
Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský 
sbor. Podle zakládajícího zápisu to byli: Jan Jáně, František Wi-
cenec, Jan Březina, Karel Kotrlý, Hynek Kotrlý, Celestin Jáně, 
Alex Jáně, Jan Kulhaj, Josef Jurásek, Josef Švejda. Prvním ná-
čelníkem se stal Josef Švejda.První světovou válku sbor přečkal 
ochromením své činnosti, kdy členové, kteří nebyli povoláni na 
frontu,  prováděli alespoň lokalizaci požárů v obci. Během války 
padlo 5 členů sboru.
 Po válce a vzniku republiky sbor opět rozvinul svou činnost 
v mnoha směrech a vyvrcholením byla roku 1929 důstojná osla-
va 50. výročí založení sboru, která byla spojena s odhalením 
nového a do dnešních dnů zachovaného spolkového praporu. 
Kmotřenkou praporu byla komtesa Gabriela Zierotínová, která 
jej za zvuků státní hymny odhalila.
 Po Mnichovu a záboru Sudet byl sbor násilím převeden 
pod německé velení a veškerý majetek byl zabaven. Přesto se 
díky odvaze a statečnosti některých členů podařilo přes válku 
uschovat veškerou dokumentaci sboru i spolkový prapor. Po 
druhé světové válce se činnost sboru velmi brzy dostala na 
předválečnou úroveň. Starostou se stává František Plod. Činnost 
sboru byla velice kladně hodnocena všemi nadřízenými orgány. 
Například v roce 1958 měl sbor 136 členů a patřil mezi největší 
na okrese. Předsedou v tomto období byl František Krejčí.
Dne 14. června 1965 v 8.30 hod. vypukl zřejmě největší po-
žár bludovské historie, požár bludovského mlýna, který si 
vyžádal zásah několika požárních sborů. Po technické závadě 
došlo k výbuchu vzníceného moučného prachu a požár se roz-
šířil na celou budovu. Několik dělníků bylo zraněno, škoda se 
v tehdejší době odhadovala na úctyhodných 2,5 milionu Kčs. 
Přilehlé budovy byly díky zásahu hasičů uchráněny. V roce 1971 

130 let od založení dobrovolného 
hasičského sboru v Bludově

Oslavy 130. výročí založení 
hasičského sboru v Bludově

1879 - 2009
Bludov 30.5.2009

k tanci a poslechu hraje
Maguranka

14:00 – 20:00 
zahradní slavnost, výstava historické i moderní 

hasičské techniky, fotogalerie
15:30 -  ukázka činnosti HZS Šumperk

Bohaté občerstvení- zvěřinové speciality, guláš, 
makrely, chlazené nápoje

Srdečně zvou hasiči Bludov

Oslavy ke 130. výročí 
založení hasičského sboru Bludov

v sobotu 30. května 2009 
na hasičském areálu v Bludově

Program oslav:
9:00 - 9:30 hod. - kladení věnců

10:00 - 12:30 hod. - slavnostní VALNÁ HROMADA
12:30 - 13:00 hod.  - společné fotografování
13:00 - 14:00 hod. - oběd
14:00 - 20:00 hod. - zahradní slavnost - k tanci a poslechu bude hrát MAGURANKA
   - výstava historické i moderní hasičské techniky

15:30 hod. - ukázka lezecké techniky, slaňování, atd.
   

Srdečně zvou hasiči

Zvěřinové speciality - jelení guláš, jelení steaky na grilu, makrely, atd.
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náhle zemřel oblíbený předseda sboru František Krejčí, jeho po-
hřbu se zúčastnilo přes 600 krojovaných hasičů z okresu, kraje 
i ústředí. Ve funkci byl nahrazen Vladislavem Pavlíkem a roku 
1974 po volbách nového výboru Vladimírem Strašilem.
 Léta plynula a sbor roku 1979 slavil krásné kulaté 100. výro-
čí založení a otevření prvního hasičského areálu nejen v našem 
okrese. Nutné rozšiřování a vybavování hasičů však zákonitě 
pokračovalo. Během neuvěřitelných 13 měsíců byl vybudován 
rekonstrukcí farské stodoly nový, prostorný hasičský dům, jeho 
otevření se konalo 30. května 1981. Byl vybudován za vydatné 
pomoci obce mnoha tisícovkami hodin zdarma odpracovaných 
všemi členy sboru, mládeží počínaje a dlouholetými důchodci 
konče, pod vedením neúnavného stavitele Františka Pazoura. 
 Po roce 1989 došlo tak jako v celé společnosti i bludovském 
hasičském sboru k výrazným změnám. Největší zřejmě byla 
8.2.1991 volba nového výboru, kdy došlo na značné omlazení 
členů výboru a zvolení nového starosty sboru Jaromíra Kvapila.
Tato změna nebyla určitě vyjádřením nespokojenosti členstva s 
původními členy výboru ale odrazem porevoluční doby v celé 
společnosti, snahou změnit vše a všude. Nově zvolený výbor měl 
těžký úkol, v nové době uhájit místo na slunci pro hasičský sbor, 
který přečkal útrapy dvou válek, politické změny následujících 
let nevyjímaje.  V neposlední řadě je třeba zmínit výměnu staros-
ty sboru, kdy po Jaromíru Kvapilovi tuto funkci až do dnešních 
dnů vykonává Jaroslav Kulhaj.
 V roce 1993 měl sbor 160 členů a v této době byl největším 
sborem okresu. Důležitost dobrovolných hasičů se projevila v 
plné síle v roce 1997 při tragických povodních, kdy profesionální 
jednotky ani vojsko zdaleka  nestačily čelit této situaci.
Bludovská jednotka se snažila pomáhat jak v obci samotné, kte-
rou díky našim předkům tato událost zasáhla jen minimálně, ale 
také ve svém okolí a po uklidnění situace i ve vzdálených citelně 
zničených Troubkách.  
 Díky spolupráci s obecními orgány, zastupitelstvem a další-
mi nejmenovanými subjekty se daří postupně nejen dovybavit 
výjezdovou jednotku, ale také zkvalitnit vybavení hasičského 
domu. Vždy je co zlepšovat, co doplnit, bohužel prostředky se 
získávají stále hůře. Přesto, podařilo se vybudovat vytápění bu-
dovy, v rámci možností změnou elektrického na plynové a tím 
konečně temperování garáží v zimním období.  Proběhla částeč-
ná výměna oken a další práce, o kterých jinde pouze sní.
 Největší změny samozřejmě doznal původní hasičský areál, 
jeho nynější podobu víceúčelového sportoviště nám, všem nejen 
hasičům, závidí po celé republice. Tím se otevírá poslední část 
zhodnocení činnosti bludovských hasičů, a to jsou sportovní 
úspěchy. Vzhledem k rozsáhlosti - krátký výtah těch největších 
od roku 1989.
Ženy: 
okres: několikanásobné přebornice okresu družstev
         několikanásobné přebornice okresu jednotlivkyně 100m 
  s překážkami
  vítězství na soutěžích Velké ceny okresu Šumperk
kraj:  2. místo na krajské soutěži družstva  
  přebornice  kraje  jednotlivkyně 100m s překážkami
Muži:
okres:  několikanásobní přeborníci okresu družstev  

        několikanásobní přeborníci okresu jednotlivec 100m 
  s překážkami
  dvě 3. místa v celkovém hodnocení Velké ceny 
  okresu Šumperk
kraj:  2. místo na krajské soutěži-družstva
Veteráni: 
 vítězové soutěží Velké ceny okresu Šumperk
 několikanásobní vítězové seriálu Velké ceny okresu 
 Šumperk
Dorostenky:
okres:  několikanásobné přebornice okresu
  několikanásobné přebornice okresu jednotlivkyně 100m  
  s překážkami
kraj:  několikanásobné přebornice kraje družstva
republika: dvě 4. místa z Mistrovství České republiky družstev
Dorostenci:
okres : několikanásobní přeborníci okresu družstva
  několikanásobní přeborníci okresu jednotlivec 100m 
  s překážkami
kraj:  několikanásobní přeborníci kraje družstva
  několikanásobní přeborníci kraje jednotlivec 100m 
  s překážkami
republika: 2.místo Mistrovství Československé republiky 
     družstva
    1. místo Mistrovství Československé republiky 
     štafeta 4x100m s překážkami
     2. místo Mistrovství České republiky družstva
Mladí hasiči:
kategorie mladší
okres: několikanásobní přeborníci okresu družstva
  několikanásobní  vítězové  Ligy  okresu Šumperk
kategorie starší
okres:  několikanásobní přeborníci okresu družstva
  několikanásobní vítězové Ligy okresu Šumperk
kraj:  dvě 2. místa na krajské soutěži družstva

Podrobnější výčet sportovních úspěchů posledních let a celá 
činnost sboru bude prezentována při oslavách 130. výročí 
založení bludovského sboru v sobotu 30. května 2009. 

