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Vážení spoluobčané,
je to zvláštní příležitost, při níž se dnes scházíme zde, u hlavního 
kříže našeho bludovského hřbitova. Obvykle na tomto svatém poli 
kanou z našich očí slzy bolesti a zármutku.
 Dnes je tomu alespoň trochu jinak. Přišli jsme vzpomenout 
na všechny ty, kteří kdy měli něco společného s naší školou, jejíž 
kulatá výročí si naše obec připomíná.
 Na prvním místě to jsou ředitelé školy. Řada z nich je pocho-
vána přímo zde – František Wicenec, Rudolf Kordas, František 
Lehar, Jan Šaj a Jaroslav Mikuláš. Naše vděčné vzpomínky však 
míří i za těmi řediteli, kteří sní svůj věčný sen  jinde – za Vincencem
Pešákem, Václavem Blažkem, Františkem Escherem, Vladislavem 
Taláškem a jinými.
 Kromě už zmíněných odpočívá na tomto hřbitově dalších dva-
náct učitelů - Božena Stonová, Leopolda Kotrlá, Josefa Moudrá, Jan 
Stejskal, Anna Stejskalová, Jan Snášel, Michal Mikolov, Zdenka 
Mikulášová, Alois Finger, Eduard Čikl, Jana Holinková a Dana 
Plíhalová.
 Všem těmto pedagogům položí za chvíli žáci naší školy na 
jejich hroby  kytičku vzpomínky.
 Kdybychom měli položit kytku na všechny hroby, kde leží 
některý z žáků naší školy, asi bychom nevynechali hrob téměř žádný.
 Škola a hřbitov – to jsou jediná dvě místa v celé obci, která 
máme všichni společná.
 Ve škole nezískáváme pouze znalosti a vědomosti potřebné pro 
další život. Škola má v ideálním případě pomáhat rodině ve výchově 
člověka-občana.
 Škola má pomáhat formovat lidský charakter tak, aby až bude 
jednou obec doprovázet svého zemřelého na jeho poslední cestě, 
aby si lidé mohli říkat – byl to dobrý člověk.
 A tak můžeme v této chvíli poděkovat všem živým i zemřelým 
učitelům naší školy, kteří se o to snažili a snaží.

Projev ke 100. výročí měšťanky
Ve škole se ale také tvoří první povědomí o soudržnosti obce, 
povědomí o přináležitosti k obci. 
Obec bez školy nežije, ale umírá.
V tomto je role školy nezastupitelná a nenahraditelná. 
Přejme si proto, aby tuto roli naše škola  s podporou obce plnila
alespoň tak, jako v uplynulých sto či tři sta padesáti letech.

Ing. Pavel Ston

V dnešní době jsme zvyklí, že se spíše nové poplatky zavádějí, 
případně zvyšují. Koneckonců sami jsme si to v Bludově nedávno 
vyzkoušeli, když jsme začali platit několik set korun na osobu za 
stočné.
Bludovské zastupitelstvo ale v pondělí 16. června 2008 vykročilo 
opačným směrem. Při projednávání nové vyhlášky o poplatcích dva 
poplatky zcela zrušilo! Jde o poplatek ze vstupného a o poplatek 
z ubytovací kapacity.
Od 1. července 2008 tak nemusí spolky či fyzické osoby, které 
pořádají nějakou sportovní či kulturní akci, na níž vybírají vstupné, 
odvádět obci poplatek z tohoto vstupného. Nejde o výraznou ztrátu 
rozpočtu, vždyť za loňský rok činil tento poplatek za celou obec 
7223 Kč. Pořadatel s tím ale měl zbytečné starosti, někdo musel 
poplatek spočítat a odnést na obec, samozřejmě že se o něj snížil 
pořadatelův zisk.
Od stejného data také nemusí lidé, kteří za peníze ubytovávají 
návštěvníky, platit obci poplatek. Ten činil směšné 2 Kč za osobu 
a noc, takže díky němu přiteklo loni do rozpočtu 1368 Kč. Lze se 
domnívat, že jenom zaúčtování těchto poplatků stálo obec víc peněz, 
než kolik za ně získala.
Obec Bludov tímto zrušením ukazuje, jak jí záleží na podpoře 
spolkové činnosti a na rozvoji podnikání, když odstraňuje svým 
způsobem nesmyslné starosti a překážky.    Stanislav Balík ml.

Zrušení dvou poplatků!
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Obecní úřad Bludov touto cestou informuje občany Bludova 
o placení místních poplatků dle platných OZV k 31.5.2008.

Komunální odpad – občané – za 1. pololetí zaplatilo 88% 
poplatníků
Poplatek za psa – na rok 2008 zaplatilo 86% poplatníků
Nájemné za užívání obecních zahrádek zaplatilo na rok 
2008 90% poplatníků.
Stočné – splatné 30.9.2008 si předplatilo 25% poplatníků.

Placení S I P O !
Občané, kteří se ještě nepřihlásili a mají o SIPO
zájem pro placení v 2. pololetí 2008, mají možnost si vyzvednout 
a vyplnit žádost v pokladně OÚ Bludov do konce července 2008, 
dále upozorňujeme také na možnost úhrad převodem z účtu.
Sazby poplatků: kom. odpad – 225,00 Kč na osobu a pololetí 
spec. symbol 3337
stočné - 630,00 Kč na osobu a rok, spec. symbol 2321
popl. za psa - 80,00 Kč a 120,00 Kč (ZA DRUHÉHO) 
spec. symbol 1341, zahrádky dle smlouvy

U P O Z O R N Ě N Í    O B Č A N Ů M
Při placení převodem je vždy variabilní symbol (v.s.) Vaše 
rodné číslo 

Obecní úřad opět upozorňuje touto cestou všechny dlužníky 
místních poplatků na povinnost uhradit tyto dlužné částky 
buďto hotově v pokladně OÚ Bludov nebo převodem na účet 
č. 1905607389/0800 v termínu neprodleně.
V případě, že nejsou tyto poplatky stanovené obecně závaznou 
vyhláškou uhrazeny včas a ve správné výši může obec platebním 
výměrem zvýšit tyto poplatky až na trojnásobek! § 11 zákona 
č. 565/1990 Sb.

Dále upozorňujeme, že od 1.7.2008 jsou platné dvě nové obec-
ně závazné vyhlášky:
OZV č. 1/2008 o místních poplatcích
OZV č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování,sběru,přepravy, třídění,využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

Obecní úřad Bludov
 správce poplatků

V pondělí 16. června 2008 se od 18:00 do 
20:20 v Kulturním domě konalo jedenácté
zasedání zastupitelstva obce. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, Josef Sedláček ml. 
byl omluven. Zasedání řídil starosta  obce 
Pavel Ston, který pověřil vyhotovením 
zápisu Jana Šaje. Zastupitelstvo schválilo
jako ověřovatele zápisu Jana Kacara 
a Jaroslava Čecha. Poté jednomyslně 
schválilo program jednání.

Kontrola úkolů
Rada splnila úkol vypracovat nové znění 
podpůrných programů obce na rok 2009. 
Jelikož ale jsou změny pouze minimální,
doporučené pouze jednou komisí – 
kulturní, mládeže a sportu - bude návrh 
podpůrných programů předložen zastupi-
telstvu ke schválení až spolu s vyhlášením 
výběrového řízení koncem roku.
  Starosta informoval o podniknutých 
krocích v úkolech týkající se lokality 
„Helenina skála“. Josef Sedláček st. 
podotkl, že na střelnici se pořád střílí 
- obec by tomu neměla přihlížet.
 Rada předložila zastupitelům smlouvu
o věcných břemenech týkajících se 
pozemků uvedených ve směnné smlouvě 
z roku 1995 mezi obcí a ZOD. Smlouva 
bude ještě v červnu podepsána a vložena 
do katastru nemovitostí.
 V následné diskusi se J. Sedláček 
st. zeptal, jak pokračuje jednání kolem 
krácení dotace na ČOV o 3 mil. Kč. 
Starosta odpověděl, že během pár dní bude 
podána žaloba na firmu, která pro obec 

zajišťovala výběrové řízení. Stanislav
Balík ml. se dotázal, zda na dnešním zase-
dání neměly být předloženy strukturované 
pohledávky obce. Zastupitelstvo poté 12 
hlasy (2 se zdržely) schválilo průběžný 
úkol, kdy rada bude předkládat zastupitel-
stvu vždy k 30.6. a 31.12. běžného roku 
podrobnou strukturu pohledávek obce.

Zpráva o činnosti rady obce 
Zprávu o činnosti rady za období od 
11.3.2008 do 10.6.2008 přednesl mís-
tostarosta Josef Ťulpík. Rada se sešla čty-
řikrát. Kromě běžné agendy se zabývala 
postupem při vymáhání pohledávek obce, 
postupným zaváděním bezdrátového 
místního rozhlasu, zadáváním studií, hle-
dáním možností využití dotačních titulů, 
vyhodnocením smluv na investiční akce, 
výběrovým řízením na místo ředitelky 
MŠ, kompetencemi odborů OÚ a orga-
nizačními změnami na OÚ a oslavami 
výročí 350 let školy a 100 let měšťanské 
školy v Bludově. Zastupitelstvo zprávu 
jednomyslně schválilo.

