roce 2001
Olympijský vítěz František Čapek 
a cyklista Jan Veselý
SPORTOVNÍ LEGENDY SE LÉČÍ V BLUDOVĚ
BLUDOV – Snad pořád veselý je Jan Veselý – nezapomenutelný 
cyklista, jenž se přijel do bludovských lázní léčit spolu s další le-
gendou československého sportu Františkem Čapkem, nejstarším 
žijícím českým olympijským vítězem. Svou zlatou medaili totiž 
vybojoval na kanoi už v roce 1948 v Londýně. Oba sportovci 
„ve výslužbě“ do Bludova přijeli díky Nadaci české sportovní 
reprezentace a vedení zdejších lázní – ty se jako první zařízení 
tohoto druhu staly sponzorem nadace, která má za cíl pomáhat 
sportovcům, kteří kdysi šířili slávu země po celém světě, dnes 
ale žijí mnohdy zapomenuti a bez jakéhokoliv ocenění. 
 „Zavázali jsme se poskytnout každý rok pro dva členy nada-
ce zdarma čtrnáctidenní pobyt, první této možnosti využili právě 
pánové Čapek a Veselý,“ vysvětloval ředitel lázní Jiří Riedl.
 Slova se potom chopil Jan Veselý, i ve svých sedmdesáti 
osmi letech stále plný energie, života a humoru. Úsměv mu 
na tváři nechyběl ani při líčení sportovních tragédií, které ho 
tak často postihovaly především na mezinárodních kláních 
i závodu Míru, jenž ale nenazývá jinak než „Varšava“. „Ve dva-
apadesátém, když jsem jel na vítězství, mi devět kilometrů před 
Lipskem praskla vidlice, strašně jsem se dobil a skončil druhý, 
v úplně prvním ročníku mi ve stejné situaci praskl řetěz, neměl 
jsem prostě štěstí. Ale vlastně jsem tady, takže jsem nakonec to 
štěstí měl,“ šíří kolem sebe Jan Veselý lavinu optimismu. Spíše 
ale než na své úspěchy a neúspěchy vzpomínal legendární cyk-
lista na začátky své sportovní kariéry, spojené s rozvozem peči-
va a závodem pekařských učňů – na kole, které vzhledem k jeho 
stavu nazývá „dvoustopé“. „Dnes mám zase takové – aspoň ho 
nikdo neukradne. Já už na něm moc nejezdím, tak na poštu, pro 
noviny nebo s přáteli na pivo,“ dodává a mezi tím své vzpomí-
nání prokládá skoro neuvěřitelnými historkami, dokládajícími, 
že on ani jeho kolegové nebyli žádní suchaři.

 „Když jsem na Varšavě skončil druhý, potrestali mě jako 
největšího zločince – dostal jsem polský motocykl Sokol, což 
byla strašná potvora. Náš moped byl proti tomu bavorák, 
nakonec jsem ho – ovšem těsně před měnou v třiapadesátém, 
prodal. Pár roků nato jsem zase skončil druhý, obhlížím ceny 
a co jsem nedostal, zase Sokola. Naštěstí jsem ho hned na 
schodech prodal jednomu polskému kolegovi,“ líčí všemožné 
ceny, mezi nimiž nechybělo ani pověstné živé prase, o kterém 
se ve své známé povídce zmiňuje spisovatel Ota Pavel. „Bydleli 
jsme od sbe jen kousek, často k nám chodil, když mu bylo dobře 
i když měl problémy. Teď o něm vychází krásná knížka,“ 
zavzpomínal se Jan Veselý, který si kromě uznání, které přišlo 
až po roce 1989, cení také české i mezinárodní ceny Fair play. 
„To se vás kanoistů netýká, vy jste mohli tak akorát zlomit 
pádlo,“ popichuje s humorem svého kolegu.
 František Čapek se ale nenechává zahanbit. „Tak půl 
kilometru před cílem už nikdo za mnou nebyl, tak jsem zvolnil 
tempo, že si trochu orazím. Najednou diváci začali strašně řvát 
– Kanaďan, co jel za mnou myslel, že už nemůžu a dal se do 
trháku. Jenomže já byl odpočatý, tak jsem vyrazil a dojel tak 
až do cíle,“ s lehkou nadsázkou líčí své olympijské vítězství na 
desetikilometrové kanoistické trati, které vybojoval ve čtyřiatři-
ceti letech. „Smůla byla, že v době, kdy jsem byl na sportovním 
vrcholu, byla válka. Dvě olympiády mně tak utekly,“ vysvětluje 
sedminásobný mistr republiky. V tom se nijak neliší od Jana 
Veselého: „Když jsem začal závodit, bylo mým snem být právě 
mistrem republiky. Nakonec jsem se jím stal myslím šestadva-
cetkrát,“ Stejně jako slavný cyklista, který během prvních tří 
týdnů závodění postoupil z nejnižší až po špičkovou kategorii, 
i František Čapek postupoval vpřed velmi rychle. „Nejdřív jsem 
zápasil, ale po úrazu jsem přešel na kanoe. Nejdřív mě nechtěli, 
že už jsem moc starý. Za dva roky jsem byl mistr republiky,“ do-
dává muž, na jehož stisku ruky je dodnes citelná jeho sportovní 
kariéra. „Každý den hodinu cvičím, třikrát do týdne jdu plavat 
a do sauny,“ prozrazuje nejstarší český olympijský vítěz tajem-
ství své vitality.