Prosíme všechny, kteří mají doma 
např. staré hasičské fotografie, 
vyznamenání, písemnosti apod., 
o jejich zapůjčení k uspořádání 

výstavky. 
Nejlépe do 20. května. Děkují hasiči. 

Kontakt: Krejčí Josef ml., Školní 692 /panelák/ Bludov, 
Telefon: 775 400 680

!!!      B R I G Á D A     !!!
Dne 11. a 12. května 

se uskuteční úklid celého 
hasičského domu, prosíme

členky a členy o dostatečnou účast.
Výbor SDH Bludov 

16.5.    Okresní kolo mládeže a dorostu

30.5.     Oslavy  130. výročí založení SDH Bludov

13.6.    Okresní kolo v požárním sportu mužů a žen

11.7.     ČESKÝ POHÁR v běhu na 100m 
 s překážkami
         „BLUDOVSKÁ  STOVKA“
 8.8.     Velká cena okresu Šumperk 
 v požárním útoku mužů, žen 
 a veteránů „Memoriál Františka Pazoura“ 

 

Akce plánované Sborem dobrovolných 
hasičů Bludov na rok 2009.
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V pondělí 16. března 2009 se v 18:00-21:
30 uskutečnilo v Kulturním domě 15. 
zasedání zastupitelstva obce Bludov. Pří-
tomno bylo 13 zastupitelů, Josef Ocetek 
a Karel Janíček byli omluveni. Zasedání 
řídil starosta obce Pavel Ston, který vy-
hotovením zápisu pověřil pracovníka OÚ 
Libora Kočtaře. Zastupitelstvo všemi hlasy 
schválilo jako ověřovatele zápisu Josefa 
Sedláčka ml. a Jaroslava Balhara. Starosta 
sdělil, že úkoly uložené minulými zasedá-
ními byly splněny.
Zpráva o činnosti rady obce
Místostarosta Josef Ťulpík informoval, že 
od 9.12.2008 do 10.03.2009 se rada sešla 
pětkrát. Kromě běžné agendy se zabývala 
návrhem rozpočtu, schválením smlouvy 
na zpracování nového územního plánu 
obce, postupem prací na akcích Vyměníme 
gumáky za sandály a na zahájení výstavby 
chodníku Lázeňská a organizačními změ-
nami na OÚ. V diskusi vyjádřil Jan Kacar 
nespokojenost s ukončením nájmu kotelny 
u paneláků, ve které mimo parkování obec-
ního služebního auta je uskladněn majetek 
chovatelů. Navrhl jejich spoluúčast při 
úhradě nájmu za kotelnu ve výši jedné 
poloviny z celkové částky. J. Ťulpík ujis-
til J. Kacara, že rada se bude znovu tímto 
problémem zabývat, aby nedošlo k omeze-
ní činnosti spolku. Zastupitelstvo zprávu 
o činnosti rady 11 hlasy (2 se zdrželi) 
schválilo.

Závěrečný účet obce za rok 2008
Rada předložila zastupitelstvu závěrečný 
účet obce za rok 2008 a zprávu o přezkou-
mání hospodaření obce. Přezkoumání pro-
vedli 12.-13.2.2009 pracovníci krajského 
úřadu. V hospodaření nebyly zjištěny chy-
by a nedostatky, ani rizika. Josef Sedláček 
st. se kriticky vyjádřil k přílohám před-
běžného výsledku hospodaření Obecních 
lesů s.r.o. a Bludovitu, s.r.o., zdůraznil, 
že tyto zprávy jsou neúplné a nelze z nich 
vyčíst skutečný stav hospodaření. Starosta 
a místostarosta vysvětlili, že uzávěrka hos-
podaření se u těchto organizací provádí až 
k 30.6. po uzavření hospodářského roku. 
Zastupitelstvo závěrečný účet obce za rok 
2008 včetně zprávy o přezkoumání hospo-
daření obce za rok 2008 schválilo 12 hlasy 
(1 se zdržel).

Zpráva o hospodaření obce k 28.2.2009
K 28. 2. 2009 činily příjmy obce 
6.552.533,16 Kč, výdaje 2.656.265,20 Kč. 
Zůstatek běžných účtu činil 8.758.639,54 
Kč, účty fondů 1.533.726,90 Kč, kauce 
48.920,00 Kč. Úvěr na byty v MŠ činí 
6.396.952,08 Kč a úvěr ČOV 32.142.000 

Kč. Financování závazků obce je plynulé, 
v termínech a bez problémů. Zastupitelstvo 
vzalo zprávu jednomyslně na vědomí.
Majetkoprávní záležitosti
Odkup pozemků od Antonína Březiny, 
U Rybníčku 135
Jedná se o dlouhodobý problém, jde o 
pozemky pod ulicí Za Školou a o část po-
zemků vedle této ulice, které by případně 
v budoucnu umožnily výstavbu silnice pro 
souběžnou ulici směrem na Vlčkův vrch. 
Starosta zdůraznil, že problém s odkoupe-
ním pozemků trvá již 5 let a pro obec jsou 
tyto pozemky velice důležité. Jde o pozem-
ky 316/1 (48 m2, ostatní plocha), 383/12 
(92 m2, ostatní plocha), 2319/27 (jeho část, 
cca 170 m2, orná půda). Rada navrhuje od-
kup pozemků za cenu 100 Kč/m2, celková 
kupní cena bude cca 31.000 Kč.
J. Ťulpík upozornil, že v téže lokalitě pro-
dávali občané obci pozemky za 50 Kč/m2 
– obává se, že vyhovíme-li A. Březinovi, 
poškodíme jiné občany a do budoucna 
navýšíme ceny, za něž obec pozemky vy-
kupuje. Stanislav Balík vítá dohodu mezi 
obcí a A. Březinou a podpořil návrh 100 
Kč/m2. Ačkoli na téže ulici se prodáva-
ly pozemky za polovinu, zde jde mj. o 
pozemky důležité v budoucnu pro vybu-
dování nové ulice, proto se nedomnívá, 
že by šlo o precedens a návod pro další 
občany obce. J. Sedláček st. nechápe, proč 
tento problém řeší zastupitelstvo, a je toho 
názoru, že cena 100 Kč/m2 je dobrá a radí 
schválit. Jaroslav Balhar podotkl, že s A. 
Březinou jednal jako poslední a podle něho 
není dobré odkoupení odkládat. Zastupitelé 
poté 12 hlasy (1 proti) odkup pozemků za 
100 Kč/m2 schválilo.
Žádost o odprodej pozemků 1697 a 1698 
– manželé Kubíčkovi
O odprodej těchto pozemků si požádali 
manželé Kubíčkovi, Lázeňská 689. Oba 
pozemky se nachází v jejich zahradě. 
Není zcela jasné, jak je možné, že jsou ve 
vlastnictví obce. Rada navrhla 50 Kč/m2. 
Stanislav Balík navrhl cenu 100 Kč/m2, 
což je cena, za niž zastupitelstvo tento typ 
pozemků prodává. Zastupitelé v diskusi na-
vrhli také 75 Kč/m2. Žádná z variant však 
nebyla schválena. Zastupitelstvo navrhuje 
tento bod projednat znovu v radě.
Žádost o odprodej části pozemku 894 - 
manželé Čmakal, Musilová
Manželé Vincenc Čmakal a Věra Musilo-
vá, Dr. Březiny 215 si podali žádost na od-
prodej části pozemku 894 (ostatní plocha, 
cca 20-25 m2). V září 2008 zastupitelstvo 
schválilo prodej týmž manželům soused-

ního pozemku 891/2 o výměře 20 m2 za 
kupní cenu 35 Kč/m2. K podpisu kupní 
smlouvy zatím nedošlo, protože V. Čmakal 
je dlouhodobě v zahraničí a bylo domluve-
no, že se kupní smlouva podepíše po jeho 
návratu. Nyní manželé žádají o odprodej 
ještě části sousedního pozemku 894-ostat-
ní plocha s tím, že odkup pozemku 891/2 
neřeší celý jejich problém. Ve své žádosti 
uvádějí, že o pozemek žádají z důvodu 
bezpečnosti stékající povrchové vody, 
která z komunikace stéká do jejich domu. 
V případě, že by nedošlo ke schválení 
prodeje části pozemku 894, nechtějí man-
želé koupit ani pozemek 891/2, který jim 
byl schválen. Stavební komise nesouhlasí 
s odprodejem pozemku 894, pozemek je 
součástí místní komunikace. Odprodejem 
části pozemku by došlo ke zúžení jízdního 
pruhu, který je již hodně omezen. Zastupi-
telstvo s odprodejem 11 hlasy (2 se zdrželi) 
nesouhlasilo.
Žádost Českého zahrádkářského svazu
Český zahrádkářský svaz ZO Bludov si 
podal žádost o prodloužení termínu čerpání 
příspěvku z podpůrných programů obce 
na rok 2008. ZO žádá, aby částka 5000 
Kč, která nebyla vyčerpaná do konce roku 
2008, mohla být čerpána počátkem roku 
2009. Materiál na pořízení mobiliáře pro 
výstavu květin totiž mají objednaný, ale 
bude dodán až počátkem roku 2009. Za-
stupitelstvo žádost jednomyslně zamítlo s 
tím, že v podpůrných programech na rok 
2009 bude schválen příspěvek na pořízení 
mobiliáře pro vystavování květin v částce 
5.000 Kč.
Přehled čerpání podpůrných programů 
v roce 2008
Ekonomicko-správní odbor předložil za-
stupitelstvu přehled o čerpání Podpůrných 
programů obce za rok 2008. Tento přehled 
byl předložen kontrolnímu výboru, který 
u vybraných organizací provedl kontrolu 
proplacených dokladů. Zastupitelstvo vzalo 
12 hlasy (1 se zdržel) na vědomí předlo-
žený přehled o čerpání a zápis kontrolního 
výboru. 
Směna pozemků mezi obcí Bludov a Kar-
lem Mornstein-Zierotinem
Rada předložila k projednání směnu po-
zemků mezi obcí a K. Mornstein-Zieroti-
nem. Z důvodu plánované výstavby polní 
cesty (cyklostezky) HC-5 z Bludovečku do 
Šumperka po staré cestě, je nutné vyřešit 
majetkové vztahy k pozemkům pod touto 
cestou a kolem ní. Část potřebných pozem-
ků je ve vlastnictví K. Mornstein-Zieroti-
na. Principem navržené směny je fakt, že 