Zpráva o hospodaření obce k 31.5.2008
Příjmy obce k 31.5.2008 činily 
14 783 238,30 Kč, výdaje 10 557 707,36 
Kč. Zůstatky běžných účtů 7 535 145,11 
Kč, účty fondů 1 363 956,22 Kč. Obec 
čerpá úvěr na výstavbu bytů v MŠ ve 
výši 6 596 952,08 Kč a úvěr na ČOV ve 
výši 33 540  000 Kč. Závazky obec hradí 
bez problémů v termínech.
Starosta upozornil na nepříznivý vývoj 

u daňových příjmů v kategorii „Daň z pří-
jmů fyzických osob ze SVČ“. Nepříznivý 
vývoj tohoto daňového příjmu je dán pře-
devším snížením sazby zdanění ze 30 na 
15 %, ale také razantnějším uplatněním 
daňového zvýhodnění při podání společ-
ného zdanění manželů. Tento vývoj byl 
konzultován s FÚ Šumperk s doporuče-
ním posečkat na červnovou zálohu této 
daně, na základě které by se dal alespoň 
přibližně odvodit celkový výnos této daně 
pro rozpočet obce 2008. Obec prozatím 
pozastaví zahájení některých investičních 
akcí s tím, že bude-li prognóza vývoje 
tohoto daňového příjmu nadále negativ-
ní, bude na tuto skutečnost reagováno 
příslušnou změnou v rozpočtu obce (na 
straně příjmů i výdajů). Zastupitelstvo 
poté zprávu o hospodaření jednomyslně 
schválilo.

Majetkoprávní záležitosti
Žádost o odprodej částí pozemků - Milan 
Klimeš
Milan Klimeš si podal žádost o odprodej 
části pozemků 1034 (640 m2) a části po-
zemku 1038 (190 m2). M. Klimeš má tyto 
části pozemků pronajaté pro svou čerpací 
stanici u Nové na základě nájemní smlou-
vy, doba nájmu je od a do 31.12.2028. 
Nájemné se každoročně zvyšuje o míru 
inflace, pro rok 2007 činilo roční nájemné 
2.684 Kč. Rada se záměrem odprodeje 
nesouhlasila především proto, že nechtěla 
drobit prostor parkoviště u Nové. Zastupi-
telstvo záměr prodeje 10 hlasy (1 proti, 3 
se zdrželi) zamítlo.

11. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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Bezúplatný převod pozemků pod komu-
nikacemi
Na základě sdělení Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových dochází 
v současné době k narovnání majetko-
vých vztahů u pozemků ve vlastnictví 
České republiky s obcemi.
Úřad nabídl bezúplatný převod pozemků 
v k.ú. Bludov: pozemek 2752/2 (188 m2), 
2964/2 (52 m2), 145/1 (34 m2), 2981/3 
(282 m2), 1154/3 (91 m2), 2703/1 (310 
m2) a 2289/4 (74 m2). Zastupitelstvo pře-
vod jednomyslně schválilo.

Odkup pozemku 1837 pod komunika-
cemi
Rada předložila zastupitelstvu návrh na 
odkup pozemku pod komunikací (kolmá 
na ulici Zahradní, od ulice Lázeňská po 
Šturmovi) od fyzických osob. Jedná se o  
pozemek 1837 (882 m2), jehož vlastníky 
jsou Vladimíra Šušková, Jiří a Ludmila 
Kubínovi, Jan Snášel, Ivana Pavlů a 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Úřad převede svůj podíl 
bezúplatně, ostatní vlastníci za 50 Kč/m2. 
Celková kupní cena za pozemek bude 
35 280 Kč + uhrazení kolkové známky 
v hodnotě 500 Kč za každý vklad, uhraze-
ní daně z převodu nemovitostí a v případě 
potřeby i uhrazení znaleckého posudku. 
Zastupitelstvo s odkupem jednomyslně 
souhlasilo.

Předkupní právo k prodeji pozemků 
– žádost o odprodej pozemků Františku 
Zatloukalovi
František Zatloukal si podal žádost na od-
prodej pozemků 1003/4 (812 m2), 1003/8 
(654 m2), 996/3 (283 m2) a 1003/9 (205 
m2). Jedná se vesměs o pozemky (svahy) 
v prostoru bývalého kovošrotu za druž-
stevními bytovkami. Mají sloužit k zaplo-
cení areálu. Všechny uvedené pozemky 
obec získala ze zrušeného spoluvlastnic-
tví s K. Mornstein-Zierotinem, nicméně 
ke všem nemovitostem je sjednáno 
oboustranné předkupní právo. Ing. K. 
Mornstein-Zierotin udělí souhlas k prode-
ji pouze za předpokladu, že mu obec sdělí 
prodejní cenu. Rada souhlasí se záměrem 
odprodat pouze pozemky 1003/4 a 1003/8 
a navrhuje cenu 50 Kč/m2. Nedoporučuje 
odprodej zbylých pozemků. Po kratší dis-
kusi zastupitelstvo jednomyslně podpořilo 
záměr prodat za uvedenou cenu pozemky 
1003,/4 a 1003/8, další dva odprodeje 
zamítlo. Záměr bude zveřejněn na úřední 
desce, cena bude sdělena i K. Mornstein-
-Zierotinovi.

Žádost o odprodej pozemku Marie 
Jelínková
Marie Jelínková si podala žádost na od-

prodej pozemku 252 (104 m2, zahrada). 
Přes pozemek prochází kanalizace z její-
ho domu č.p. 791 a ze sousedního domu 
č.p. 187, který je také v jejím vlastnictví. 
Rada s odprodejem souhlasila. Zastutpi-
telstvo odprodej za cenu 100 Kč/m2 8 
hlasy (5 proti, 1 se zdržel) schválilo.

Směna pozemků – ZOD Bludov
Zemědělské obchodní družstvo Bludov 
si podalo žádost na odprodej pozemku 
1049/1 (zastavěná plocha a nádvoří, 5715 
m2). Na tomto pozemku se nachází budo-
va bez č.p., která je ve vlastnictví ZOD. 
Dále ZOD projevilo zájem i o odprodej 
pozemku 1048/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří, 1027 m2), kde má postavenou 
také budovu bez č.p. Obec již delší dobu 
avizuje, že tam, kde je to možné, pozem-
ky raději smění, než odprodá. Proto ZOD 
nabídlo na směnu tři pozemky, které 
vlastní v areálu požární zbrojnice. Na 
části některých těchto pozemků se fyzic-
ky nachází objekt požární zbrojnice. Jed-
ná se o pozemky 201/2 (179 m2), 201/3 
(197 m2) a 202/4 (43 m2). Navíc nabídlo 
ZOD pozemek 2165/4 (orná půda, 7682 
m2) – jde o pozemek u lázní – za domky 
rodiny Kozáků, směrem na Chromeč. V 
budoucnu by se mohlo na těchto pozem-
cích stavět. S. Balík ml. poukázal na to, 
že všechny pozemky, které ZOD nabízí 
směnou, byly původně církevní a zeptal 
se, zda na nich nevázne kvůli nedokonče-
ným restitucím nějaká plomba. František 
Snášel odpověděl, že ne. J. Sedláček st. 
navrhl tuto směnu odložit do příštího 
zasedání a prověřit, zda pozemek není 
něčím zatížen. Místostarosta ale navrhl 
hlasovat o původním usnesení, které sta-
rosta potom přednesl, a nechal hlasovat. 
Zastupitelstvo směnu 12 hlasy schválilo 
(1 proti, 1 se zdržel).

Žádost o odprodej pozemku – firma 
Enco group, s.r.o.
Firma Enco group, s.r.o. si podala žádost 
o odprodej pozemku 2943 (3789 m2) 
– naproti Habermannově vile přes silnici, 
kde je dnes skládka štěrku a hlíny. Ve 
své žádosti uvádí, že by v současné době 
využila pozemek ke skladování materiálu 
a výhledově k rozšíření podnikatelských 
aktivit. Podle platného územního plánu 
je pozemek určen k vybudování vodní 
plochy- rybníku. Rada s odprodejem ne-
souhlasila. Zastupitelstvo po kratší disku-
si o tom, jak by měly vypadat vstupy do 
obce, odprodej 9 hlasy zamítla (2 proti, 3 
se zdrželi).

Žádost o odprodej pozemku – manželé 
Ratajští
Manželé Milan a Zora Ratajští si podali 

žádost na odprodej pozemku 499/2 (trvalý 
travní porost, 710 m2) – za tzv. Zmrzlým 
mořem na horním konci. Důvodem jejich 
žádosti je, aby spojili své pozemky p.č. 
2371/29 a p.č. 500. Rada s odprodejem 
nesouhlasila. Zastupitelstvo jej 12 hlasy 
(2 se zdrželi) zamítlo.

Souhlas s vyřazením obecního majetku 
z evidence
Dne 26.2.2008 zasedala likvidační komi-
se a na základě předložených podkladů 
doporučila vyřazení neupotřebitelného a 
nepoužitelného majetku. Součástí byl i 
majetek, který zůstal obci po majetkovém 
vyrovnání s Karlem Mornstein-Zieroti-
nem. Jedná se o zabezpečovací zařízení 
na zámku a gobelín na zámku (dle infor-
mací Karla Janíčka jej obec dostala před 
rokem 1989 darem od MěNV Šumperk). 
J. Sedláček st. se dotázal, jak se naloží 
s gobelínem, když se vyřadí z účetní 
evidence. Místostarosta odpověděl, že 
v operativní evidenci zůstane a ještě ho 
můžeme i prodat. Zastupitelstvo poté 13 
hlasy (1 se zdržel) souhlasilo s vyřazením 
majetku z účetní evidence.