BESÍDKY KE DNI MATEK V MŠ BLUDOV

Druhou květnovou neděli se každoročně slaví Den matek. Na 
počest všech maminek jsme proto pořádali v naší mateřské škole 
besídky. Děti maminkám a babičkám hrály pohádky, zpívaly 
a recitovaly říkanky. Některým maminkám tato dojemná vystou-
pení dokonce vehnala slzičky do očí. Děti byly oceněny milým 
úsměvem a velikým potleskem. Na závěr každé dítě věnovalo 
své mamince dáreček, který samo vyrobilo.
 A protože v naší školce máme i dramatický kroužek Vra-
beček, přijali jsme pozvání do Domova důchodců v Bludově. 
Kroužek zde vystupuje během celého roku. V květnu se předsta-
vil s pásmem pro babičky a dědečky, kteří jsou vděčnými diváky 
a posluchači našich dětí. Holčičky zahrály pohádku s panenkami 
a chlapci hravě zvládli roli tatínka. V závěru zazněly lidové pís-
ně, které si senioři s radostí s našimi dětmi zazpívali.
 Touto cestou přejeme všem pěkné léto a těšíme se v příštím 
školním roce nashledanou!

MŠ Bludov

Zprávy z MŠ Bludov



Bludovan 10

Bludovan 6/2013

Veselý týden - aneb děti mají svátek

Svátek dětí neslavíme s dětmi v MŠ pouze v tento den 1. června, 
ale tradičně už celý týden. Letošní týden nazvaný „Žijí s námi 
zvířátka“ proběhl od 27. 5. – 31. 5. 2013. Po celý týden byly pro 
děti připraveny prožitkové činnosti, které vycházely ze zájmů 
a přání dětí. Pobyt v přírodě nám však kazilo nepříjemné, 
chladné, deštivé počasí, kdy většina činností musela probíhat ve 
třídách. I naplánovaný výlet do ZOO byl odložen až na konec 
června.
 Děti se vydováděly na skákacím hradě (zapůjčil sponzor), 
rozvíjely si svou obratnost a šikovnost v  neobvyklých sportov-
ních disciplínách. Za dětmi přijeli  dva černí pejsci z chovatelské 
stanice novofundlandských psů. Chovatelé si s dětmi o pejscích 
povídali, vysvětlili jim, jak a proč se pejsci v daném okamžiku 
chovají. Děti si názorně vyzkoušely způsob správného uchopení 
štěňátka (plyšáka), očichání ruky pejskem a následné jeho po-
hlazení, vodění pejska, chránící polohu před útočícím psem aj. 
Rovněž ukázka chovu a výcviku volného letu papoušků byla pro 
děti zajímavá a poučná. I starší děti mohly z domu přinést ukázat 
své živé zvířecí mazlíčky a s kamarády si o nich povídat. Také 
zahraná divadelní pohádka O koblížkovi v podání pedagogické-
ho sboru se dětem líbila, měly radost, když poznaly některou 
paní učitelku.
 Veselý týden plný zážitků, podporujících dětskou zvídavost, 
her, zábavy a veselí se všem líbil a už se moc těšíme na výlet 
do ZOO a pak hurá na prázdniny. 

                           Kulhajová M. – uč. MŠ
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Hasiči v MŠ
„Dneska byli ve školce hasiči“ – tak vítaly děti jednou odpoled-
ne své rodiče, když si pro ně přicházeli. A než si rodiče stačili 
odpovědět na otázku proč, co se stalo, už jim děti plné dojmů 
a zážitků sdělovaly, co všechno zažily, viděly a co si vyzkoušely.
Prohlédly si technické vybavení hasičského auta, co k čemu 
slouží, jak se vylézá a sedí ve velkém autě, vyzkoušely si přilbu, 
dokonce i stříkaly s vodou. Určitě nejeden kluk si v tu chvíli 
přál být takovým hasičem, jako tatínek od Vendulky. Tato akce 
s hasiči proběhla v rámci každoročního cvičného evakuačního 
požárního poplachu v MŠ. Děti musely co nejrychleji, tedy 
v papučkách, opustit budovu školy. Poděkování patří hasičům 
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Šumperku 
(p. Jílek a jeho tým), kteří dětem připravili nevšední zážitek, 
umocněný jejich trpělivostí, ochotou a kamarádským přístupem 
k dětem. 

     Kulhajová M. – uč. MŠ

Mateřská škola nakrmila „Plastožrouta“
Již druhým rokem se naše mateřská 
škola zapojila do ekologického pro-
jektu a soutěže s názvem „Nakrmte 
Plastožrouta 2012/2013.
 Tak jako v předešlém školním roce 
děti nosily Pet víčka do svých tříd, je-
likož třídy soutěžily i mezi sebou, tak 

3. místo – Včelky – 50 kg / 1,9 kg na jedno dítě
4. místo – Myšky – 40 kg / 1,5 kg na jedno dítě
5. místo – Motýlci – 33 kg / 1,3 kg na jedno dítě
 A že jsme byli všichni pilní, dokazuje i to, že jsme se v rám-
ci soutěže „Nakrmte Plastožrouta“ umístili na 4.místě a získali 
tak odměnu 2000 Kč, za které můžeme dětem koupit hračky či 
praktické pomůcky.
 Tímto bychom rádi poděkovali všem dětem, ale hlavně jejich 
rodičům a rodinám, kteří poctivě sbírali víčko po víčku a tím 
se přičinili ke zpracování plastových odpadů, ze kterých se dále 
vyrobí nové plastové výrobky.
 Říkáte si teď, co s vršky, které mi přijdou pod ruku přes letní 
prázdniny? Určitě je nevyhazujte, však příští školní rok je tady 
„co by dup“.