15. zasedání zastupitelstva obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Hodně lásky v srdci mít ...
Člověk žije, když si věří
a léta, nechť si běží ...

K. Mornstein-Zierotin dá obci tyto pozem-
ky, obec jemu dá některé pozemky v okolí 
zámku, v zámeckém parku a jeho okolí, 
které tvoří nedořešené „ostrovy“. Pozemky 
na straně obce: 1036 (zahrada, část 600 
m2, u Nové), 1060 (ostatní plocha, část 
330 m2, v parku), 1054/4 (ostatní plocha, 
89 m2, v parku), 1048/3 (ostatní plocha, 
59 m2, park), 1054/2 (ostatní plocha, 19 
m2, v parku), 1054/5 (ostatní plocha, 156 
m2, park), 1048/22 (zastavěná plocha a 
nádvoří, 37 m2, park). Pozemky na straně 
K. Mornstein-Zierotina (vše na Bludoveč-
ku): 2688 (ostatní plocha, 915 m2, celková 
výměra 2556 m2), 2693/1 (orná půda, 120 
m2, celková výměra 140659 m2), 2693/2 
(orná půda, 140 m2), 2693/3 (orná půda, 
123 m2), 2697/2 (orná půda, 22 m2), 2696/
3 (trvalý travní porost, 7 m2), 2694 (trvalý 
travní porost, 730 m2). Pozemky, které 
převádí obec, měří 1290 m2, pozemky, 
které obec dostane, 2057 m2.
Než dojde k výstavbě cyklostezky, mělo 
by dojít k uzavření smlouvy o budoucí 
směnné smlouvě. V této smlouvě bude 
smluvní ujednání, že nejpozději do 90 
dnů po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí ke stavbě uzavřou smluvní 
strany směnnou smlouvu. Obec totiž žádá 
o dotace, podmínkou je, že musí být vlast-
níkem všech pozemků pod cestou. Proti 
původnímu projektu byla trasa cesty 
částečně odchýlena, proto nastal problém 
s vlastnictvím pozemků. 
 V diskusi vznesl řadu připomínek 
J. Sedláček st. Ptal se, proč se tento pro-
blém neřešil již při vzájemném vyrovnání 
majetku, dále se mu nelíbí, že nejsou zná-
my hodnoty pozemků, tento bod je podle 
něj nekvalitně připraven, směny pozemků 
naruší plánované projekty na výsadbu 
zeleně, nelíbí se mu, že budou mít Morn-
stein-Zierotínové možnost zřídit přístupové 
cesty k zámecké sýpce (přes část zahrady 
u Nové). Starosta podotkl, že K. Morn-
stein-Zierotin žádá o dotace na zámecký 
park, kde je taktéž podmínkou vlastnictví 
pozemků žadatele. J. Sedláček ml. má 
obavy do budoucna o cestu ke hřišti a ke 
Gryngleti 1060 (cesta od hřiště do parku 
kolem Panské zahrady), navrhuje zřídit 
na této parcele věcné břemeno. S. Balík 
upozornil, že to jsou liché obavy, neboť 
stejně směňovaná část cesty navazuje na 
pozemky Mornstein-Zierotínů. Jaroslav 
Čech zdůraznil, že s přístupen do Gryn-
glete nevidí problém. S. Balík a J. Ťulpík 
podpořili směnu pozemků jako věc pro 
obec výhodnou.
 Zastupitelstvo po dlouhé diskusi 
8 hlasy (1 proti, 4 se zdrželi) se směnou 
pozemků souhlasilo s tím, že než dojde k 
výstavbě polní cesty HC – 5, bude uzavře-
na smlouva o budoucí směnné smlouvě se 
smluvním ujednáním, že nejpozději do 90 
dnů po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí ke stavbě „Výstavba polní ces-
ty HC - 5 v k.ú. Bludov“ uzavřou smluvní 

strany směnnou smlouvu. 
Odkoupení pozemků pod ČOV
Starosta předložil zastupitelstvu návrh, aby 
obec odkoupila dva pozemky pod čističkou 
odpadních vod - 2923/5 (orná půda, 377 
m2, vlastník Soural Lubomír, Nádražní 
386), 2923/6 (orná půda, 284 m2, vlastník 
Opletalová Marie, Dolní Studénky 224). 
Cena je navržena za 35 Kč/m2, celková 
kupní cena 23.135 Kč. Zastupitelstvo od-
kup 10 hlasy (2 se zdrželi) schválilo (Karel 
Soural nehlasoval).
Pohledávky obce k 31.12.2008
Zastupitelstvo projednalo strukturou a výši 
pohledávek obce k 31.12.2008. J. Kacar se 
vyjádřil k pohledávkám za kontrolní výbor, 
podotkl, že pohledávky za nájemné nebyty 
jsou poměrně hodně vysoké a dále řekl, že 
je nutno zachovat anonymitu dlužníků. J. 
Sedláček st. reagoval na připomínku a je 
toho názoru, že jména dlužníků je možné 
zveřejnit, připomněl, že je nutné se více 
zaměřit na vymáhání jednotlivých pohle-
dávek. Oponoval mu S. Balík s tím, že se 
jedná o osobní údaje a obec bohužel kvůli 
zákonu na ochranu osobních údajů nemůže 
jména dlužníků zveřejnit. Starosta objasnil, 
koho jmenovitě se pohledávky týkají a 
jak obec postupuje při jejich vymáhání. 
Zastupitelstvo vzalo přehled jednomyslně 
na vědomí.
Krátkodobý investiční úvěr
Obec zahájí v letošním roce dvě významné 
investiční akce. Akci „Vyměníme gumáky 
za sandály“ a „chodník Lázeňská“. Na 
první akci je schválená dotace z ROP s 
povinným předfinancováním z vlastních 
zdrojů, na druhou akci je žádost o dotaci 
ze SFDI v řízení. Předfinancování těchto 
investičních akci bude zajištěno formou 
úvěru. Nejvýhodnější nabídku na po-
skytnutí potřebného úvěru učinila Česká 
spořitelna (banka, která má k financování 
obcí nejblíže). Starosta vysvětlil výhody 
čerpání krátkodobého úvěru i to, že obec 
bude tento úvěr používat na překlenutí 
při nedostatku vlastních financí. Zastupi-
telstvo jednomyslně schválilo krátkodobý 
investiční úvěr od České spořitelny ve výši 
5.000.000 Kč s možností mimořádných 
splátek úvěru. Úvěr bude zajištěn rozpoč-
tovými příjmy obce.
Podpůrné programy na rok 2009
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení 
žádosti na poskytnutí podpor z podpůrných 
programů obce na rok 2009. Sešlo se cel-
kem 17 žádostí, z toho 14 k vyjádření v ko-
misi kulturní, mládeže a sportu, 2 žádosti 
v komisi životního prostředí a 1 ke komisi 
stavební.
 Na všechny projekty je v rozpočtu vy-
členěno rovného půl milionu korun, z toho 
200.500 Kč na podporu sportu, 107.500 
Kč na kulturní a zájmovou činnost, 94.500 
Kč na činnosti nesportovních dětských a 
mládežnických organizací, 50.000 Kč na 
podporu mladých hasičů, 31.500 Kč na sta-
vební činnost ve vesnické památkové zóně, 