Odprodej a převod obecního majetku 
Ing. Karlu Mornstein-Zierotinovi
Po reálném rozdělení majetku s  K. Morn-
stein-Zierotinem došlo v únoru k vyklize-
ní prostor zámku. Zbývající majetek obce 
byl začleněn do skupin: a) majetek, který 
byl původně Žerotínů, převést K. Morn-
stein –Zierotinovi (k tomu doložil kopii 
konfiskačního seznamu inventáře zámku 
Bludov), b) majetek, který obec K. Morn-
stein-Zierotinovi prodá; c) majetek, který 
je nefunkční a neupotřebitelný. Zastupi-
telstvo by mělo rozhodnout, zda vůbec 
a za jakých podmínek bude s návrhem 
na prodej a převod majetku souhlasit. Na 
základě toho pak mohou být připraveny 
kupní popř. darovací smlouva, která by 
byla předložena na příštím jednání zastu-
pitelstva. V následné diskusi se J. Sedlá-
ček st. dotázal, zda to, co se má prodat, 
obec nakoupila, což J. Šaj potvrdil. Sále 
se J. Sedláček st. zeptal, jaký důvod má 
obec k tomu, aby bývalý žerotínský ma-
jetek darovala K. Mornstei-Zierotinovi. 
Po kratší diskusi S. Balík ml. připomněl, 
že se jedná o naprosté torzo žerotínského 
majetku. Převedení lze chápat jako od-
škodnění Žerotínů za to, že nemohli být 
přítomni, když si po roce 1948 bludovští 
občané rozebírali vybavení zámku buď 
zcela zadarmo, nebo kupovali v dražbě 
za směšné částky. K. Janíček nesouhlasil 
s cenami uvedenými v seznamech, myslí 
si, že hodnota vybavení je vyšší. Bylo mu 
vysvětleno, že se jedná o účetní hodnoty 
. Zastupitelstvo poté 10 hlasy (2 proti, 2 
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se zdrželi) souhlasilo s odprodejem půvo-
dem obecního majetku (záclony, garnyže, 
židle apod.) a uložilo radě připravit kupní 
smlouvu. 11 hlasy (2 proti, 1 se zdržel) 
pak souhlasilo s darováním obecního 
majetku (movitý majetek, který byl pů-
vodně Žerotínů) K. Mornstein-Zierotino-
vi a uložilo radě obce připravit darovací 
smlouvu.

Schválení OZV č. 1/2008 a 2/2008 
o poplatcích
Rada předložila zastupitelstvu návrhy 
dvou vyhlášek – jedné (č. 1/2008) o 
místních poplatcích, druhé (č. 2/2008) 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Jedná se o novelizaci již dříve 
platných vyhlášek. V diskusi navrhl S. 
Balík ml. zrušit v OZV č.1/2008 hlavu 
IV a V. Svůj návrh zdůvodnil tím, že se 
jedná o poplatek ze vstupného, na kterém 
obec získá málo, naopak umožní pořada-
telům pořádat akce levněji, a o poplatek 
z ubytovací kapacity, na kterém obec 
taky vydělává minimum. Zrušením nao-
pak podpoří podnikatele, kteří provozují 

ubytování. Zrušení poplatku ze vstupného 
podpořilo 10 zastupitelů (2 proti, 2 se 
zdrželi), zrušení poplatku z ubytovací ka-
pacity podpořilo 8 zastupitelů (5 proti, 1 
se zdržel). Upravenou vyhlášku podpořilo 
13 zastupitelů (1 se zdržel).
Dále starosta okomentoval návrh OZV 
2/2008 o místním poplatku za provoz 
komunální odpad. V diskusi se K. Soural 
dotázal, proč jsou zrušeny dvě splátky na 
odpady a je jen jedna. Starosta odpověděl, 
rada seznala, výše poplatků za odpad a za 
stočné je srovnatelná a nejde dělit každou 
do dvou splátek, je racionálnější jednu 
(odpad) vybírat do 31.3. a druhou (stoč-
né) do 30.9. Ve skutečnosti to vyjde pro 
poplatníka nastejno a je to pro evidenci a 
vymáhání jednodušší. J. Kacar se dotázal, 
proč se nebudou vydávat a vyměňovat 
občanům popelnice. Starosta odpověděl, 
náklady na výměnu popelnic (každé č.p. 
jednou za deset let) dosahovaly ročně 
téměř 100 000 Kč, které pak logicky 
chybějí jinde. V diskusi ještě vystoupil 
K. Janíček, „ale jeho obsáhlá řeč se netý-
kala podstaty projednávané věci“ (doslov-
ná citace ze zápisu). Zastupitelstvo poté 
vyhlášku 12 hlasy (2 se zdrželi) schválilo.

Různé
Rada projednala a odsouhlasila plán ve-
řejnosprávních finančních kontrol v pří-
spěvkových organizacích (ZŠ a MŠ) na 
rok 2008. Zastupitelstvo s plánem jedno-
myslně souhlasilo a pověřilo kontrolní a 
finanční výbor prováděním veřejnospráv-
ní kontroly.
J. Ťulpík seznámil přítomné s tím, že 
Úřad pro zastupování státu bude v dražbě 
prodávat domek po zemřelém Jaroslavu 
Jílkovi (u lázní). Pokud by někdo měl 
zájem o domek se zahrádkou, bude k dis-
pozici. K. Janíček sdělil své rozhořčení 
nad tím, že na nádraží není úschovna kol, 
a také nad tím, že nádraží bude po do-
končení elektrifikace trati tzv. bezobslu-
hové. Myslí si, že by obec měla vstoupit 
v jednání s Českými drahami. Starosta 
odpověděl, že obec do toho bude těžko 
moci zasahovat. P. Papajčík z penzionu 
pro důchodce se dotázal, jaké záměry má 
obec s provozem této budovy. Starosta 
odpověděl, že pravděpodobně od příštího 
roku nebude provoz zajišťovat krajský 
úřad, ale asi obec. V každém případě 
bude penzion zachován k tomu účelu, 
kterému dnes slouží.

Stanislav Balík ml.

červenec 2008

PRODEJE  v kulturním domě

Středa 2. 7. 
Úterý a Středa  8. a 9. 7.- levný textil
Pondělí 14. 7. – obuv, Úterý 15. 7., Čtvrtek 17.7.,
Pondělí 21. 7., Čtvrtek 24. 7., Pondělí 28. 7. 

srpen 2008

PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 11. 8. - obuv
Úterý a Středa  12. a 13. 8.- levný textil
Úterý 19. 8.,, Čtvrtek 21. 8., Pondělí 25. 8.

Kulturní dům Bludov pořádá
zájezd do hudebního divadla Karlín v Praze na muzikál

Carmen
®

S CARMEN přichází do Prahy velkolepá divadelní podívaná v 
Brodwayském stylu, ve které nebudou chybět ani odvážná cirkusová 
čísla. Hvězdné obsazení a nádherná hudba Franka Wildhorna slibují 

úžasný divadelní zážitek, jaký Praha ještě nepoznala. 
Poprvé v historii spatří Praha ve světové premiéře dílo renomovaných 

Broadwayských autorů! 
Nová verze tohoto tématu, kterou píše trojice zkušených amerických 
autorů, není stejná jako původní kniha nebo opera. Není to „moderní 

verze“ Carmen, ale příběh Carmen „inspirovaný“.
Carmen – Lucie Bílá

V sobotu 29. listopadu 2008
Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin.
Cena: vstupenka a cesta 900,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Obecní úřad informuje – doprava žáků do ZŠ

Novou Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu prokazatel-
né ztráty z provozu autobusové dopravy s dopravcem firmou 
Connex Morava a.s. schválila rada obce na svém zasedání 
31.3.2008.  Předmětem smlouvy je zajištění  odvozu žáků 
z části obce Bludov, zastávka Dolní konec a Habermannova 
vila k radnici. Tuto službu zajišťovala uvedená firma  už mnoho
let. O problematice provozu této „výpomoci“ jednal sám 
starosta obce se zástupci firmy Connex. Dle zástupců firmy 
Connex podobná služba „výpomoci“ není zavedena v žádné 
z obcí na Šumpersku. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná  
asi o 3 žáky, kteří nastupují na zastávce  Habermannova vila 
a 10 žáků, kteří nastupují na dolním konci. 
Rada obce tedy na zasedání 31.3.2008 zároveň rozhodla 
uskutečňovat tuto „výpomoc“ pouze do ukončení letošního 
školního roku. Od září 2008 již smlouva s touto firmou nebu-
de existovat a autobus nebude zajíždět ani na zastávku Dolní 
konec ani k Habermannově vile.

Obecní úřad Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V červnu 2008 oslavili:
Dubový Josef Školní  70 let
Soural Zdeněk Pod Baštou 75 let
Páťalová Alžběta K Zámečku 75 let
Hauková Zdenka Školní  80 let
Schwarzerová Květuše  K Zámečku 80 let
Juránková Jaroslava    Polní  80 let
Hrubá Božena Školní  81 let
Jílková Elisaveta Husova  81 let
Skokan Lubomír Ve Sléví  82 let
Ptáčková Helena Zahradní  82 let
Minář Ladislav 8.května  83 let
Matějíček František Palackého  84 let
Musilová Zdenka 8. května  84 let
Schmiedová Edeltruda  Masarykova 85 let
Stonová Bronislava B. Němcové 85 let
Šubrt Vladislav Špalkova  86 let
Sedláček Antonín Vančurova  87 let
Směšný Alois Družstevní  87 let
Kozák František Nová Dědina 88 let

V červenci 2008 oslaví
Goldová Olga Nádražní  70 let
Kvapil František Nová Dědina 70 let
Riedl Jan Dr.Březiny  75 let
Vichta Vratislav Nerudova  80 let
Březinová Zdenka Komenského 81 let
Homolová Věra Hrabenovská 82 let
Mazáková Alice Ztracená  83 let
Krejčí Josef Školní  85 let
Markovská Kristina V Potokách 86 let
Kozáková Anna Nerudova  86 let
Jandlová Marie Husova  96 let

V srpnu 2008 oslaví
Březinová Marie Příční  80 let
Březinová Marie Tř.A.Kašpara 82 let
Weiserová Ludmila Špalkova  82 let
Ptáček Mojmír Zahradní  83 let
Holinková Marie B.Němcové 85 let
Snášelová Marie Na Baloně  86 let
Straka Ladislav Špalkova  87 let

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

Ta rána v srdci stále bolí,
zapomenout nedovolí.