Za kolektiv MŠ Bc. Březinová Dana

Před křižovatkou na vjezdu do Sudkova od Bludova je podle 
ukazatele Zábřeh vzdálen pouze 6 km. A ejhle, asi  po sto me-
trech za křižovatkou vpravo je do Zábřeha už pouhých kilome-
trů devět! Jestli to dobře, chápu město Zábřeh ráčí mít nožičky 
a přede mnou peláší. Co na to GPS-ky? A kolikpak je do Zá-
břeha odtud ve skutečnosti? Na opravu děr v cestě třeba peníze. 
Tady chybí ale něco úplně jiného. Podobný „Kotrmelec“ byl 
před léty u Chromče. Čekal jsem, že se dá do pořádku i toto. 
Inu, ono se to do pořádku nedalo.

R.Řežucha

Co tě nepálí nehas!

tomu bylo i letos. Děti jsou pro jakoukoli zábavu a soutěž, takže 
nadšeně nosily malé pytlíky, ty se mrknutím oka měnily ve velké 
pytle, které jsme za chvíli neměli kam schovávat. Naštěstí jsme 
měli hodného tatínka, pana Horáčka, který nám pravidelně pytle 
odvážel do Křelova. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za jeho 
ochotu a čas. Každá třída chtěla vyhrát, ale vítěz může být pouze 
jeden, takže tramtararááá:
1. místo – Berušky – 55 kg / 2,7 kg na jedno dítě
2. místo – Papoušci – 38 kg / 2,5 kg na jedno dítě
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Skautská doba zlatá
V roce 2001 jsem psal v Bludovanu o stříbné éře bludovského 
skautingu. Skauti tehdy obsadili stříbrné místo v okresním kole 
Svojsíkova závodu, čímž navázali na rok starý stříbrný úspěch 
Vlčat v okresním kole a třetí místo v kole krajském v Ostravě. 
Postoupili do krajského kola, kde skončili čtvrtí. Ve skrytu duše 
jsem doufal, že někdy budu psát o éře zlaté. Toto skryté přání 
se mi vyplnilo po dlouhých dvanácti letech, poté, co skautský 
oddíl již šest let vede člen „stříbrné“ družiny z roku 2001 Jan 
Juránek - Hanes.
 V minulém čísle Bludovanu jste se dozvěděli, že bludovská 
skautská družina Lišáků zvítězila v okresním kole Svojsíko-
va závodu v Libině a postoupila do krajského kola v Líhni 
u Olomouce. To proběhlo o víkendu 1. – 2. června 2013. Počasí 
nepřálo – jestliže na okresním kole skauti zmokli až při odchodu 
na vlak, zde pršelo od sobotního odpoledne poměrně vytrvale, 
což ale mladým skautům na náladě neubralo. Bahno, nebahno, 
hnali se za vítězstvím.
 Lišáci závodili ve složení: Martin Dostál - Roy– rádce, Libor 
Bryx - Plesk, Tomáš Musílek, Josef Holbík – Kouma a Lukáš 
Bryx. Disciplíny byly obtížné – vaření v přírodě, zdravověda, 
zhotovení přírodní hrazdy a shyby, týmová práce, příprava spo-
lečného vystoupení apod.
 Pokud se chcete přesvědčit o jejich kreativitě, doporučuji 
zhlédnout jejich prezentační video, které sami vytvářeli před 
okresním kolem. Ke stažení je na adrese: 
http://youtu.be/I9ppaxxp74o
 V konkurenci sedmi nejlepších družin Olomouckého kraje 
se stalo nečekané, přesto toužené – Lišáci s náskokem více než 
deseti bodů zvítězili a poprvé v historii bludovského skautingu 
postoupili do celostátního kola, kde se na konci září v Ochozu 
u Brna utkají se třinácti vítězi dalších krajských kol. Lišáci 
umí!!! Stanislav Balík – Ježek

vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Přála byste si dobře si zacvičit, ale nemáte hlídání pro miminko? 
Večer, když se vrátí manžel, se vám už do tělocvičny nechce? 
Tak přesně pro vás je určen nový moderní fitness program 
s názvem Strollering! Cvičení probíhá většinou v dopoledních 
hodinách, v přírodě či parku a hlavně s kočárkem, takže nemusí-
te svoji ratolest nikam odkládat! 
 Kromě Zábřehu a Šumperku se s prázdninami zabydlí Strol-
lering i v Bludově. „Plánuji otevřít zatím jeden termín, a to ve 
středu vždy od 9.30, cvičit budeme v lázeňském parku,“ uvedla 
Marie Novotná, certifikovaná lektorka Strolleringu. Tento pře-
vratný program založený na kombinaci sportovní chůze a posi-
lování vychází z principů Pilates a nese podtitul „Tak trochu jiná 
procházka“. Dle lektorky však není přesný. „Spousta maminek 
si myslí, že se procházíme po parcích a sem tam něco zacvičíme, 
ale tak to není. Strollering je makačka, po které přichází nejen 
viditelné zlepšení kondice, ale také úžasný pocit radosti,“ upřes-
ňuje Novotná. 
 Do lekce se dle nálady mohou zapojovat i samotné děti, 
kterým je cvičení s maminkou rovněž přínosem. „Už od malič-
ka vidí, že hýbat se, cvičit a sportovat je normální. Větší děti 
se často zapojují zcela samy a maminky napodobují,“ dodává 
s úsměvem Novotná. 
 Všem bludovským maminkám se tedy od 3. července nabízí 
možnost se lekce zúčastnit. Stačí se podívat na profil lektorky 
www.strollering.cz/marie-novotna a na rozvrhu se na danou 
lekci přihlásit. Druhou variantou je přihláška formou sms na 
tel.: 608 74 14 74, kde jsou k dispozici i podrobnější informace 
k programu. Lekce strolleringu stojí 50 Kč.

Kočárky vítány!
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Bludovská soutěž o nekrásnější - zahradnicky nejlépe upravené  okno, balkon, 
předzahrádku, dům a zahrádkářská výstava v roce 2013 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bludově 
za podpory Obce Bludov vyhlašuje pro všechny bludovské 
občany soutěž o nejkrásnější – zahradnicky nejlépe upravené 
- okno, balkon, předzahrádku, zahrádku či dům v roce 2013. 
 Soutěž bude uzavřena, vyhodnocena a její výsledky zveřej-
něny na Zahrádkářské výstavě ve dnech 17. - 18. srpna 2013 
v prostoru foyer a před jídelnou Základní školy v Bludově.
 Odborná hodnotitelská komise - složená z bludovských i cizích 
odborníků na zahrádkářství a estetiku bude posuzovat přihlášené
i nepřihlášené domy, předzahrádky, zahrádky, balkony, okna 
- a to v polovině srpna 2013. To, co se komisi bude nejvíce líbit, 
bude nafotografováno a prezentováno na zahrádkářské výstavě. 
Odborná komise rozhodne o ocenění. Ceny – obdobně jak loni 
finanční - budou předány na setkání na výstavě v sobotu 18. 8. 
2013 v 16 hod. Kdo se chce soutěže zúčastnit, se může přihlásit 
do soutěže sám – například u kteréhokoliv člena či funkcionáře 
ZO ČZS nebo u pí Mgr. Divišové v kulturním domě. Stejnou 
cestou může kterýkoliv občan upozornit na krásně přírodně vy-
zdobené okno, předzahrádku, balkon v Bludově. Vycházíme při 
tom z předpokladu, že nikdo nezkrášluje svoje nemovitosti pou-
ze pro vlastní potěchu a potřebu, ale také a zejména proto, aby 
jejich nemovitost příjemně působila na kolemjdoucí. Hodnocený 
objekt proto musí být viditelný z veřejné cesty, obecního pro-
stranství. Celkový estetický dojem okna, balkonu, předzahrádky, 
zahrady domu.

2. Zahrádkářská výstava 2013
Termín : 17. a 18. srpna 2013 
v prostoru kolárny a vstupu do školní jídelny ZŠ Bludov
od 8.00 do 17.30 hod. 
- příjem exponátů 16.8. 2013 od 9 hod., 
- vrácení exponátů 18.8. v 17.30 hod.
- Setkání vystavovatelů na výstavě:
v sobotu 17. 8. 2011 v 16 hod. 

Téma výstavy : Zdravá výživa z vlastního pěstování

Dlouhodobě tradiční zahrádkářská výstava v Bludově vzbuzuje 
stále větší zájem o vystavování nejen u vlastních členů ČZS, ale 
zejména u ostatních občanů obce. Vedle toho tradiční vystavova-
né exponáty (květiny, trvalky, bonsaje, letničky, hrnkové květiny, 
popínavé rostliny, léčivky, truhlíkové květiny apod.) nejen zvýši 
atraktivitu výstavy, ale naleznou v dalším roce i patřičný ohlas 
v celkové úrovni zahrádek, zahradnicky upravených oknech 
a balkonech, což opět nalezne patřičnou odezvu v úpravě celé 
obce. 
 K účasti a k vystavování zveme každého, kdo o vystavení 
a prezentaci svých výpěstků má zájem. V případě možnosti na-
šich pěstitelů nebude chybět ani soutěž O nejchutnější zeleninu 
příp. letní ovoce. 