11.000 Kč na výsadbu zeleně a 5000 Kč na 
sociální výpomoc občanům.
 S. Balík podrobně informoval o způ-
sobu, jakým komise kulturní, mládeže a 
sportu přistupovala k návrhu jednotlivých 
částek, uvedl důvody, proč některé žádosti 
byly kráceny. K tomuto bodu se přihlásila 
do diskuse z pléna Lenka Černá, která žá-
dala vysvětlení, proč byla krácena žádost 
spolku Canzonetta z 15.400 Kč na 5000 
Kč, s tím, že tato částka nestačí na pokrytí 
nákladů akcí, které spolek pořádá. J. Sed-
láček st. vyslovil pochybnosti o financo-
vání aktivit Aerobic pro všechny a kapely 
„Elektrický odpor“ a dále navrhl vyhovět 
v plné výši žádostem kapely Bludověnka 
a spolku Canzonetta. Navrhl nedávat nic 
na Aerobic a částku celou převést Sokolu 
Bludov. Dále navrhl, aby navýšení PPO 
bylo pokryto z nezaplacených pohledávek 
z minulých let, navrhl navýšit částku pro 
Bludověnku o 50.000 Kč a pro Canzonettu 
o 10.400 Kč. Oto Böser reagoval na připo-
mínku Františka Plháka z komise životního 
prostředí, kteří navrhli nedávat příspěvek 
myslivcům na krmení, neboť je řada kr-
melců prázdná. O. Böser prohlásil, že to 
není pravda. S. Balík vyslovil pochybnosti 
nad hodnověrností výroční zprávy Canzo-
netty. Vedoucí jejího pěveckého sboru jej 
totiž na konci prosince 2008 rozpustila 
(pěvecký sbor je jednou z hlavních činností 
tohoto občanského sdružení), tato důležitá 
informace ale ve výroční zprávě není, pro-
to komise navrhla krácení financí, neboť 
není jisté, zda vlastně spolek existuje. Dále 
vyjádřil lítost, že J. Sedláček st. znevažuje 
činnost hudební kapely Elektrický odpor, 
aniž se seznámil s její výroční zprávou. 
Členka Canzonetty Marie Balharová z plé-
na vystoupila a podpořila názor S. Balíka. 
Zastupitelstvo pak 8 hlasy (3 proti, 2 se 
zdrželi) návrh navýšení podpory Canzonet-
tě schválilo. Je rozpor v tom, zda schválilo, 
či neschválilo návrh J. Sedláčka st. škrtnout 
podporu projektu Aerobic pro všechny 
a peníze převést Sokolu. Zúčastnění za-
stupitelé se domnívají, že návrh schválili, 
v zápise je opak. Rozhodne příští schůze. 
Neschválilo ale návrh (2 pro, 9 proti, 
2 se zdrželi) navýšit o 50.000 Kč podporu 
Bludověnce. Nakonec 10 hlasy (1 proti, 
2 se zdrželi) zastupitelstvo schválilo roz-
dělení financí podle předloženého návrhu.
Rozpočet obce na rok 2009
Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrov-
naný, tzn. příjmy (po započtení zůstatku r. 
2008 – 4,07 mil. Kč) se rovnají výdajům. 
Rozhodující část příjmů – daňové příjmy - 
jsou navrhovány ve výši skutečnosti 2008. 
V návrhu rozpočtu nelze uvažovat s nárůs-
tem daňových příjmů, spíše s mírným po-
klesem. Na úseku „výstavby obce“ bude v 
roce 2009 největší pozornost upřena na dvě 
velké investiční akce. Revitalizace území 
pod názvem „Vyměníme gumáky za sandá-
ly“ a výstavba „Chodník Lázeňská“. Akce 
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„Vyměníme gumáky za sandály“ bude z 90 
% financována z dotací ROP (85% ERDF 
a 5% SR). Na tuto akci bylo uskutečněno 
v loňském roce řádné výběrové řízení na 
dodavatele stavby, na základě kterého bude 
zhotovitelem firma STRABAG a.s. Cena 
díla, která vzešla z veřejné soutěže, činí 
11 298 tis. Kč (vč. DPH). Celkový objem 
dotace na akci činí 9 909 tis. Kč. Tato akce 
zahrnuje revitalizaci prostoru kolem koste-
la, ulice Ve Slévi, Zahradní ulice, ulice Dr. 
Březiny a ulice K Hřišti. Akce „Chodník 
Lázeňská“ má celkový rozpočet ve výši 
15,8 mil.Kč (bez veřejného osvětlení) a 
fyzicky zahrnuje výstavbu pravostranného 
chodníku ve směru zámek – NEALKO v 
délce cca 1 100 m. V únoru 2009 byla v 
řádném termínu podána Žádost o dotaci na 
Státní fond dopravní infrastruktury. Je vy-
dáno stavební povolení, které nabylo účin-
nost. Pokud bude žádost o dotaci úspěšně 
vyhodnocena, může činit dotace od SFDI 
až 80% uznatelných nákladů. Uznatelné ná-
klady však, bohužel, nezahrnují náklady na 
dešťovou kanalizaci pod tělesem chodníku 
ani náklady na veřejné osvětlení. I kdyby 
žádosti o dotaci nebylo vyhověno, měla by 
obec v letošním roce stavbu zahájit právě 
akcemi, na které dotační prostředky získat 
nelze, tj. výstavbou dešťové kanalizace a 
veřejného osvětlení. Současně probíhají 
intenzivní jednání se zástupci ČEZ a.s. o 
připoložení kabelů nízkého napětí.
 V roce 2009 obec vynaloží maximální 
úsilí, aby přesvědčila Olomoucký kraj, 
jako vlastníka komunikací, k tomu, aby 
do očekávané výzvy na čerpání evrop-
ských peněz zahrnul Žádost o dotaci na 
rekonstrukci komunikací středu obce, tj. 
ulice Adolfa Kašpara a Jana Žižky. Cena 
rekonstrukcí těchto komunikací včetně 
přilehlých ploch činí cca 31 milionů. Akti-
vity v této záležitosti byly započaty již v l. 
pololetí 2008. Pro tento účel obec zahájila 
projektovou přípravu na prostory kolem 
uvedených komunikací, které nejsou ve 
vlastnictví Olomouckého kraje. V roce 
2009 bude obec usilovat o pokračování 
velmi dobré spolupráce s Pozemkovým 
úřadem tak, jak tomu bylo i v roce 2008, 
kdy byla výsledkem spolupráce výstavba 
protierozního příkopu „Dolečky“ (inves-
tiční náklady cca 4,8 mil. Kč), která bude 
v letošním roce dokončena stavbou nové 
komunikace kolem tohoto příkopu. V roce 
2009 spolupracuje obec intenzivně na tom, 
aby do další očekávané výzvy na čerpání 
evropských dotací zařadil Pozemkový úřad 
cesty HC-5 od Bludovečku až na hranici 
katastru obce Bludova (směrem k Šum-
perku) s očekávanými náklady cca 5,5 mil. 
Kč a cesty HC-2 podél drážního tělesa od 
železniční zastávky Bludov-lázně, kolem 
Habermannova mlýna až na ulici Nádražní 
s očekávanými náklady 18,8 mil. Kč a dále 
pak VC-12 a VC-13 vedoucí k Bludovské 
stráni.
 V roce 2009 se obec dále zaměří na 
možnost získání těchto dotací: dotace 

z Integrovaného operačního programu z 
evropských peněz na zpracování nového 
územního plánu, dotace na financování 
přístřešků na oranžerii od Ministerstva 
kultury, dotace na rekonstrukci márnice z 
prostředků KÚ Olomouc. Bude-li v letoš-
ním roce vypsána výzva, ve které bychom 
se mohli ucházet o dotaci na rekonstrukci 
kulturního domu, určitě se jí obec zúčastní.
 V diskusi se J. Sedláček st. zeptal, jest-
li je do rozpočtu zahrnut nájem z obecních 
lesů a dále kriticky hodnotil výši nájmu 
(10000 Kč), další otázkou bylo, zda je v 
rozpočtu také částka na projekty. Na tyto 
otázky odpověděl starosta, těžba v lese 
je pozastavena kvůli nízkým výkupním 
cenám kulatiny, proto je nájem nižší, s pro-
jekty se v rozpočtu počítá v oddílu vnitřní 
správy. Zastupitelstvo rozpočet 12 hlasy 
(1 se zdržel) schválilo.
Odprodej bytů Na Nové
Rada předložila zastupitelstvu k úvaze, co 
dál s obecními byty Na Nové, resp. s po-
lovinou nemovitosti, kterou obec vlastní. 
S odkazem na minulá jednání navrhuje, 
aby se objekt prodal, neboť jej obec ke 
své činnosti nepotřebuje – má sociální byty 
v bludovském mlýně, nové byty v mateřské 
škole, byty v Olšankách. Byty Na Nové 
jsou v havarijním stavu. V diskusi vyslovil 
S. Balík pochybnosti, zda je dobré prodá-
vat nemovitosti v této době, která jejich 
cenám příliš nepřeje. Starosta nastínil si-
tuaci okolo náhradních bytů pro nájemce z 
této bytovky. Zastupitelstvo s předloženým 
materiálem na odprodej objektu 11 hlasy 
(2 se zdrželi) souhlasilo, uložilo starostovi 
zveřejnění inzerátů na odprodej objektu.
Odměny neuvolněných zastupitelů
Maximální výše odměn členů zastupitel-
stva obcí je stanovena nařízením vlády č. 
20/2009 Sb. Od roku 2007 byly v Bludově 
odměny neuvolněných zastupitelů vyplá-
ceny v maximální výši s tím, že každý 
zastupitel má možnost z těchto peněz pod-
porovat bludovské spolky.
 Stanislav Balík prohlásil, že v kontextu 
nedobré ekonomické situace celého státu, 
která se nutně promítne i do příjmů obce, 
by měli jít zastupitelé příkladem při šetře-
ní. Navrhl proto, i s odkazem na volební 
program, s nímž kandidoval on a kandidáti 
za ODS v posledních komunálních vol-
bách, aby se v roce 2009 vyplácelo pouze 
50 % z možných odměn, což ušetří obci 
řádově asi čtvrt milionu Kč. Zastupitelstvo 
tento návrh 9 hlasy (4 se zdrželi) schválilo. 
J. Ťulpík poté navrhl, aby se takto ušetřené 
peníze v rozpočtu vázaly na přípravu pro-
jektové dokumentace na investiční projek-
ty. Zastupitelstvo návrh 12 hlasy (1 proti) 
schválilo.
Různé
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo Pod-
mínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
typový projekt Czech Point.
Základní škola Karla staršího ze Žerotína 
Bludov oznámila, že zvyšuje od 1.4.2009 