V pátek 25. července 2008 by náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Josef Matějíček oslavil 80 roků.
10. května 2008 uplynulo již dlouhých 
a smutných 35 roků ode dne, kdy nás všechny
 opustil.
Stae vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka Jaroslava, syn Jaroslav s rodinou 
a dcery Jana, Zdeňka a Libuše s rodinami.

Jedna zlatá a dvě diamantové svatby
V červnu 2008 oslavili diamantovou svatbu manželé 

Věra a Miroslav Matýskovi a také Josefa a František 
Matějíčkovi. Zlatou svatbu oslavili manželé Věra a Karel 
Maturovi. Sbor pro občanské záležitosti v Bludově přeje 

všem hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Odešla jsi maminko, smutný je domov, smutno 
je v něm, chybíš nám maminko, 

chybíš nám všem
Dne 9. července uplynul rok od úmrtí paní

Jany Kotrlé
S láskou vzpomíná manžel, dcera Radka, syn 
Petr a tatínek.

Čas neúprosně běží, zastavit  nedá se. 
Nám  nezbývá, než jen vzpomínat. 

Václav BLAŽEK 
učitel v.v. v Bludově,  rodák z Vesce u Soběslavi
Dne 25.7.2008 vzpomeneme jeho 120.výročí 
narození.                                              rodina

Dne 9.června jsme si připomněli 1. smutné výročí úmrtí paní 

Jitky Sokolové z Bludova. 
Děkujeme těm, kdo jí jako my věnovali tichou vzpomínku. 

S láskou v srdci děti s rodinami.

Jubilanti
85 . narozeniny

Nadešel krásný den, který má být oslaven.
Léta rychle běží, ať jsi stále svěží. Na tváři jen 
úsměv měj, starosti si nedělej, Štěstí ať stojí 

po Tvém boku a zdraví vydrží ještě 
spoustu roků.

V neděli 13. července 2008 oslaví náš drahý tatínek, 
dědeček a pradědeček pan Josef Krejčí 85. narozeniny.

Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, dobré pohody a elánu mu 
přejí a za vše, co pro nás vykonal, mu z celého srdce děkují

synové Josef, František a Jiří s rodinami.

Před rokem, dne 24.7.2007 nás opustila naše maminka a babička, paní 

Marie Šubrtová 
Věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku. Za celou rodinu manžel.
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   na  prázdniny 2008
Po – Pá  7. - 11.7. 9-12:00 Počítačové školení 
      pro seniory
Sobota   12. 7. 14:00 Přehlídka dechovek 
      – lázně
Čtvrtek   17. a 24. 7.   Počítačové školení pro 
      začátečníky a pokročilé
Pondělí 18. 8.  19:00 Vystoupení folklorního 
      souboru - Indie 

POZVÁNKA

Kulturní dům Bludov vás zve
v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Šumperk 2008

Pondělí 18. srpna 2008
v 19:00 hodin
•  vstupné 30,- Kč  • 

na vystoupení folklorního 
souboru z INDIE

na vystoupení folklorního 
souboru z INDIE

Zájezd na Valašsko

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Bludově

Program:
Karolinka

Prohlídka sklárny Crystalex
Sklářský jarmark

 
Velké Karlovice 

Skanzen - valašská lidová architektura 

Radhošť
Pustevny

Vrchol Radhoště – lehká turistika  

Odjezd od kulturního domu Bludov v 5:30
Cena: 360,- Kč
Přihlášky přijímá:

Zahrádkáři – p.Ladislav Vyhňák, p.František Kranich

v v

Pořádá v sobotu 16.srpna 2008

Místní informační středisko 
Bludov upozorňuje:

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

od 10:00 do 12:00 hodin
V Kulturním domě Bludov můžete zakoupit:
• Nově vydané PEXESO s motivy bludovských 
 pamětihodností a budov /20.- Kč/
• Almanach BLUDOVSKÁ ŠKOLA V LETECH  
 1657-2008 /50.- Kč/
• Turistickou známku  ŽEROTÍNSKÁ HROBKA 
 /suvenýr z dřevěných kotoučů -30.- Kč/
• Různé upomínkové předměty z nerostu bludovit, 
 pohlednice, mapy, turistickou kartu Olomouc 
 CARD, knihu Babička s ilustracemi A. Kašpara, 
 trička a tašky se znakem Bludova, odznaky, 
 knihu PIKTOGRAMY V ČESKÉ REPUBLICE 
 A ENERGETICKÝ SYSTÉM ZEMĚ /100.- Kč/ 
 atd.

V červnu jsme si připomněli sice nekulaté, přesto výročí jednoho 
z bludovských rodáků – hrdinů druhé světové války z východní 
fronty Františka Pazoura. Ten se narodil 9. dubna 1902 v Bludo-
vě, zemřel 21. června 1980, před osmadvaceti lety.

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

František Pazour

2. světová válka, Bílá Cerekev - zleva Martin Dzúr, v letech 
1968-1985 ministr národní obrany, František Pazour, Ráža

 V dětství mu zemřeli tatínek i maminka. Vychodil bludov-
skou obecnou školu a vyučil se tesařem. Klíčovou událostí jeho 
života byla druhá světová válka. Jako mnoho dalších bludov-
ských dospělých mužů prožil mnichovské ponížení v roce 1938, 
když museli opustit a německému nepříteli předat pohraniční 
pevnosti, kde byli v rámci mobilizace připraveni bránit svou 
otčinu. Jako tesař byl totálně nasazen, aby v německém tažení 
na východ – v boji se Sovětským svazem – stavěl na okupované 
Ukrajině dřevěné baráky pro německou armádu (wehrmacht) 
a mosty. Ty stavěli v roce 1942 u ukrajinského Svatova ve směru 
na Charkov. Tam se mu podařilo se šesti dalšími utéct a vstoupit 
do partyzánského oddílu. Po krátkém čase vstoupil do armády 
v Buzuluku. Stal se součástí slavné Svobodovy armády - kon-
krétně 1. československého samostatného ženijního praporu, 
která vítězně přešla trnitou cestu z Buzuluku do Prahy.
 Dne 20. prosince 1943 byla dekorována bojová zástava Prv-
ního československého polního praporu, pod kterou bojovali její 
příslušníci v bojích u Sokolova. Válečným křížem a sovětským 
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Řádem slávy byli vyznamenáni generál Ludvík Svoboda a mj. 
právě svobodník František Pazour. V tu dobu už měli za sebou 
slavnou bitvu o Kyjev 6. listopadu 1943. Poté byl Pazour pový-
šen na četaře. Jelikož se jména vyznamenaných hrdinů objevila 
ve vysílání československého rozhlasu z Anglie, byla Pazourova 
rodina v Bludově pronásledována gestapem.
 Zúčastnil se krvavé bitvy u Dukly, kterou jako zázrakem 
přežil. Zvlášť obtížné to bylo proto, že byl ženista, který má 
za úkol zaminovávat a odminovávat válečné pole. Po překonání 
Dukly už to šlo ráz na ráz. Vlast osvobozoval jako nadporučík,
velitel 3. ženijní roty. Při slavnostní vojenské přehlídce 
17. května 1945 po osvobození Prahy vedl svou rotu jako její 
velitel na koni.
 Rok po osvobození odešel z armády, při odchodu do civilu 
byl povýšen na kapitána. Po Únoru 1948 působil mj. i jako 

Totálně nasazení v Kupjarsku u Charkova, 13. prosince 1942; horní 
řada zleva – první Josef Janků z Bludova, čtvrtý zleva František 
Pazour, pátý Karel Hrycaj z Bludova

Slavnostní vojenská přehlídka po osvobození Prahy, 17. května 1945, 
František Pazour první zlevaVojenská legitimace Františka Pazoura

místopředseda bludovského Místního akčního výboru Národní 
fronty, a to jako zástupce Československé obce legionářské II. 
odboje. V dalších letech obdržel řadu vyznamenání – Řád rudé 
hvězdy, tři válečné kříže. Velmi si vážil toho, že byl pozván 
na oslavy třicátého výročí osvobození Kyjeva v roce 1973 – 
z celého Československa bylo na oslavu pozváno pouze šest 
osob. Je pohřben na bludovském hřbitově.

Stanislav Balík ml.

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

Zprávy ze školy
Atletický čtyřbojEkostezka  - Švagrov

Ve čtvrtek, 12. června 2008, žáci 5. a 1. třídy navštívili Ekostezku
na Švagrově. V krásném prostředí takřka nedotčené přírody jim 
pracovníci Vily Doris připravili velmi zajímavý program. Děti 
plnily spoustu úkolů a soutěživou formou se seznamovaly se 
zajímavostmi naší přírody. Prvňáčkům se hodně líbil „chodníček“ 
(se zavázanýma očima a bosí procházeli po šiškách, písku, jehličí 
a jiných přírodninách). Páťáci se zase hodně naběhali, když podle 
fotografií hledali přímo v lese daný objekt. Program se všem velice 
líbil a i touto cestou chci poděkovat pracovníkům Vily Doris za 
příjemně strávené dopoledne. 
     Mgr. Eva Macková

Ve středu, 11. června 2008, se žáci 5. třídy naší školy zúčastnili 
atletického čtyřboje žáků 2.-5. tříd na Tyršově stadionu v Šumperku. 
Družstvo chlapců ve složení René Durchánek, Martin Dostál, Martin 
Stuchlý a Tomáš Ignačák si vyzkoušelo běh na 50 m, skok daleký, 
hod kriketovým míčkem a běh na 800 metrů. Děvčata závodila ve 
stejných disciplínách, vytrvalostní běh byl kratší, pouze 600 metrů. 
Družstvo děvčat ve složení Lucie Strouhalvoá, Barbora Krejčí, Iva 
Krmelová a Kristýna Šíblová v konkurenci 14 škol z celého okresu 
obsadilo vynikající 3. místo. Velké uznání zaslouží Lucie Strouhalová,
která v hodnocení jednotlivců atletický čtyřboj vyhrála a současně 
zaznamenala nejlepší výkon ve skoku dalekém, 374 cm. Blahopřejeme.
       Mgr. Eva Macková
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A my jsme zaslechli a sdělujeme ….
Vendula: Ani jsem nečekala, že se tu sejde tolik lidí, které bude 
minulost školy a  její učitelé zajímat.