Ochutnejte tradiční jídla našich hor. Gastrofestival Chuť Jeseníků odstartoval
Jeseníky jsou  regionem s přetrhanými tradicemi, proto je pů-
vodní jesenická kuchyně směsicí německé, slezské, moravské
i polské kuchyně. Možná, že ani vy byste nedokázali říct, které 
jídlo je tradiční pro naše hory. Ta skutečně poctivá, tradiční jídla, 
připravená z regionálních surovin, najdete až do konce září na 
jídelních lístcích devíti podniků. Poznáte je podle samolepky 
Chuť Jeseníků zobrazující příbor zapíchnutý do nejvyššího 
kopce našich hor. „Festivalové restaurace jsme vybírali skutečně 
pečlivě, a to na základě kladných referencí, získaných certifikátů 
kvality nebo vlastní zkušenosti,“ vysvětluje Tereza Schreibero-
vá, pořadatelka festivalu. 
 „Menu sestavovali šéfkuchaři festivalových restaurací. 
Vycházeli přitom ze souboru původních receptů, které posbírali 
historici nebo byly nalezeny v sešitcích babiček na půdách,“ 
vysvětlují členové sdružení Jeseníky přes hranici, které akci 
organizuje. V menu vybraných restaurací najdete skutečné gas-
tronomické zážitky: Kotletka s jeřabinovou omáčkou, vařený 
hovězí jazyk s rozinkovou omáčkou, masové knedlíčky v nudlo-
vém těstě, salátek z pečené kachny, slezské tvarohové knedlíčky 
s jablky, sacher dort a mnoho dalšího najdete v nabídkách festi-
valových podniků. 
 A které restaurace se rozhodly podpořit obnovu tradiční gas-
tronomie našich hor? V Jeseníku je to Vila Elis a Hotel Slunný 
Dvůr, v Rýmařově hotel Slunce, na Šumpersku pak Wellness 
Hotel Diana ve Velkých Losinách, motorest Permoník v Sobo-
tíně, Kolštejn v Branné. V Šumperku je nabídka také pestrá, do 
festivalu je zapojena restaurace Arte, pivnice Holba a kavárna 
PředMěstí.
 Oslava skvělého jídla hor pod Pradědem začíná 20. června
a potrvá až do konce září. Všechny informace najdete na 
www.chutjeseniku.cz. 
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Výzva o pomoc
Vedení SK Bludov se obrací na širokou veřejnost s prosbou 
o pomoc v nelehké situaci, ve které se náš klub ocitl po víkendu 
22.6.-23.6., kdy došlo, zatím z neznámých příčin, k vyhoření 
a totálnímu zničení našeho občerstvovacího stánku areálu fotba-
lového hřiště.
 Již se vyrojilo mnoho spekulací, co stálo za tímto rozsáh-
lým požárem, který poničil i plot Panské zahrady a zastřešení 
přilehlého posezení. Při uklízení ohořelých zbytků jsme nalezli 
jisté informace, které snad povedou k přesné identifikaci, co se 
vlastně stalo.
 Škody by byly mnohem větší a horší, kdyby náhodou ze 
Zábřeha se vracející hlídka Policie ČR nespatřila velké množství 
kouře a po příjezdu do areálu neupozornila hasiče. I tak to však 
bylo pro náš občerstvovací stánek příliš pozdě a jeho ohořelé 
torzo muselo být strženo.
 Smutný je ten fakt, že stránek prošel rozsáhlou vnitřní opra-
vou, která byla dokončena po 5 letech teprve vloni a stála náš 
klub nemalé finanční prostředky, nepočítaje to obrovské množ-
ství sponzorských darů poskytnutých do přestavby a vybavení. 
 Ještě smutnější je ekonomický pohled z příjmové stránky, 
jelikož stánek generoval nemalou část našeho rozpočtu, a tyto 
peníze z pořádaní různých turnajů, Memoriálů, karnevalů, a ná-
jmu během mistrovských zápasů nám budou zcela jistě chybět 
a dostává náš klub opětovně do existenčních problémů, které se 
velmi brzy projeví a budeme nuceni ještě víc šetřit na provozu, 
chodu a výdajové stránce našeho rozpočtu.
 Nejsmutnější však je ta nevratná skutečnost, že zničením 
tohoto objektu odchází obrovský kus historie bludovské kopané, 
jelikož vznik této „boudy“, jak jsme si ji během těch let fami-
liárně pojmenovali, se datuje do 70. - 80. let minulého století. 
Smutný to pohled pro ty, kteří se podíleli na její výstavbě, vý-
hradně ve svém čase, pro ty předchozí generace hráčů, fanoušků 
a příznivců, funkcionářů a pro nás všechny, kteří jsme toho tolik 
v této boudě prožili a zažili.
 Proto se obracíme o finanční či jakoukoliv jinou pomoc na 
všechny, kterým není a nadále nebude lhostejný další osud na-
šeho klubu. Pro tyto účely jsme založili  speciální spořící účet, 
na který můžou všichni, kteří se nám rozhodnou pomoc, zaslat 
finanční obnos v jakékoliv výši, kdy nám pomůže i sebemenší 
částka.
Číslo konta: 253749319/0300
Za jakoukoliv částku předem velmi děkujeme. Pro ty, kteří si 
tento dar budou chtít odečíst z daní, jsou na našich stránkách 
www.skbludov.cz uvedeny podrobnější informace.
 Dále budeme na toto konto  vkládat veškeré finanční částky, 
které vybereme mezi sebou ve formě oddílových a členských 

příspěvků, a i pokud uspějeme s nějakou finanční žádostí o in-
vestiční dotace ať už v rámci okresu, kraje či na ministerstvu 
školství. Na konto vložíme i případně pojistné plnění za škody 
napáchané požárem na vybavení, kterého jen shořelo za více jak 
150.000 Kč, větší částku z tohoto plnění budeme však nuceni 
uhradit za vybavení, které jsme měli v nájmu.
 Snad se nám podaří nastřádat takové finanční prostředky, 
abychom mohli začít novou budovu, začít psát novou kapitolu 
bludovské kopané.
 S největší pravděpodobností nebudeme obnovovat tento stá-
nek na původním místě, ale vše již budeme směřovat k výstavbě 
nové, důstojné, zděné budovy u stávající správní budovy.
 K samotnému zahájení výstavby však vede ještě dlouhá, ale 
jak bude dlouhá, záleží jen a jen výhradně, jak už je to v této 
době obvyklé, na financích.
 Přejme si, abychom do toho vytyčeného cíle došli v blízké 
budoucnosti….