cenu obědů pro strávníky, kteří se stravují 
přímo v jídelně, na 51 Kč. Toto zvýšení se 
tedy týká i zaměstnanců obce a uvolně-
ných členů zastupitelstva. Rada schválila 
možnost stravování pracovníků OÚ v Hos-
tinci pod kostelem za stejných podmínek 
příspěvků z rozpočtu obce a ze sociálního 
fondu, jaké jsou u stravování v základ-
ní škole. Obec přispívá zaměstnancům 
a uvolněným členům zastupitelstva 30 Kč. 
Zastupitelstvo 11 hlasy (1 proti, 1 se zdr-
žel) schválilo změnu Zásad pro používání 
prostředků sociálního fondu. 
 V roce 2009 zahájí obec zpracování 
nového územního plánu. Je zapotřebí jme-
novat zástupce obce z řad zastupitelů obce, 
který bude pověřen k jednání o územním 
plánu. Zastupitelstvo 8 hlasy (1 proti, 4 se 
zdrželi) pověřilo Karla Janíčka k jednání o 
územním plánu. Jelikož ale nebyl přítomen 
a není jisté, zda pověření přijme, navrhl S. 
Balík, aby zastupitelstvo současně zvolilo 
náhradníka, který by se stal pověřeným 
členem v případě odmítnutí K. Janíčka. 
Navrhl starostu P. Stona, zastupitelstvo 
tento návrh 12 hlasy (1 se zdržel) schválilo.
 Zastupitelstvo rovněž 12 hlasy (1 se 
zdržel) pověřilo starostu zastupováním 
obce na jednání Valné hromady VHZ a.s.
 J. Kacar poděkoval představitelům 
obce jménem všech, hlavně starších ob-
čanů, za znovuotevření lékárny. J. Ťulpík 
navrhl, aby se do konce května uskutečnilo 
mimořádné zastupitelstvo, které se bude 
věnovat výhradně stavu obecního majetku. 
Toto zastupitelstvo se nebude konat v Kul-
turním domě, ale ve Vlčím dole.
 Dále se J. Ťulpík dotázal zastupitelů, 
zda by souhlasili s tím, že by podklady 
pro jednání zastupitelstva nedostávali 
v písemné, ale pouze elektronické podobě. 
Zastupitelé s tím nesouhlasili s tím, že by 
si stejně museli podklady tisknout, aby 
měli při jednání potřebné podklady. Nako-
nec J. Ťulpík oznámil, že navzdory svému 
oznámení z prosince, že odstoupí z funkce 
místostarosty, ve funkci dál setrvá.
 Z pléna vystoupila jednatelka Obecních 
lesů Marie Balharová se souhrnnými po-
známkami týkající se zmíněné společnosti. 
Dluh 354.000 Kč, který mají Obecní lesy 
vůči obci, zůstal po firmě Tůma za písek; 
řeší jej právník. Dluh za prodej majetku od 
obce se postupně splácí. Nájem za obecní 
lesy je nízký, protože se nekácí, ale pro-
vádí se jen výchovné zásahy do porostu. 
Jde o dohodu s vedením obce; v tuto chvíli 
jsou výkupní ceny dřeva velmi nízké, bylo 
by nehospodárné nyní ve větší míře kácet.
Karel Soural žádá obec o štěrk na opravu 
komunikace u bytovky Olšanky, J. Sedlá-
ček ml. upozornil na nutnost opravy beze-
jmenné ulice na dolním konci.
 Josef Janko z pléna vznesl dotaz, kdy 
bude otevřeno místo zpětného odběru EEZ 
a odpadového papíru. Starosta odpověděl, 
že nejpozději do konce června 2009.

Stanislav Balík ml.



Bludovan 4/2009

Bludovan 6

Starosta obce Bludov podle § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu  a o změně některých 
zákonů

o z n a m u j e  :
1. Volby do Evropského parlementu se uskuteční dne 5. června
  2009 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 6. června 2009 od 

8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební 

místnost v Kulturním domě Bludov, č.p. 353; ve volebním 
okrsku č. 2 je volební místnost v Kulturním domě Bludov, 
č.p. 353.

3. Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti 
a státního občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hla-
sovací lístky. V den voleb může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

5. Volební okrsky jsou rozděleny takto:

Volební okrsek č. 1
ulice:  
8. května   
Bludoveček  
B. Němcové  
Čapkova   
Dr. Březiny   
Husova    
Jiráskova   
Krátká    
Lázeňská   
Masarykova   
Na Viskách   
Nádražní   
Nerudova   
Palackého   
Polní    
Příční    
Stará    
Špalkova
Tyršova 
Vančurova 
Vitonínská
Zahradní 
Vlčí Důl

Volební okrsek č. 2
ulice:
Bohutínská   
Družstevní  
Hrabenovská  
Jana Žižky   
K Zámečku  
Komenského  
Kroupova  
Na Baloně
Na Hradě
Nová Dědina
Pod Baštou
Plk. Karla Hlásného
Rudolfa Kordase
Řed. Fr. Léhara
Slepá
Sokolská
Školní
Tř. A. Kašpara
U Rybníčku
Úzká
Ve Sléví
V Potokách
Za Školou
Ztracená
Žerotínova

In
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av
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O z n á m e n í
informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do Evropského parlamentu

Rada obce na svém zasedání dne 30. 3. 2009  usnesením číslo 
1026/R/09 schválila kalkulační vzorec, kterým se stanoví výše 
stočného pro rok 2009 pro všechny dodavatele odpadních vod 
do splaškové kanalizace na 20,60 Kč za 1 m3 odpadní vody.
 V případě placení poplatku za stočné paušální sazbou stano-
vuje rada obce pro rok 2009 pro výpočet stočného roční směrné 
číslo 42 m3 na občana, který má v obci trvalý pobyt. Paušální 
sazba činí 865,- Kč (20,60 Kč x 42 m3).
Stočné se hradí v jednosložkové formě a je stanoveno dle směr-
ných čísel ve smyslu znění vyhlášky č. 428/2001 Sb. a vyhlášky 
č. 515/2006 Sb.
 Úhrada stočného se provádí na základě Smlouvy o odvádění 
odpadních vod s vlastníkem nemovitosti. Provádí se bezhoto-
vostní platbou na účet obce, v hotovosti do pokladny obecního 
úřadu Bludov nebo prostřednictvím plateb SIPO. 
  Splatnost poplatku za stočné pro placení stočného dle pau-
šální částky se stanovuje 31. 7. 2009. Při stanovení poplatku za 
stočné dle vodoměrů budou odečty vodoměrů provedeny 30. 6. 
2009 a 31. 12. 2009.   Konečná Marie, referent

CENÍK STOČNÉHO

Vážení občané,
dne 9. 5. 2009 stejně jako v minulých létech bude obec 
organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Svoz se uskuteční do pojízdného kontejneru, který bude 
postupně přistaven v tomto pořadí:
7:oo -  8:oo hodin   parkoviště za obchodem pana Urban 
  – ulice Na Vískách
8:15 -  9:15 hodin     parkoviště Na Nové – ulice Lázeňská
9:30 - 10:3o hodin    horní konec POD LIPAMI 
11:15 - 12:15 hodin  parkoviště u MONÁDY
12:45 – 13:45 hodin  parkoviště U Hasičské zbrojnice
Svoz tohoto odpadu z domácností je určen jen pro občany 
Bludova ne pro podnikatele!!!
Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť, železný šrot, 
střešní krytina, výkopová zemina, větve a klestí či tráva.
Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na určená místa dří-
ve, než je stanoven termín svozu.
Bude zajištěn dohled pověřeného zaměstnance obecního úřadu.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně přistupují 
ke třídění odpadů a šetří tím životní prostředí.