Viktor: Myslím si, že to bylo pěkné a povedené. Ale asi by to bylo 
lepší, kdyby se to spáchalo na  fotbalovém hřišti. Super ohňostroj.

Hanka: Mám z toho docela dobrý pocit, vadila mi jen jedna věc, 
to velké horko.

David Z. : Můj názor na oslavy je jednoznačný. „Byla to bom-
ba“. Přesně načasované počasí, plno tleskajících diváků, vystou-
pení jednotlivých tříd a hřejivý pocit na srdci, že jsme to zvládli.

Naďa: Moc se mi líbila výzdoba školy. Bylo to hodně narych-
lo, ale všechno jsme to stihli. Německá  písnička byla trochu 
rozpačitá, moc jsme se styděli.

David S: Až na pár chybiček se oslava školy vydařila i veverky na 
stromech se smály. Samozřejmě se libil slavnostní ohňostroj, ale 
veverky už bohužel musely jít spát.

Veronika K: Chystání bylo asi nejlepší, protože to bylo místo 
vyučování. Představení taky ušlo. Nejlepší na tom všem bylo, že 
jsme všichni z naší třídy dostali dobré tvarohové a makové buchty 
od paní učitelky třídní.

Lukáš: Celá oslava na mě působila neutrálně. Něco se povedlo a 
něco byl moc velký propadák. Krásná výzdoba a pěkná atmosféra.

Markéta: Výsledek celé akce na mě působil pozitivně. Uklizená, 
vymalovaná, vyzdobená celá škola. Smůla jen, že nám zůstaly 
plechové šatny.

Vašek: Oslava se opravdu moc povedla. Sluníčko, které se na nás 
celou dobu usmívalo, zahnalo spoustu návštěvníků z areálu. Prohlídka

školy a všech tříd vyvolávala vzpomínky na léta strávená ve škole.
Byla to pečlivě přichystaná akce a hodnotil bych ji na jedničku.

Jirka: Moc se mi libili deváťáci se svojí kapelou. Docela jim to šlo, 
já jsem nejvíc fandil mému spolužákovi, který s nimi hrál na bicí. 
Byl fakt perfektní.

Jana: Bylo to pěkné, až na to, že jsme museli být v těch oblecích, 
ve kterých bylo horko a že jsme museli tak dlouho čekat.

Tonda: Nadchly mě olympijské hry v podání čtvrťáků, taneční vy-
stoupení  s Včelkou Májou, hry na flétnu, klarinet i lesní roh, ale i 
nespočet dalších nádherných vystoupení. Podle mého  úsudku byla 
oslava stého výročí výjimečnou akcí.

Anička: Moc se mi všechno líbilo. Oslavy se povedly moc pěkně. 
Naše scénka se mi ale líbila nejvíc (škola v proměnách času).

Dominik: Bylo to hezké. Líbilo se mi šermířské představení Pánů 
z Bludova. Jen byla škoda, že bylo takové horko.

Lucie: Dopadlo to dobře. Až na to horko! Moc se mi líbil model 
školy, který vyráběli osmáci. A rodičům se všechno také líbilo.

Martin: Zaujala mě výstava fotek. Ale to vedro! „ Udělali byste 
něco jinak?“  „Ne!“

Láďa: Oslavy se mi líbily hodně. Přál bych si, aby se podobné 
akce konaly častěji. Vystoupení se povedlo, jen by bylo lepší, kdy
by to někdo natočil a pak vybral jen to nejlepší.

Veronika  B.: Uff ...   S oddechem jsme ukončili 
                                 vystoupení století
                                 Radostí jsme vyskočili
                                 a zamáčkli slzu dojetí ...   

                                               žáci školy

Ohlasy oslav 100. výročí školy
( Konaly se 31. 5. 2008 v hasičském areálu a obou budovách základní školy)

V letošním školním roce opustí lavice naší ZŠ 34 žáci devátých 
ročníků. Jejich několikaletá snaha získat nejen základní vzdě-
lání, ale také odpovídající sumu vědomostí a dovedností byla 
završena v podstatě 21. 4. 2008. V tento den proběhla přijímací 
řízení na SŠ a SOU.                        
     Změnou oproti   jiným letům bylo to, že naprostá většina 
žáků byla na zvolené SŠ a SOU přijata jen na základě průměrů 
známek z 8. ročníku a z pololetí ročníku 9. Tento fakt přijali 
žáci s velkým nadšením. Učitelé už tak nadšeni nebyli, protože 
jim bylo jasné, že  znalosti žáků se sníží. Pravděpodobně klesne
i úroveň SŠ, které  jsou nuceny přijmout každého.  
     Jak to tedy letos dopadlo? Dobře. Od nového školního roku 
bude studovat 5 žáků na gymnáziu, 5 na obchodní akademii, 
8 žáků nastoupí na šumperskou VOŠ a SPŠ. Střední zdravot-
nickou školu v Šumperku budou navštěvovat 4 žáci a dalších 
7 žáků se stane studenty jiných SŠ. Do učebních oborů příští rok 
nastoupí jen 5 žáků. 
     Aby byl výčet úplný, nesmíme zapomenout na jednu žákyni 
z 5. třídy, která byla přijata na víceleté gymnázium.
     Co ještě zbývá dodat? Všem, kteří letos opustí bludovskou 
ZŠ, přejeme výdrž a  hodně  úspěchů v dalším studiu. 

                                             Martina Hrdinová

Ne všude na světě mají přístup ke vzdě-
lávání zajištěný všechny děti. Často 
závisí jejich budoucí život na podpoře 
z cizích zemí. Naše škola se rozhodla 
jednomu takovému dítěti pomoci k cestě
 ke vzdělání.
 Po velkých diskuzích jsme si vybrali
devítiletou holčičku z Indie – Shameeru.
 Jedná se dítě velmi chudých a nemoc-

Sbírka na studium naší kamarádky 
v Africe – Shameery.

Ukončení školní docházky

ných rodičů a za částku 4 900 Kč  bude studovat celý rok. 
 Oslavy školy jsme využili k uspořádání humanitární sbírky 
právě na podporu studia této dívky. Všem, kteří jste přispěli do 
pokladničky, děkujeme. Celkem se vybralo 3 582 korun, malou
minisbírku uspořádala také 2. třída, kde získali 281 korun.
Částku, která do zmiňovaných 4 900 korun schází, doplatí 
zaměstnanci školy. 
 Program podpory studia Shameery je dlouhodobý a budeme 
v něm pokračovat i v dalších letech. Věříme, že za naší pomoci 
vystuduje a bude žít lepší život.
                                                                                       

                                     Ilona Křivohlávková
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V úterý 10. června se  chlapci  naší školy (Marek Blaťák, Tomáš
Dvořák, Jan Gronych, Jan Pavlík, Jakub Stuchlý, Lukáš Rýznar, 
Radek Vařeka a Václav Wagner) zúčastnili florbalového
turnaje „ O pohár starosty Nového Malína“. 

 První dva zápasy s Hrabišínem a Novým Malínem B byly 
pro naše hráče spíše na rozehrání. Další zápas s družstvem 
Nového Malína A byl však již velmi ostrý. Chlapci prokázali 
velkou bojovnost a tento zápas také vyhráli.

 Poslední souboj s družstvem ze svazku Desné  rozhodoval 
o celkovém umístění. K turnajovému vítězství nám stačilo 
neprohrát a v případě naší prohry by nás soupeř odsunul až na 
třetí místo. Navzdory nepřízni diváků z řad poražených druž-
stev nám zasloužené vítězství přinesla především bojovnost 
a herní vyzrálost. První místo korunované velkým pohárem bylo 
pro všechny již jen sladkou třešničkou na dortu. 

 Ilona Křivohlávková

Florbalový turnaj
Letošní školní rok uplynul jako voda a než jsme se nadáli, byl 
tu poslední měsíc školy. Červen je u žáků měsícem oblíbeným, 
i když mnozí musí ještě na poslední chvíli „pořádně zabrat“. 
Toto úsilí je ale vyváženo výlety a exkurzemi, kterých si žáci 
i letos užili spoustu.

     První a druhý ročník navštívil Ruční papírnu ve Velkých 
Losinách. Děti se tak seznámily s u nás už  ojedinělou ma-
nufakturní výrobou. Podívaly se i na Švagrov, kde si prošly 
připravenou ekostezku.

     Třeťáci a čtvrťáci vyjeli do Zvole nad Pernštejnem. Tam-
ní westernové městečko už mělo pro ně nachystaný pestrý 
program. A ti odvážnější si mohli zařádit i na “býkovi“.

     Žáci páté třídy posíleni o 12 žáků z 6. A a B obdivovali 
„oživlé“ Babiččino údolí. Seznámili se s komtesou Hortenzií, 
která je učila dobrým mravům, aby mohli předstoupit před 
paní kněžnu . Ta je s náležitým výkladem provedla svým 
panstvím. Ve mlýně si pak děti  vyslechly zajímavé příběhy ze 
života krajánků. Na zpáteční cestě je ještě čekala stará vojenská 
pevnost Josefov, o které slyšely ve vlastivědě.