Vedení SK Bludov, o.s.

Jak jsem se rozjařil na Brusné
Odpověď v minulém Bludovanu na můj původní stejnojmenný 
příspěvek mne potěšila : konečně nějaká reakce, dokonce od sa-
motného místostarosty, na zdánlivě ‚podkobercová témata‘, kte-
rými jeden neposedný občan opakovaně kazí krásnopisný vzhled 
Bludovanu. Přesto mi to nedá, a tak musím trvat na návrzích, jak 
vylepšit vzhled obce pro nás a naše hosty. 
„Brusná“:  První informační tabule není ze silnice vidět, a proto 
si jí nikdo nemůže všimnout, ledaže by ten panel byl osazen také 
zezadu čili na rubové straně čili DO SILNICE. Když tam přesto 
někdo spíše náhodou zavítá, vydá se logicky po úvozové cestě 
k druhému panelu a zastaví se před ním, aby si jej prohlédl. Ná-
sledně spadne do té příkopky, u níž těsně stojí, protože ještě do-
čítal poslední informační text. Leda, že by se mu tam dal navíc 
velkými písmeny nápis „Nelelkuj tady a vrať se nazpět, až uvidíš

žlutou značku, tak uhni z cesty a vylez tímto způsobem na ten 
kopec, kteří my, tady ve Zvonokosech, hrdě nazýváme Brusná“. 
 „Věčně dokola omílaná písnička ohledně psích pozůstatků“
(zde Vám budu vykat, neboť Bludovan je Veřejnou listinou):
 Vždyť vy sám, ve funkci místostarosty, podepsal jste Obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností. Z ní cituji: Čl. 1 vymezuje činnosti, které by 
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dob-
rými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Tam dále 
konkrétně uvádíte a) rušení nočního klidu b) používání hlučných 
nástrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Doufám, že mi dáte 
za pravdu, že na Veřejném pořádku je pořád ještě co vylepšovat 
a to včetně ochrany nočního klidu, zdraví a dobrých mravů, 
jež zjevně jsou v naší obci poněkud upozaďovány (např. noční 
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Lázeňské okénko
V rámci Zahájení lázeňské sezóny v Lázních Bludov proběhl 
ve dnech 14. až 18. května 2013 již 2. ročník „Lázeňského 
dřevosochání“. V úterý 14. května se lázeňským parkem začal 
rozléhat zvuk motorových pil a dřevosochaři začali tvořit svá 
díla. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 dřevosochařů – amaté-
rů i profesionálů, z České republiky a Polska. Jejich čtyřdenní 
práce byla představena v lázeňském parku v sobotu 18. května, 
kde si návštěvníci mohli vytvořená díla prohlédnout. Dále byla 
připravena kulturní vystoupení a také proběhlo požehnání lé-
čebnému prameni lázní kancléřem olomouckého arcibiskupství 
Antonínem Baslerem. Celý tento program byl završen vernisáží 
a dražbou vytvořených uměleckých děl.
 V neděli 16. června vystoupili již popáté v Lázních Blu-
dov vybraní účastníci dolnostudénského hudebního festivalu 
„Hudba bez hranic“. Letos se v lázeňském parku představily 2 
kapely: Dechový orchestr Základní umělecké školy v Sokolově 

a Dechový orchestr Swarzedz z Polska, se kterým vystupovaly 
i mažoretky. Pro děti byly také připraveny soutěže a hry. Vybrané
dobrovolné vstupné z této akce a dále s příspěvkem zaměstnanců 
a klientů lázní, které bylo vybíráno do 23. června, bylo následně 
zasláno do povodněmi postižených obcí Budiměřice, Šlotava 
a Rašovice (okr. Nymburk).

Nové zážitkové procedury
Na letošní léto jsme pro klienty připravili nové zážitkové proce-
dury – brusinkovou a kokosovou sadu (koupel, zábal a masáž). 
Nyní až do 30. září můžete tyto procedury vyzkoušet v akci 1+1 
sada zdarma – pro Vás nebo druhou osobu. Cena jedné sady 
stojí 790 Kč. Více informací na recepci lázní – tel. 583 301 211 
nebo na www.lazne-bludov.cz .