Obecní úřad Bludov

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
VÁŽENÍ OBČANÉ
Obec Bludov zřizuje od 30.4.2009 místo zpětného odběru 
vysloužilých elektrospotřebičů v areálu Bludovské a.s. na ulici 
Lázeňská za zámkem. 
Toto místo je určeno k  odběru všech druhů kompletních 
vysloužilých elektrospotřebičů z domácností
Jedná se o mobilní telefony, fotoaparáty, radiopřijímače, počí-
tače a jejich příslušenství, televizory, magnetofony, gramofony, 
videorekordéry, kamery, promítačky, fény, elektrické vařiče 
a sporáky, vrtačky, sekačky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby, 
ledničky, mrazničky do 100 kg hmotnosti a různé jiné domácí 
elektrospotřebiče.
Provozní doba:    čtvrtek  30.4.2009    13:oo – 17:oo
                         čtvrtek   7.5.2009      13:oo – 17:oo
dále vždy ve čtvrtek v sudé týdny,        13:oo – 17:oo  
pokud je pracovním dnem

           Obecní úřad Bludov

Důležité upozornění

Uvolněný obecní byt 
na ulici Polní v č.p. 940

Obec Bludov nabízí do pronájmu obecní byt 
v nové výstavbě v mateřské škole.

Byt o velikosti 1+kk (cca 55,15m2) se nachází v přízemí, 
přísluší k němu sklepní kóje. Nájemné bude stanoveno 

radou obce.

Žádosti na tento byt můžete podávat nebo zaslat 
na podatelnu Obecního úřadu Bludov,

Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
do 18.5.2009 do 16:00hodin. 
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Rada obce schválila na svém zasedání 
30.3.2009 kalkulační vzorec, který stano-
ví výši stočného na rok 2009 pro všechny 
dodavatele odpadních vod do splaškové 
kanalizace v Bludově na Kč 20,60/m3.
 Hlavním důvodem zvýšení ceny 
stočného je zajištění povinnosti, dané 
Zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o vodo-
vodech a kanalizacích), která ukládá zpra-
covat a realizovat plán obnovy vodovodů 
a kanalizací. Zákon nařizuje postupnou 
tvorbu finančních prostředků na budoucí 
reprodukci investičního majetku. Je to ob-
doba tvorby odpisů základních prostřed-
ků, jaká je uplatňována u podnikatelských 
subjektů.

 V kalkulačním vzorci ceny stočného 
je na budoucí obnovu majetku zahrnuta 
částka 1 000 000,- Kč.
 Nově stanovená cena stočného je z 
menší části také ovlivněna další skuteč-
ností, danou tentokráte Zákonem č. 235/
2004 Sb. a jeho poslední novelou, která 
ukládá obci povinnost stát se v průběhu 
roku 2009 plátcem DPH.
 Cena Kč 20,60/m3 (v průběhu roku 
2009 včetně DPH) je na úrovni 70% ceny 
stočného, kterou uplatňuje ŠPVS. a.s. V 
okolních obcích je cena stočného za m3 
odkanalizované vody vyšší (Šumperk 
29,43 Kč, Sudkov 32,- Kč, Postřelmov 
24,- Kč, Vikýřovice 25,- Kč).

 Výši stočného pro občany, platící na 
základě směrných čísel (paušálu) ovlivní 
navýšení směrného čísla (v důsledku ná-
růstu nátoku splaškových vod na ČOV) 
pro spotřebu vody ze 36 m3 na 42 m3 
(tj. na 90% hodnoty směrného čísla, které 
činí 46 m3 na obyvatele a rok).
 V praxi tyto dvě změny (nárůst ceny 
stočného za m3 a povýšení „paušálu“) 
znamenají nárůst ceny pro obyvatele (kte-
rý neplatí na základě skutečné spotřeby 
vody) o 228,- Kč ročně (z dosavadních 
637,- Kč na 865,- Kč).
  Ing. Pavel Ston

starosta obce

Stočné 2009

Místní poplatek za komunální odpad
Splatnost : 31. 3. 2009 
Sazba : 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol : 
rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337

Místní poplatek ze psů
Splatnost : 31. 3. 2009 
Sazba :
Držitel psa není poživatelem důchodu :
- sazba za 1. psa : 120,- Kč
- sazba za 2. psa : 180,- Kč

Vážení občané, lesopark Gryngle za zámeckým parkem je 
významným chráněným přírodním prvkem, ve kterém se vy-
skytují chráněné rostliny a živočichové, a je ojedinělým místem 
v Čechách i na Moravě, kde je možné ještě vidět tak překrásné 
vzrostlé duby letní, jejichž stáří se odhaduje na 300 i více let. 
Toto roční období láká do tohoto místa spoustu návštěvníků 
k procházkám jarní přírodou. Obecní úřad touto cestou  upozor-
ňuje návštěvníky, že vstup do lesoparku je na vlastní nebezpečí, 
protože za silného větru hrozí úraz od padajících  uschlých větví. 
Obec průběžně údržbu lesoparku zajišťuje, ale zdravotní stav 
stromů se kvůli vysokému stáří rychle zhoršuje. Snahou obce je 
zachovat toto krásné místo v nezměněném stavu i pro příští gene-
race. Přejeme všem , aby pobyt v přírodě přispíval jen k upevnění 
zdraví a k příjemné rekreaci.

 Obecní úřad Bludov - OVŽP

Varování

Držitel psa je poživatelem důchodu :
- sazba za 1. psa : 20,- Kč
- sazba za 2. psa : 30,- Kč
Variabilní symbol : 
rodné číslo držitele psa
Specifický symbol : 1341

Uživatelský poplatek za stočné :
Splatnost : 31. 7. 2009  
Sazba : 20,60 Kč/m3
Sazba paušální na osobu a rok : 865,- Kč
Variabilní symbol : 
rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol : 2321

Upozornění :
Místní poplatky jsou vybírány na základě 
Obecně závazných vyhlášek, které jsou 
k dispozici na webových stránkách obce 
Bludov na www.bludov.cz v sekci Obec-
ní úřad › Úřední deska › Obecně závazné 
vyhlášky a nařízení. Uživatelský poplatek 
za stočné se platí na základě smlouvy 
mezi obcí Bludov a majitelem nemo-
vitosti, jež je napojena na kanalizaci. 
V případě, že dojde k jakékoliv změně, 
poplatník je povinen tuto změnu nepro-
dleně nahlásit.           Konečná Marie

referent

Přehled místních a uživatelských poplatků v obci Bludov v roce 2009

Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Bludově 
v úřední dny, tj. v pondělí a středu v době od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 16:00. 

Z důvodu úspory Vašeho času je lépe využít bezhotovostní platební styk, číslo účtu je 1905607389/0800. 
Variabilní a specifické symboly jsou uvedeny níže. 

Pakliže chcete využít plateb přes SIPO, vyzvedněte si formulář na pokladně Obecního úřadu Bludov.



Bludovan 8

Bludovan 4/2009

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V květnu 2009 oslaví:
Řežucha Rostislav J. Žižky  70
Šefrnová Anna Hrabenovská 70
Banková Hedvika Na Hradě  75
Jakvertová Anežka Dr.Březiny  80
Dvořák Josef Nová Dědina 80
Pavlů Oldřich Příční  81 
Hauk František Školní  81 
Hojgrová Věra Žerotínova  82 
Sadílek Josef Tyršova  83 
Macková Ludmila Jiráskova  85 
Matýsková Věra Lázeňská  86 
Šubrtová Ludmila Školní  87 
Sobotková Marie Dr. Březiny 88 
Pregetová Ludmila K.Hlásného 88
Šindlerová Františka 8. května  88
Losová Anna Tyršova   89
Preget Josef K. Hlásného 93

Dne 2. dubna 2009 uplynuly 4. roky, kdy nás 
opustila naše drahá maminka a babička

Anežka Kotrašová
Vzpomínáme, dcera s rodinou

   na květen 2009
Pá 1.5. 17.00 Koncert–El.odpor a Simple pleasures
Čt  7.5. 16.00 Dětská diskotéka
Pá 8.5.   7.00 Zájezd Praha –Parníkem do  ZOO
So 9.5. 16.00 Májový koncert-Moravští muzikanti
So 30.5. 14.00 Zábavné odpoledne – Pokus o rekord

POZVÁNKA

Dne 2. května uplyne 10. let, co nás navždy 
opustil náš milovaný tatínek a dědeček

Miloš Kotraš
Vzpomínáme, dcera s rodinou

Dne 28. března jsme se rozloučili v chrámu 
Páně Sv.Jiří v Bludově s paní

Miladou Brablecovou
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli 
rozloučit s naší milovanou maminkou a babičkou.

Děkujeme za bohaté květinové dary. Zarmoucená rodina.

Dne 9. května 2009 uplynou 2 smutné roky ode dne, kdy
dotlouklo srdce naší drahé maminky 

Jitky Sokolové z Bludova
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami.