     Šesté ročníky strávily společně dva dny na výletě v Koutech
 nad Desnou. Kromě různých pohybových aktivit a posezení u 
táboráku si prohlédli dolní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé
Stráně.

     Žáci 7.A a B jistě nezapomenou na den plný adrenalinu.  
V  Lanovém centru v Olomouci  a při jízdě na raftech si ově-
řili své fyzické síly i psychickou odolnost. Jemné dívčí dušič-
ky také pohladila  exkurze do olomoucké botanické zahrady.  
V Šumperku v Domě dětí a mládeže se děti ještě seznámily 
s  prací přírodovědného kroužku.
    Outdoorové centrum Stan Březová na Vysočině se stalo na 
tři dny útočištěm pro žáky z 8. A.  Pod dohledem vyškolených 
pracovníků centra si vyzkoušeli různé disciplíny – lezeckou 
stěnu, paintball, skok do prázdna, hry na rozvoj týmu, odvahy 
a důvěry, … Jeden den také strávili v Olomouci. Zhlédli 
představení Alien Show v původním znění – angličtině.

    8. B prožila dva dny v překrásné krajině Moravského krasu. 
Kromě Macochy navštívili žáci i další jeskyně v této krasové 
oblasti.

     Nejvíc si užívali deváťáci. Asi polovina z nich měla možnost 
zúčastnit se poznávacího zájezdu do Francie. Během pěti dnů 
si žáci prohlédli snad všechna  lákadla Paříže. Ani návštěva 
jaderné elektrárny v Dukovanech nebyla marná. Prostě fyzika 
v praxi. Nedaleká Olomouc vždy dokáže nabídnout nějakou 
zajímavost, a tak  se líbila i výstava světoznámého umělce 
Victora Vasarelyho i Ekologické středisko s programem 
Globální problémy. Litomyšl se svými památkami  chráněnými
UNESCO také obohatila kulturní rozhled našich žáků. 
I krátké exkurze do Šumperka nezůstaly bez odezvy. Výstava 
Osudové osmičky ve Vlastivědném muzeu a návštěva knihovny 
spojená s besedou přispějí k rozšíření všeobecného přehledu 
žáků. Poslední  školní výlet prožili všichni z 9. A  i B společně 
v Oskavě – Třemešku.  

     Společně ještě vybraní žáci 2. stupně prožili jeden den 
na Švagrově, kde podobně jako žáci 1. stupně plnili úkoly 
ekostezky.                                 

                                       Martina Hrdinová

Kde jsme všude byli

V pátek 20. června jsme se vypravili do kina OKO na film 
Letopisy Narnie: Princ Kaspian.
Pokračování ságy o bájné zemi Narnii, kterou se snaží sou-
rozenci Pevensieovi opět osvobodit od zla, které ji sužuje. 
Narnijská mluvící zvířata se ukrývají a místo prince Kaspiana zde 
vládne krutý král Miraz …
Zajímavostí tohoto filmu je, že byl částečně natáčen i v České 
republice. Příběh všechny zaujal a líbil se jim.

V dalších dnech nás čekaly sportovní aktivity. V pondělí 23. 
června proběhl sportovní den pro děti z 1. stupně. Paní učitelky 
připravily dětem různé disciplíny: štafetový běh, skok do dál-
ky, jízda na kolečkových bruslích, kroužení kruhu kolem pasu, 
skákání přes švihadlo, americká vybíjená a rugby. 
Pro žáky druhého stupně byl připravený sportovní den na úterý. 
Děti si mohly samy vybrat z těchto nabízených aktivit: odborný 
výcvik na kánoích na přehradě Krásné, sportovní hry a soutěže 
na hřišti a na koupališti Vlčí důl a na hřišti u školy, plavání na 
koupališti v Šumperku nebo turistický výšlap na Háj. 
Spokojenost byla na obou stranách a děti se seznámily 
s novými možnostmi, jak trávit voný čas.

Zajímavostí posledního týdne byla diskotéka pro žáky školy.
O hudbu a zábavu se postarala kapela Elektrický odpor, složená
ze žáků 9. a 6. třídy. Byla to v letošním roce novinka, ale měla 
úspěch.

27. červen byl významným dnem především pro žáky 
9. ročníku, byl pro ně nejenom posledním dnem tohoto 
školního roku, ale především posledním  dnem na naší škole 
vůbec. Žáci si na tento den připravili rozloučení s učiteli. Na 
památku každý dostal dárkovou psací sadu, pamětní list a přání 
ze strany školy i zástupců obce, aby byli v dalším životě úspěšní.  
Kuchařky ve školní jídelně jim připravily vynikající slavnostní 
oběd s pohárem.  

Poslední dny ve škole



Bludovan 10

Bludovan 6/2008

Děti  ze školní družiny se úspěšně zapojily do soutěže „Hajný
je lesa pán“, kterou vyhlásili studenti oboru ochrany přírody
SOŠ Šumperk. Tato soutěž byla zaměřena na ochranu
přírody a myslivost. Náš kolektiv byl oceněn diplomem 
a cenou. Kroužek informatiky dostal zvláštní ocenění poroty.
       K oslavám 100.výročí založení školy byla vyhlášena sou-
těž „Naše škola“, které se zúčastnily děti z výtvarného kroužku 
naší družiny. Práce všech dětí byly oceněny malým dárkem.
      Děti ze školní družiny úspěšně pracovaly celý rok v krouž-
cích zájmové výtvarné výchovy, zájmových pohybových hrách 
a informatice.
Jak jsme činnost ukončili ?
1.třída měla na poslední kroužek připravené sladké překvapení 
– nanukový dort. Místo práce se s chutí mlsalo.
3.,4. a 5. třída měla sraz u školy a společně se vydaly na lesní 

Ukončení školního roku ve školní družině
hřiště na horním konci. Zde jsme si zahráli hry s míčem, pro-
běhli se po lese a pak si opekli párky a klobásky. Po uhašení 
ohně jsme všichni odešli domů.
2. třída ukončila kroužek opékáním na školní zahradě. Nedařilo 
se nám zapálit oheň, ale nakonec vše dobře dopadlo. Děti se 
proběhly po zahradě a zahrály si hry.
       Děvčata z pohybových her se vydala stejně jako loni na 
krytý bazén do Šumperka. Společně jsme si zahrály hry ve 
vodě i pod vodou.
       Ve čvrtek 19.6.2008 proběhlo na školní zahradě  odpoledne
her a soutěží. Děti si zaběhaly štafety, slalom mezi kuželi,
házely míčkem na šaška, přetahovaly se lanem, zahrály si 
vybíjenou a za odměnu nám paní kuchařky připravily malé 
občerstvení a děti dostaly i sladkou odměnu.

Vychovatelky Jindřiška Krejčí a Soňa Nikolovová
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Nejlepší žáci
Po celoroční práci přišel konec školního roku a s ním i bilan-
cování. Co se nám povedlo, co by šlo vylepšit a jaké závazky 
si dáme do příštího školního roku. Kromě pěkných známek na 
vysvědčení byly děti za celoroční práci odměněny pochvalami 
a i vycházka na zmrzlinu s paní učitelkou jim udělala radost. 
Nejlepší žáci z jednotlivých tříd  byli vyfotografováni na tabuli 
cti.
1. Alžběta Váňová, Anna Konečná
2. Adéla Hajduková, Karolína Kotrlá, Tereza Tylová
3. Ladislav Drážný, Anna Strmisková
4. Jana Černíčková
5. Lucie Strouhalová, Tereza Nováková
6.A  Ilona Chalupová, Marcela Ptáčková, Petra Banková
6.B  Cyril Urban, Diana Hojgrová, Jana Muroňová
7.A  Barbora Horká, Martin Diviš

7.B  Hana Váňová, Markéta Peichlová
8.A  Veronika Balharová, Lukáš Breckl, David Zaoral
8.B  Daniela Nikodémová, Lukáš Riedl, Tereza Hudosová
9.A  Michaela Jašková, Zuzana Matějíčková
9.B  Markéta Válková, Hana Balcárková

Vybraným žákům byla udělena knižní odměna a to především 
za píli, aktivitu, pracovitost, ochotu pomáhat a za vzornou 
přípravu na vyučování.
Alžběta Váňová, Tereza Tylová, Adéla Hajduková, Ladislav 
Drážný, Anna Strmisková, Jana Černíčková, Aneta Čermáková, 
Lucie Strouhalová, Tereza Nováková,  Ilona Chalupová, Petra 
Valentová, Barbora Horká, Hana Váňová, Nikola Kočí, Tereza 
Hudosová, Michaela Jašková, Markéta Válková.
     Ilona Křivohlávková

Přejeme Vám i dětem krásné prožití prázdnin a dovolené a těšíme se na setkání v září 
ve školním roce 2008/2009.