štěkot psů). Zdalipak monitorujete, zda obec je čistá, běhají-li 
psi volně po ulicích (bez náhubku a bez pána či s pánem, ale 
přesto bez náhubku a bez vodítka)..? Že to funguje v našich 
městech a obcích, dá se snadno zjistit všude tam, kde si obecní 
či městská správa tuto oblast dala do pořádku. Za příklad může 
sloužit sousední Postřelmov nebo také Opava. Prostě nestačí 
jen „doufat, že chovatelé psích mazlíčků se stanou odpověd-
nějšími..“ jak uvádíte ve své odpovědi, (i když se tak alespoň 
někteří chovatelé zjevně snaží – pozn. Pisatale). Předpokládám, 
že na Obci existuje pracovník, který tuto významnou činnost má 
v popisu práce. Naše chodníky zdají se mi sice poslední dobou 
čistějšími (není-li to však v důsledku nošení ochranných brý-
lí, uvedených v následujícím odstavci). Čistějšími ale nejsou 
cesty za lázeňskými humny, kde podél Vitonína chodí naši 
chovatelé venčit své miláčky. Chodí tam ovšem také lázeňské 
děti na zdravotní procházky šlapajíce při tom do té psí hygieny... 
(Ledaže by ty děti od obce obdržely „antifekální brýle“ = sklíčka 
vespod jsou začouzená, aby byl vidět pouze horizont a nikoliv 
pod nohy..). 
Na závěr několik podnětů: 
Domnívám se, že jde především o další spoluúčast Obecní-
ho úřadu na vylepšování vzhledu obce, aby si ta jako celek 
zasloužila mít podíl na důslednější čistotě, protože je obcí 

Lázeňskou. Čili aby se ‚zbytek Bludova‘ nevezl jako dosud 
jen pasivně na skvělém marketingovém podnikání Lázní samot-
ných. Zde by si Obec mohla a také měla podat ruku s Lázněmi, 
alespoň ve vylepšení příjezdové lázeňské cesty, jejímž je obec 
správcem a kde se chystá k obnově přestárlé topolové aleje. Jde 
o opakovaně zmiňované LAVIČKY, které jsou už drahnou dobu 
nechutně hnědé a  ještě k tomu obrostlé lišejníky: do „hnědého“ 
si přece nikdo dobrovolně nesedne, leda snad v návalu slabosti. 
Za trochu světlé až „zářivě čisté“ barvy, kterou ty lavičky potře-
bují, by obec jistě finančně nezkolabovala a za tu reklamní krásu 
by to jistě stálo. A co takhle několik NOVÝCH laviček umístit 
podél nového chodníku, například od Lázní k Zámku? Bez nich 
působí naše obec neútulně, spíše jako obec vyháněcí „proběhni 
a vypadni“. Vždyť by takto lavičkami polidštěná naše Bludov-
ská Avenue vábila maminky s kočárky a dětmi k posezení, 
k odpočinutí Babiček a Dědečků a v neposlední řadě lázeňských 
hostů samotných... V takovém případě bychom však neměli, my 
Bludováci, po těch chodnících jezdit na kolech. Co však máme 
dělat, když vjet na silnici znamená  nebezpečně překážet v pro-
vozu náklaďákům a osobákům, co jedou „z Prahy na Ostravu“ 
a obdobně doslova na svých zádech blokovat provoz „od Vídně 
na Bruntál“ tedy od Habermannova mlýna. Prostě, soudruzi ně-
jak opomenuli udělat nám v Bludově jízdní pruhy pro cyklisty...

 řadový občan Roman Žalio
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Zprávy ze školy

Den Vietnamu
Někteří žáci se na Den Vietnamu důsledně připravovali.
Ema Brokešová: „Na Den Vietnamu mně mamka ráno udělala
drdol jako Vietnamka. Ještě mně chtěla namalovat oči, ale 
nechtěla jsem.“
A jak zhodnotili Den Vietnamu žáci třetího ročníku?
Vendula Čermáková: „Bylo tam například vaření, dělání klobou-
ků a draků a běhali jsme tam ve „větnamkách“ - u nás se říká 
v žabkách.“
Adéla Vlčková: „Vietnamská kuchyně není špatná, ale hůlkama 
jíst bych nechtěla.“
Daniela Kotrlá: „Den Vietnamu byl supr.“
Daniela Oláhová: „Třikrát hurá Dni Vietnamu, který byl ve 
škole 21. 5. 2013.“ 

      Irena Dokoupilová a Iveta Šejnohová

žáci (Barbora Filipová, Lucie Matějová, Filip Matějček, Karolí-
na Ščučková a Eliška Juránková) v konkurenci škol z Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje obsadili bronzové třetí místo, 
a proto jim gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších 
let!
   Marie Tulachová

Sláva nazdar výletu 1. stupně – Šiklův mlýn
Je červen, období školních výletů, a tak jsme se i my s žáky 
1. stupně vypravili na výlet. Cílem našeho výletu bylo wester-
nové městečko Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem. Děti zde 
zažily mnoho dobrodružství. Každá třída se zúčastnila stopovací 
hry, ve které děti hledaly otázky k vyluštění westernového kví-
zu. Dále jsme navštívili indiánskou vesničku, zhlédli divadelní 
představení, práci s lasem a pistolí. Někteří žáci pak vyzkou-
šeli jízdu na koni, prohlídku strašidelného domu, rýžování zlata 
a další zajímavé atrakce.
Počasí nám přálo a děti byly spokojené. 
   učitelky 1. stupně

Hlídky mladých zdravotníků
V úterý 28. 5. 2013 se žáci 1. stupně (Štěpánka Březinová, Lu-
cie Matějová, Barbora Filipová, Vojtěch Kotrlý, Filip Matějček) 
a žáci 2. stupně (Aneta Čermáková, Jana Zatloukalová, Tomáš 
Musílek, Josef Holbík, Libor Bryx) zúčastnili soutěže „Hlídky 
mladých zdravotníků“, kterou každoročně pořádá OS ČČK 
Šumperk. 
 Obě naše družstva byla velmi úspěšná. Žáci 2. stupně obsa-
dili ve své kategorii 2. místo a naši mladší žáci obsadili 1. místo, 
čímž obhájili své loňské prvenství. Postupují tak do krajského 
kola této soutěže. Krajské kolo se uskuteční v Šumperku dne 
8. 6. 2013.
Oběma družstvům ještě jednou blahopřejeme!