Dny a roky odplouvají,
vzpomínky v srdci zůstávají

Dne 26. května uplynulo 5 roků od úmrtí 
našeho syna

Rostíka Klimeše
Stále vzpomínájí rodiče, bratr, babička a kamarádi.

Dne 29. května vzpomeneme nedožitých 
70.narozenin paní

Ludmily Ptáčkové
Dne 4. července uplyne 8 let od jejího úmrtí.
Nikdy nezapomeneme, rodina.

Je krásné žít
Hodně lásky v srdci mít ...
člověk žije, když si věří
a léta, nechť si běží ...

S přáním všeho nej - nej k tvému jubileu
přeje bratr Lojzík a Maruškou, dětmi, vnoučaty 
a pravnoučaty ...

Sbor dobrovolných hasičů Bludov
srdečně blahopřeje své dlouholeté člence

Anežce Jakvertové
k jejímu životnímu jubileu a do dalších let přeje

mnoho zdraví a elánu.

Program oslav
osvobození naší republiky
Čtvrtek  7. května, 19:30 hod.

Slavnostní kladení věnců 
u Pomníku padlých                     

Sobota 9. května, 16:00 hod.
Májový koncert - Moravští muzikanti

/Kulturní dům/
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Kulturní dům Bludov a WTC - Ing. J.Ťulpík
nabízí volná místa na zájezd

do divadla Hybernia v Praze na muzikál

Dracula

Nejúspěšnější muzikál všech dob v ČR se vrací.
Mystický příběh hraběte Draculy přitahuje tvůrce všech uměleckých 

žánrů. Děsuplný příběh plný romantiky, strachu, ale i nekonečné lásky 
se rozvíjí i v tomto muzikálu. Dracula - Transylvánský vampýr, v něm 

není zobrazen jako necitlivé monstrum trpící za krvavé činy své minulosti, 
ale jako nadpřirozená bytost, která těžce nese břímě věčného života 

a nedostatek opravdové lásky. Jeho příběh pokračuje přes naší 
současnost a končí v přesně neurčené budoucnosti. 

Příběh plný kouzel, lásky, krvavých bojů i krutých názorů na svět.

V sobotu 13. června 2009
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Cena 1.000,- Kč /vstupenka 699.- Kč/
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov Vás zve na

KONCERT
Pátek 1. května 2009 

v 17:00 hod.
 Vystoupí:

• Hudební skupina ELEKTRICKÝ ODPOR
• Hudební skupina SIMPLE PLEASURES

-vstupné dobrovolné-

Dechová hudba             
    M O R A V Š T Í   M U Z I K A N T I

patří do oblíbené rodiny interpretů naší krásné a stále žádané
m o r a v s k é   l i d o v é   h u d b y

Třináctka mladých moravských muzikantů z našeho regionu, 
doplněna dvěma zpěváky, dokáže navodit veselou, hřejivou 
a pohodovou atmosféru ze svého vystoupení nejen svým hudebním 
přednesem, bohatostí repertoáru, ale i nadšením a radostí z muziky, 
která potěší srdce každého posluchače, nejen Moraváka.

Dvouhodinový koncertní program  „MORAVA ZPÍVÁ“ obsahuje 
oblíbené hity i méně známé písničky Moravského folkloru v líbivých 
a svítivých úpravách, v nichž vyniká technická vyspělost hráčů 
i melodičnost lidových písní, zvýrazněná dvojhlasým zpěvem, ke 
kterému se často přidávají i posluchači. Písničky  Javorinka šedivá, 
Čižmičky, Přes Pavlovskú dolinečku, Naša dědina, Vinohrady moje, 
Vínečko jak višňa a další  nás zavedou nejen na prosluněnou jižní 
Moravu a zpěvné Slovácko… Doplnění programu koncertními čísly 
orchestrálních skladeb dává posluchačům možnost vyslechnout 
si profesionální výkon sólistů, z nichž mnozí jsou studenty nebo 
absolventy konzervatoří.

Na Jarní koncert  MORAVSKÝCH  MUZIKANTŮ  zveme všechny 
posluchače a příznivce  dobré nálady a pohody, kterou si mohou 
s  moravskou písničkou načerpat do zásoby nejen pro dny letošního 
jara…

Kulturní dům Bludov Vás zve na
koncert Dechové hudby

MORAVŠTÍ MUZIKANTI
v programu „Morava zpívá“

Kulturní dům Bludov
dne 9. května 2009 v 16:00 hodin

Zpívají:  Yvona Jurčíková a Stanislav Horváth
MM: umělecký vedoucí – Stanislav Bartošek

V programu zazní skladby českých a moravských 
autorů dechové hudby.

Průvodní slovo: Mgr. Jindřich Solovský

- vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
POKUS O REKORD

VYTVOŘENÍ NEJDELŠÍ AUTODRÁHY

Sobota 30. května 2009

14:00 hod. Sál kulturního domu 
 Zahájení, vyhlášení rekordu, závody, 

vyhlášení vítězů /17.45 hod./

14:30 Zahrada za KD   
• Jan Skorkovský – světový rekordman 
  ve fotbalových dovednostech     
•  Michal Janza  -  kouzelník 
•  Komedianti na chůdách
•  Break Beat - taneční klub  
•  Páni z Bludova – skupina historického šermu
Hudební doprovod Madalen 
Moderuje Alena Zárybnická

Občerstvení
Dobrovolné vstupné – bude věnováno do sbírky

 POMOZTE DĚTEM

Sponzoři: Zbyněk Poisl – Elektronik Servis, Everstar Šumperk, 
Kartotisk Bank, Pneuservis Matěj, Teroz Loštice

Pro zájemce bude autodráha v provozu v neděli 31. května 2009
od 13 do 18 hodin a pondělí a úterý 1. a 2. června od 17 do 20 hod.
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Vážený pane starosto, vážená paní Kösslerová, vážená redak-
ce Bludovanu,
ráda bych opět zareagovala na článek v Bludovanu týkající se sta-
vebních akcí, které v Bludově začnou. Mimo jiné se v něm píše o 
chodníku na Lázeňské ulici a že první stavební práce začnou již 
v měsíci květnu. V níže uvedeném mailu píšete, že 30.04.2009 je 
poslední jednání se Stavoprojektem a že dokumentace by tedy již 
měla být kompletně připravená.
     Moje otázka tedy zní. Proč neuděláte chodník v naší části uli-
ce, tzn. od mostku u restaurace směrem k Šumperku, při jedněch 
stavebních pracích? Neříkejte mi, že se rozpočet navýší o tolik, 
že by to obec nezvládla. Opět podotýkám, že situace je opravdu 
neúnosná a podle statistik projede touto částí Bludova denně více 

než 15000 vozidel (z toho 9000 směrem na Zábřeh a 6000 na 
Chromeč). Ve které části ulice je tedy chodník důležitější? Se-
tkala jsem se s mnoha názory lidí, že pokud se chodník nevybu-
duje při jedné stavební akci, což je v nejbližších týdnech, takže 
se pak později budete vymlouvat na to, že kvůli šesti domům 
přeci nebudete rozjiždět nějaké stavební práce. A pokud vyčká-
váte a říkáte si, že je dost času, tak věřte, že není. Nechci nic 
přivolávat, ale nechcete doufám čekat, až se něco stane a pak se 
možná bude něco dít. To by nebyla nejlepší vizitka obce.
     Zkuste tedy udělat taky „husarský kousek“, ať jsou všichni 
obyvatelé Lázeňské ulice spokojeni.
     Děkuji předem za, doufám, kladné vyřízení a přeji hezký 
den. S pozdravem

Alena Horáčková

 Zábřežský festival - Mateřinka
Letos jsme se poprvé s našimi osmi předškoláky přihlásili 
a zúčastnili se zábřežského festivalu – Mateřinka, na kterém 
kromě nás vystupovalo dalších 19 školek.
 Všechno to začalo po vánocích vhodným výběrem tématu, 
hudby, kostýmy, rekvizity. Rozhodli jsme se pro tanec s názvem 
Scharelstonská brána. Děti se krůček po krůčku učily různé 
taneční variace, otočky, chůzi, počítání do rytmu hudby. Na-
cvičování tance nám komplikovala častá nemocnost dětí, které 
jsme museli často nahrazovat jinými. Čím rychleji se nám blížil 
termín samotného vystoupení, tím více a houževnatěji jsme 
nacvičovali tanec s dramatizací. Týden před zahájením jsme 
absolvovali prostorové zkoušky v kulturním domě Zábřeh, kde 
se děti seznámily s prostředím a s prostorem, ve kterém budou 
účinkovat. K dokonalosti a celé kráse nám scházely kostýmy, 
ve kterých děti reprezentovaly sebe a taneční skladbu, která se 
nesla v tónech country stylu. K tomu jsme se snažili přizpůsobit 
i kostýmy, které jsme si zčásti šili sami a zčásti nám pomocnou 

ruku podala jedna maminka, které bychom chtěli touto cestou 
ještě jednou poděkovat. Děkujeme, paní Vaňková.
 Nastal den D a my jsme se 12. března vydali autobusem 
do Zábřehu na celodenní maratón. Dopoledne na nás čekala 
v kulturním domě generální zkouška a odpoledne vyvrcholení 
veškerého úsilí. Kulturní dům byl přeplněn k prasknutí, všude 
se ozýval dětský smích a štěbetání. Zazněla úvodní zahajovací 
píseň Mateřinka a následovalo jedno vystoupení za druhým. Po 
každém vystoupení zazněl bouřlivý potlesk diváků, který byl po-
děkováním i odměnou pro každé dětské ucho.
 Během programového bloku bylo vyhodnocení výtvar-
né soutěže s předáním cen. A my bychom chtěli poblahopřát 
Davidovi Kohoutovi za výhru.
 Byl to náročný den, ale jiný než ty ostatní. Děti si ho 
budou určitě dlouho pamatovat. Vždyť to bylo jejich první velké 
vystoupení na veřejnosti.                                                                                