1.tř. -14 dětí – společná práce-Hry na školní zahradě, 2.tř. -Hry na školní zahradě -Beáta Jánětová, Eliška Březinová, Zuzana 
Matějová, Tereza Tylová. Naše škola-Zuzana Chalupová 4.tř., Zdenka Strmisková 4.tř., Jiří Eliáš 5.tř., Anička Strmisková 3.tř. 
Zahrada – Maketa (kolektvní práce) -Lucie Strouhalová 5.tř., Natálie Kučerová 5.tř., Ilona  Chalupová 6.A

ŠD zájmová výtvarná výchova

Bludovští hasiči bojovali v kraji i okrese ! 
V sobotu 7. června bojovali bludovští 
mladí hasiči na krajském kole Olomouc-
kého kraje  ve Velkém Újezdě v okrese 
Olomouc.
Po urputném zápolení dvou nejlepších 
družstev kraje Bludova a Milotic nad 
Bečvou skončilo naše družstvo tak jako 
loni na vynikajícím, přesto nešťastném 
druhém místě právě za Miloticemi. Další 
družstva skončila s velkým bodovým od-
stupem. Tohoto úspěchu dosáhli: Martin 
Diviš, Martin Sobotka, Jiří Krejčí, Tomáš 
Engel, Lukáš Riedl, Petr Krobot, David 
Zaoral, Tomáš Weidinger, Jiří Vénos, 

Lucie Strouhalová, Kristýna Janigová 
a Kateřina Krobotová.
  V okrese ovšem naše družstva nejsou 
k poražení, když 20. června v Třeštině 
zvítězila ve starší i mladší kategorii i na 
prestižní noční soutěži, poslední před 
prázdninami.
Hlavními sponzory v letošním roce jsou 
Obecní úřad Bludov a firma 
WTC Ing. Josefa Ťulpíka. Nemalou 
měrou naše snažení podporuje i vedení 
bludovské základní školy, všem jmeno-
vaným i všem dalším za jejich podporu 
srdečně děkujeme.

V sobotu 14. června se v Bludově konalo
okresní kolo v požárním sportu mužů 
a žen. Náš sbor reprezentovalo družstvo
mužů. Cílem družstva oslabeného 
o zraněné Romana Kamlera a Karla 
Kubíčka bylo umístění do pátého místa 
v konkurenci více než dvaceti družstev. 
Po zkušeném a obětavém výkonu se 
bludovští prokousali až na výborné třetí 
místo za Kolšovem a Hrabišínem.
Bludov reprezentovali: Konečný Jaromír,
Motyka Ladislav, Kvapil Jaromír, 
Matějček Marek, Kulhaj Jaroslav, 
Janíček Milan, Janíček Pavel, Juřina 
Pavel a Sobotka Martin. 
V neděli 15. června se v Rudě nad Mo-
ravou konal druhý závod Velké ceny 
okresu „ HOLBA CUP 2008 „ a ani 
v tomto klání se bludovští neztratili a po 
prvním soutěžním víkendu tak obsazují 
překvapivé druhé místo v průběžném 
pořadí Velké ceny okresu.
 Podrobné výsledky a komentáře 
najdete v zářijovém čísle Bludovanu 
a také na nově zřízených internetových 
stránkách bludovských hasičů, které se 
právě v těchto dnech realizují a s jejich 
naplněním budeme muset mít všichni 
trošku trpělivosti. Od července by měly 
být k nalezení na adrese:   
http:// hasicibludov.blog.cz

V sobotu 9. srpna 2008 

pořádá Sbor dobrovolných hasičů Bludov

36. ročník pohárové soutěže mužů, žen a veteránů
zařazenou do seriálu Velké ceny okresu Šumperk

„ HOLBA CUP 2008“ 

v kategorii mužů I. ročník memoriálu Františka Pazoura.
Soutěže se zúčastní družstva z celé ČR a družební 

slovenské Lehoty pod Vtáčnikom
Bohaté občerstvení – vepřové speciality,

 jídla na roštu, tak jako jste u hasičů zvyklí !!!                                          

Srdečně zvou hasiči Bludov

P O Z V Á N K AP O Z V Á N K A
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Ve dnech 13. a 14. června 2008 se uskutečnil v Pelhřimově už 
18. ročník mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit, největší 
akce svého druhu v Evropě. 
V  loňském roce Agentura Dobrý den zaznamenala do databanky 
rekordů 376 rekordů, mezi nimi i náš Skořápkovník bludovský
s 30. 6587 kraslicemi zavěšenými na jednom stromě. 

Oba dny byly naplněny bohatým programem a na slavnostním
galavečeru na náměstí v Pelhřimově byly za účasti tisíce 
návštěvníků v sobotu 14. června vyhlášeny výroční rekordmanské
ceny - Rekordman Roku 2008 a Kuriozita roku 2008. Do 
kategorie kolektivních rekordů byl mezi řadou jiných vybrán 
do užší nominace i náš skořápkovník. Byl nejen nominován, 
ale dokonce vyhrál a Kulturní dům Bludov obdržel titul 
Rekordman roku v kategorii kolektivních rekordů. Na vel-
koplošné obrazovce na náměstí byly přenášeny videoukázky ze 
zdobení skořápkovníku a také různé fotografie pořízené v zahradě 
KD v sobotu 7. dubna 2007. Ceny předával starosta Pelhřimova 
Leopold Bambula pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina RNDr. 
Miloše Vystrčila.
Myslím, že náš Skořápkovník a hlavně všichni, kteří k vytvoření
rekordu a získání tohoto titulu přispěli, si zaslouží obrovské 
poděkování. 
Dnes už se sice ve větvích skořápkovníku houpe pouze mizivé 
procento z celkového počtu zavěšených kraslic, ale můžeme se 
těšit z tohoto ocenění, kterého se nám dostalo více než rok po 
vytvoření rekordu.

-jdi-

Poděkování
Tímto příspěvkem bych chtěla poděkovat obětavým jedincům, 
kteří se podíleli na přípravách a plynulém chodu  oslav 100. 
výročí založení měšťanky a 350. výročí školy v Bludově. Za 
usilovnou celodenní práci patří velké poděkování Romaně Kočí, 
Soně Nikolovové, Jindřišce Krejčí, Libuši Hýblové a Zdeňce 
Musílkové.

 Simona Zaoralová
 předsedkyně SRPDŠ

K poděkování pro zaměstnance školní jídelny Sonu Bartošovou, 
Janu Jílkovou, Petru Kouřilovou, Simonu Zaoralovou, Zitu 
Zapletalovou za neméně obětavou vyčerpávající práci při 
zajišťování občerstvení pro návštěvníky školních oslav se 
připojuji i já a doufám, že hostům chutnalo a že ocenili snahu 
našeho personálu.

 Pavla Komínková
 vedoucí školní jídelny

Školní jídelna při ZŠ Karla staršího ze Žerotína v Bludově
nabízí možnost odebírání obědů i v době letních prázdnin
za cenu 44,50 Kč do jídlonosičů ( 9 % DPH )
             48,50 Kč stravování v jídelně ( 19 % DPH )

Všem našim strávníkům děkujeme za přízeň a přejeme 
příjemné prožití letních prázdnin.
                                                                                                       
Kolektiv školní jídelny

Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, bílé 
a hnědé z neuskutečněné stavby RD, zdobené, 

částečně prosklené dvojitými izoskly, s dokladem 
a zárukou. P.C. 9 a 22 tis. Kč, nyní 4 800 a 9 800Kč.

 Dopravu zajistím zdarma. Tel: 777 106 709.

Hledáme brigádníky 
na rozvoz knih vlastním autem 

/možno i dlouhodobě/ 
Tel.: 777 598 525. 

Kulturní dům Bludov získal titul REKORDMAN ROKU
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Vážení spoluobčané,

opět vás chceme informovat o provozu 
kanalizace, ČOV a přečerpávací stanice 
u lázní a také o změně placení stočného.

Provoz kanalizace, ČOV a přečerpávací 
stanice u lázní probíhal a probíhá, 
až na  drobnější problémy, které se 
operativně řeší, bez větších potíží. V 
současné době, kdy je provoz ČOV již 
stabilizovaný a odstředění kalu zajišťuje 
kalová koncovka,  se týdně odváží 
jeden kontejner vylisovaného kalu 
o objemu cca 3 tuny. Kaly jsou odváženy 
a uskladňovány na skládce v Rapotíně. 
Provoz trubní části kanalizace je 
bezproblémový.
Co nás však trápí je skutečnost, že po 
několikaměsíčním uklidnění se opět 
začíná projevovat bezohlednost některých 
občanů. Zase se začínají ve větším 
množství v česlových koších objevovat 
použité dámské hygienické potřeby, 
parfémované dětské utěrky, plastové 
košíčky od osvěžovačů do WC, velké 

množství obilního zrna a pecek z třešní, 
snad od těch, co na černo pálí. Nejvíce 
nás překvapily kousky černé textilní 
folie, pravděpodobně nějaké zbytky ze 
zahrádky, ale také vnitřnosti z domácího 
zvířete. Až tak se někteří občané zbavují 
svých starostí o své odpady a nám 
přidělávají četné vrásky s provozem 
ČOV. Chceme věřit tomu, že se situace 
opět zlepší.  

A nyní ke změně placení stočného. 
V Bludovanu č. 3/2008 byl zveřejněn 
článek o možnosti přihlásit se při splnění 
určitých technických podmínek k placení 
stočného podle vodného, tedy podle 
spotřeby vody odečtené z vodoměru.
Podle ohlasů občanů a podle jejich 
dotazů při provádění kontroly napojování 
jednotlivých objektů na kanalizaci, jsme 
očekávali daleko větší zájem. Byli jsme 
však překvapeni, když do stanoveného 
termínu (31.5.2008) se přihlásilo jen 46 
zájemců, z toho (pouze) 2 organizace. 
Placení stočného podle vodného (podle 
vodoměru) je rozšířeno na bytové domy 

ve vlastnictví Obce Bludov, které splňují 
požadavky uvedené ve výše citovaném 
článku v Bludovanu.
Do konce června pracovník odboru 
výstavby prověřil napojení přihlášených 
objektů na obecní vodovod a až na 
dva případy bylo napojení v pořádku. 
U odsouhlasených objektů uhradí vlastníci 
či uživatelé  za 1. pololetí stočné ještě 
dle směrných čísel a od 1.7.2008 bude 
stočné účtováno podle skutečně odebrané 
vody. Odečet vodoměrů bude zajištěn 
k 31.12.2008 pověřeným pracovníkem. 
V lednu příštího roku pak bude těmto 
subjektům zaslána faktura k úhradě 
stočného za 2. pololetí 2008.
Další možnost  přihlásit se k placení 
stočného podle vodného (podle 
vodoměru) bude  pro občany i pro 
organizace v průběhu měsíce listopadu. 
Na tuto možnost budete včas upozorněni 
v některém z dalších čísel časopisu 
Bludovan.
    