       Marie Tulachová

Oslavy k 355. výročí založení školy v Bludově a 105. výročí 
založení měšťanky v Bludově
Dne 8. června 2013 se konaly oslavy k významnému výročí naší 
školy. Program byl bohatý a zaplnil celé sobotní odpoledne až 
do pozdních večerních hodin. Po slavnostním obědě pro pozva-
né hosty a současné pracovníky školy mohli zájemci navštívit 
ukázkové náhledy do výuky žáků na 1. i 2. stupni základní 
školy. V 15:00 hodin byla zahájena akademie žáků školy na 
tribuně v hasičském areálu. Všechny třídy se představily s vlast-
ním programem, který byl vždy odměněn dlouhým potleskem. 
V 17:00 hodin  žáci vypustili balónky přátelství, o doletech ně-
kterých jsou již zprávy na stránkách školy. Ve večerním progra-
mu vystoupila skupina country tanců Pohodáři, Páni z Bludova 
a k příjemnému posezení hrála skupina Pohoda. Slavnost byla 
zakončena oslnivým ohňostrojem.

                        Dana Králová

Hlídky mladých zdravotníků – krajské kolo
V sobotu 8. 6. 2013 se někteří žáci zúčastnili nejen oslav školy, 
ale i krajského kola soutěže „Hlídky mladých zdravotníků“. Naši 
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Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ
Hrabenov 129, mobil:605 94 64 68

www.kamenictvikovac.cz 

Výroba pomníků ze žuly
Žulové rámy,sokly, krycí desky
Zhotovení betonových základů
Opravy pomníků ,rovnání rámů
Sekání nápisů
Zlacení, stříbření,barvení písma
Broušení pomníkových dílů  
Prodej a montáž doplňků 
(lampy,vázy,okýnka,kříže,růže)
Kameny na grilování

Nabídka našich služeb

Stačí prozvonit - zavoláme
Schůzku si můžete domluvit 
kdykoli
Termín objednávky se snažíme
přizpůsobit zákazníkovi 
Nenabízíme dárky ani slevy 
ale příznivé ceny 

Cenová konzultace 
a doprava zdarma

Vážení občané,
zveme Vás na nákup sudového moravského zemského 

vína vysoké kvality za super ceny v obchodě 
Lidušk@ u Kostela - každý den 9 - 18 hod. 

Přijďte a vyberete si z další pestré nabídky zboží 
- nápoje, cukrovinky, drogerie, galanterie a pod.

Rádi Vás přivítáme.

Škola Počet
Gymnázium Šumperk 3 + 2 z 5.r.
Obchodní akademie Šumperk, Mohelnice 4
VOŠ a SPŠ Šumperk 4
SZŠ Šumperk 2
SŠ železniční a stavební Šumperk 1
SOŠ a SOU Šumperk 2
VOŠ a SŠA Zábřeh 4
SOŠ Šumperk 1
OU a PŠ Mohelnice 1
SŠ cestovního ruchu Pardubice 1
VPŠ a SPŠ Holešov 1
SOŠ a SOU Uničov 1
SŠ obchodu, gastronomie, … Jeseník 1
SŠ Praktik Olomouc 1

Základní škola Bludov děkuje panu Radovanu Miklášovi za 
výbornou zmrzlinu, na kterou pozval všechny žáky ke Dni 
dětí.

Rallye party ke Dni dětí
V pátek 14.6.2013 uspořádalo občanské sdružení Rodiče a přá-
telé Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov zábavnou 
akci ke Dni dětí. Žáci, hlavně z 1. stupně, si mohli zasoutěžit i se 
svými rodiči v netradičních disciplínách.  Největší atrakcí se sta-
la prohlídka hasičského vozu a nákladního kamionu pana Kozá-
ka z Bludova, kterému touto cestou za podporu akce děkujeme. 

  Dana Králová

Přijímací řízení 2012/2013
V dubnu proběhla  přijímací řízení na SŠ a SOU. SŠ a SOU 
přijímaly uchazeče o studium opět většinou jen na základě škol-
ních výsledků z 8. a 9. ročníku. Některé SŠ si připravily  kratší 
přijímací testy. Uchazeči o studium na gymnáziích absolvovali 
SCIO testy z obecných studijních předpokladů. 

Martina Hrdinová

 V letošním školním roce měla naše škola jen jednu 9. třídu 
s 27 žáky. 21 žáků si zvolilo maturitní obory, 6 žáků obory 
učební.
 Z 5. ročníku byli přijati na nižší gymnázium dva žáci. 
Výsledky přijímacího řízení žáků naší školy jsou uvedeny 
v tabulce.
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Žákovská akademie, 18. 6. 2013
FOTOKROUŽEK
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Tomáš Krejčí Daniel Zubatý Tereza Píšková
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