OVŽP

Splašková kanalizace a ČOV

V sobotu 12. července 2008 ve 14 hodin pořádá dechová hudba Bludověnka ve spolupráci se Státními 
léčebnými lázněmi Bludov již 4. ročník - Festival moravských dechových hudeb v areálu parku těchto lázní.

V případě nepříznivého počasí v KD Bludov.

Koncertují krojované dechové hudby:
-  polská Krakowská Orkiestra Staromiejska, 40 členný
 orchestr vysoké školy telekomunikační, účastník
 mezinárodních festivalů, vystupoval v Německu,
 Francii, Ukrajině

-  dechová hudba Šárovec, vítěz celostátní soutěže Zlatá 
 křídlovka 2006, 1.cena soutěže Dechovka roku 2007

-  dechová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou, 1. místo 
 v celonárodní soutěži 2004, koncertovala v Německu, 
 Holandsku, Francii

-  dechová hudba Bludověnka, domácí kapela, 
 koncertovala v Rakousku, Polsku, na festivalech 
 - Fišerův Bydžov, Žváčkova Konice, Pravečkův 
 Lanškroun, v Jeseníku, umístění na předních místech 
 rozhlasových soutěží posluchačů, pořadatel festivalů 
 harmonikářů 

Program festivalu:
12:30 - hvězdicovitý pochod hudeb Bludovem
14:00 - defilé orchestrů parkem lázní
 - slavnostní zahájení
14:30 - koncerty jednotlivých hudeb
  DH Krakow, ZUŠ Veselí, Bludověnka,
  Šárovec
 - na závěr monstrkoncert všech orchestrů

Festival je vždy svátkem hudby, písní, přehlídkou krojů ze 
všech oblastí Moravy. Posluchačům jsou nabídnuty všechny 
hudební žánry - koncertní, moderní, muzikálové, klasické 
dechovky až po lidovou hudbu. Pěkný prožitek z hudby, 
zpěvu a krojů je umocněn krásným prostředím lázní Bludov. 
Tyto festivaly jsou také kulturně společenskou záležitostí. 
Posluchači, diváci, hudebníci, přátelé a známí mají příležitost 
setkání, navazování kontaktů, přátelství a porozumění.
Ke spokojenosti všech návštěvníků je připraveno bohaté 
občerstvení při venkovním posezení. 

K návštěvě hudebního festivalu srdečně 
zvou pořadatelé.

Festival moravských dechových hudeb v Bludově
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  Mateřské centrum
Kulturní dům Bludov ve spolupráci se 
Základní školou Bludov uspořádal ke 
100. výročí založení bludovské školy 
dětskou výtvarnou soutěž na téma “Moje 
škola“. Soutěže se mohly zúčastnit 
s libovolnou technikou děti do 15 let, 
a to buď samostatně nebo v rámci 
činnosti školy, školní družiny nebo 
zájmových organizací. 
Soutěž byla vyhodnocena koncem 
května 2008 a práce dětí byly vystaveny 
v prostorách školy. Gratulujeme všem 
níže uvedeným vítězům jednotlivých 
kategorií.

-jdi-
Výsledky výtvarné soutěže 
MŠ - výtvarný kroužek
(Strouhalová, Nováková, Vyroubal, 
Dostál, Krejčí, Kučerová, Komínek, 
Straková)
1.třída –  Ondřej Svoboda
3.třída –  Darina Jílková, Michaela 
 Komínková, Martin Kubíček, 
 Tomáš Krmela, Tomáš Musílek, 
 Klára Opravilová

Výtvarná soutěž
4.třída –  Zuzana Chalupová, Veronika 
 Ignačáková, Jana Černíčková, 
 Jiří Odstrčil, Iveta Ospálková, 
 Aneta Čermáková, Štěpán Hýbl, 
 Stanislav Mazák
5.třída –  Dominika Horká, Monika 
 Peichlová, Iva Krmelová, Martin 
 Stuchlý, Lucie Strouhalová,  
 Karolína Mazáková
6.třída –  Hana Brecklová, Ilona 
 Chalupová, Tereza Vernerová, 
 Vladislav Kubíček   
7.třída – Jan Nosek, Hana Váňová, 
 Irena Feitová
8.třída –  Jiří Matějček, Václav Wagner, 
 Monika Cygrýdová, Josef Bína, 
 Jakub Ston, Monika 
 Durchánková, Tereza Hudosová, 
 David Svršek
Zvláštní ocenění:  
Veronika Schnaubertová, Lukáš Breckl, 
Veronika Balharová, Michaela Brokešová, 
Nikola Kočí, Monika Ignačáková, Radek 
Jelínek, Lucie Daňková, David Zaoral, 
Lucie Nikolovová.

Ohlédnutí za výstavou Můj koníček VI.
Bludovští vystavovatelé:
Bryx Libor        Paraglaiding
Znoj Lubomír  Malby, fotografie
Znojová Martina    Fotomontáže
Řežucha Rostislav        Intarzie, práce se dřevem
Dostálová Marie            Sbírka ubrousků
Procházková  Vlasta            Pedig, háčkování, vyšívání
Kurincová Věra              Gobelíny
Čulík  František    Kresby
Zaoral David, Nikolovová Lucie Koláž
Diviš Zdeněk              Kaktusy
Polách František  Fotografování
Plhák František             Fyzika
Adam Karel      Sbírka blahopřání
Feit Pavel    Minerály
Čožík  Oldřich     Sbírka odznaků a starožitností
Schauer Martin    Sbírka miniaturních 
   likérových  lahviček

Přespolní vystavovatelé:
Koblihová Markéta, Olomouc Šití pro panenky, ubrousk.
   technika, ruč.práce
Kobliha Marek, Olomouc  Papírové modely
Grauová Renata, Postřelmov  Pastely
Kristková Eva, Hrabenov   Sbírka porc. cukrů, malování
   na kameny
Brokešová Ludmila, Bartoňov  Háčkované dečky
Soural Martin, Králec   Fotografování 
Stonová Ludmila, Mor.Třebová  Mariánské obrázky
Macek Josef, Bušín   Obrazy
Pavlů Miroslav, Kelč   Heraldika a erby
Minář Stanislav, Bartoňov   Sbírka pivních etiket
Novotná Věra, Šumperk   Keramika, malba, kresba
Pavlů Matěj, Šumperk   Fotografování
Růžička Richard, Postřelmov  Fotografování
Müller Ivo  , Šumperk   Fotografování
Bilachová Marie, Chromeč   Pedig
Bilachová Zuzanka,4 r., Chromeč Výrobky z hlíny
Schildnerová Libuše, Kolšov   Panenky, vyšívání
Nimrichtr Marek, Šumperk   Preparace trofejí
Vykydal Oldřich, Šumperk   Fotografování
John Antonín, Postřelmov   Dřevořezba
Ústav sociální péče Olšany

Kulturní dům Bludov nabízí 
maminkám na mateřské dovolené 
a jejich dětem možnost pravidelně 

se setkávat každé 
úterý dopoledne od 9:30 hod. 

v MATEŘSKÉM CENTRU 
v Kulturním domě Bludov.

Kontakt maminek a pohybová 
aktivita  předškolních dětí. 

Cvičení pro děti probíhá formou 
her a říkanek, rozvíjí pohybové 

schopnosti a napomáhá začlenění 
do kolektivu vrstevníků

Ved. Miroslava Vykydalová
Zahájení po prázdninách 

2. září 2008
Vstupné 10.- Kč

Grygar Zdeněk   Sbírka zbraní
Janíčková Petra           Křížková výšivka
Snášelová Jaroslava  Vyšívání
Vojtková Jana  Drátkování
Pavlů František  Novoročenky
Fojtová Eva  Vyšívání
Kroužek mladých chovatelů /Vítězslav Hromek/ – Osmák degu
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Foto Zdeněk Novotný

V předminulém Bludovanu byla uvedena nabídka na očkování 
psů proti vzteklině a dalším psím nemocem. Tehdy pan MVDr. 
Šebesta upozornil na důležitost očkování ve spojení se zdravím 
dětí. Uvítal jsem to, protože očkování se dělalo kousek od mého 
domu. Po provedeném očkování jsem si uvědomil, že  neočkoval 
pan doktor ale jiný pán, který je v Bludově známý něco jako 
„veterinární sestřička“. Včera jsem byl v Olomouci u dcery a ta 

mi říkala, že u nich očkují jenom doktoři. Taky na veterině jí 
řekli, že očkování proti vzteklině smí podle veterinárního záko-
na dělat jenom veterinární doktor. Tak se ptám, proč očkování 
nedělal pan doktor Šebesta, když nám to v Bludovanu slibo-
val? Jestlipak podobné sliby někdo z obecního úřadu někdy 
kontroluje?

Občan Bludova

Připomenutí akcí dětí MŠ ve 2. pololetí školního roku

Pálení Morany Divadelní představení

Na dopravním hřišti v Mohelnici Slet čarodějnic Hasiči u nás

Návštěva v 1. třídě ZŠ Květinkový den v MŠ
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Lázně Bludov

ODPOČINEK  PO  PRÁCI  A  O  VÍKENDECH

regionální centrum životního stylu
www.lazne-bludov.cz

Den země - akce s rodičiSportovní hry - akce se žáky ZŠ

Výroba ptáčků - akce s rodiči

Pěší výlet okolo Bludova