 Za kolektiv MŠ Andrea Kouřilová

 9. ročník hudebního festivalu Františka Pavlů

Srdečně zvu všechny příznivce sborového zpěvu na 9. ročník hudebního festivalu Františka Pavlů, který se uskuteční

v neděli 7. června 2009 v kostele sv. Jiří v Bludově. Zahájení v 16 hodin. 
V programu účinkují: AVONOTAJ – soubor, zabývající se interpretací židovských písní BERNARDINI, 

chrámový sbor, Břidličná. Sbor vystupuje nejen ve svém regionu , ale zúčastnil se několika 
mezinárodních festivalů. CARMEN Mohelnice a Chrámový sbor Zábřeh jste v Bludově již mohli slyšet, 

letos však vystoupí společně jako jedno hudební těleso. Irena Sedláčková, o.s. Canzonetta Bludov
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Velikonoční malování
 Jak již bývá u nás tradicí, sešli jsme se společně rodiče s dětmi 
v příjemném prostředí naší mateřské školky 2.4.2009 při malo-
vání velikonočních kraslic. 
  Paní učitelky pro nás přichystaly různé metody zdobení, 
které jsme si mohli vyzkoušet, jako např. drátkování, zdobení 
voskem, ubrouskovou metodu a jiné.  

 Po příjemně strávené hodince si děti spokojeně odnášely pěk-
ně nazdobené kraslice.
 Touto cestou bych chtěla poděkovat kolektivu zaměstnanců 
mateřské školky za péči o naše malé děti, za pestré činnosti , 
které každý den pro ně musí vymýšlet.

Za rodiče Matějová K.

K napsání tohoto dopisu mě vedlo zamyšlení nad jedním smut-
ným výročím a nad koncem jedné éry. Před dvěma roky to bylo 
10 let, co skupina mladých lidí založila pro sebe a všechny, kdo 
měl zájem, organizaci, nebo řekněme spíše sportovní oddíl či club 
jménem Billiard Club Bludov. Sami z vlastních prostředků dali 
dohromady nezbytnou  částku peněz, která byla zapotřebí k náku-
pu kulečníkového stolu s hracím příslušenstvím a ke štěstí všech 
členů a hlavně díky ochotě správkyně Kulturního domu, paní 
Divišové, našli tolik důležité prostory k umístění klubové herny, 
jež se nachází v prostorách pod pódiem v kulturáku. Nájem byl 
stanoven více než solidně a každý měsíc se pořádaly kulečníkové 
turnaje pro každého, kdo měl chuť a zájem zahrát si tuto skvělou 
hru. Vždy se sjelo mnoho hráčů z širokého okolí a turnaje získaly 
na prestiži. A tak se klub stal brzy členem Českomoravského bili-
ardového svazu. Spolek se rychle rozrůstal o mnoho mladých lidí. 
Toto všechno se dělo i navzdory tehdejšímu  negativnímu postoji 
obecního zastupitelstva, které dělalo, jako by klub neexistoval. 
Ten přežíval jen díky měsíčním poplatkům členů a minimálním 
výtěžkům z turnajů. Hráči brzy získali na zkušenostech a začali 
klub a obec reprezentovat na turnajích po republice. Kdo viděl 
zdrcující vítězství člena bludovského klubu Honzy Švestáka nad 
trenérem české kulečníkové reprezentace, ví, o čem píši. Před 
dvěma lety se podařilo zástupcům BC Bludov probojovat až do 
nejvyšší kulečníkové ligy, do extraligy družstev. Billiard club 
Bludov se tak dostal pod taktovkou Josefa Komendy opravdu na 

špici a jeho soupeři nyní byly takové celky, jako jsou např. BC 
Balabuška Praha, či BC Delta Brno atd.. Jenže kulečník nepatří ke 
sportům, které by člověka živily, spíše naopak, a tak se vrcholový 
kulečník po vypadnutí z extraligy prostě vzdal, protože nebyly 
prostředky jezdit několikrát měsíčně do Prahy za ligou. A tím se již 
dostávám k tomu, proč píši o smutném výročí. Proč by mělo být 
12 let existence takového klubu smutnou událostí? Je to proto, že 
hráči, kteří ho kdysi zakládali, již mají své rodiny a postrádají čas 
i prostředky ho dál spravovat. Nežli tedy nechat klub zaniknout, 
vzešel nápad mladších členů odkoupit od starší generace kulečník 
i s příslušenstvím, převzít spolek a opět začít hrát tak, jak nejlépe 
umíme. Takže na světě byl nápad, dvanáct nových členů a dobrá 
myšlenka. Ale jelikož většina z nás studuje VŠ a nemá dostatek 
prostředků, nebylo v našich silách dát dohromady potřebnou část-
ku. Sponzor se také nenašel a tak jsme požádali v dobré víře obec, 
kterou klub doposud tak úspěšně reprezentoval. Nutno podotknout, 
že tomu tak nebylo poprvé v historii, neboť spolek již mnohokrát 
žádal dotaci na svou existenci, ale veškeré žádosti byly vždy, až na 
jednu výjimku, z neznámých důvodů zamítnuty. Vyplnili jsme tedy 
nezbytné formuláře a požadavky a nezbylo než doufat. Bohužel, 
zastupitelstvo obce opět ukázalo, že je nakloněno jiným směrem, 
než naším, a tak je budoucnost Biliard Clubu Bludov nejistá. To, 
že obec nedá ani korunu sportovnímu oddílu, který ji reprezentoval 
v nejvyšší clubové profilize, se může stát asi jen u nás v Bludově. 
Takže BC Bludov děkuje… Marek Švesták, Petr Šimek

BC Bludov děkuje …
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JARO BROUCI MILUJÍ,
PROTOŽE SE STMELUJÍ.  

A S KÝM? Tentokrát se školní družinou.
PROČ? Hledají velikonoční poklad.

A JAK TO VLASTNĚ BYLO?  

Dohodli jsme se se školní družinou na společné akci. Vylákalo 
nás ven krásné jarní počasí. Družina připravila tajemnou trasu, 
a tak jsme se od školy dostávali pomocí šipek a značek. Cestou 
Brouci plnili různé úkoly-jmenovali květiny, hádali hádanky, 
zpívali. cvičili…Největší šipka vedla k pokladu. Brouci museli 
odpočítat kroky v okruhu poslední značky. Nejdříve se nedařilo 
– to není jen tak získat poklad! Pak se vše v dobré obrátilo a na-
lezený poklad byl plný překvapení. To bylo radosti! Ale vše ještě 
nekončilo-Brouci museli ještě najít kamarády z družiny – a těch 
nebylo málo. Byli však tak dobře schovaní a hlavně potichu, že 
to Broukům chvíli trvalo. Pak za všeobecného pokřiku vypukly 
společné hry a povídání. Spokojeni, unavení, štastní se Brouci 

společně s družinou vrátili zpátky, mají na co vzpomínat a těšit 
se na další společnou akci. 
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK MŠ BROUCI DĚKUJE 
DRUŽINĚ ZA KRÁSNĚ A ZAJÍMAVĚ PŘIPRAVENOU 
AKCI.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Soutěž „ O nejlepšího čtenáře“
 V měsíci knihy 24. března 2009 proběhla na naší škole soutěž 
o nejlepšího čtenáře. Konala se poprvé a zúčastnilo se jí 25 žáků. 
Ti byli rozděleni do 5 skupin podle ročníků. Každá skupina měla 
stejný text, který četla bez přípravy. Někteří soutěžící měli trošku 
problémy s technikou čtení, ale ti nejlepší už četli bezchybně a 
snažili se i o umělecký přednes. Strávili jsme příjemnou hodinku 
s knihou a dokázali si, že i obyčejné čtení může být poutavé. 
Absolutním vítězem se stala Klára Opravilová ze 4. třídy. Mezi 
prvňáčky byl nejlepší Filip Matějček, v kategorii druhých  tříd  
vyhrála Alžběta Váňová. Eliška Březinová zvítězila v kategorii  
tříd  třetích  a Tereza Tylová v kategorii tříd pátých. Všem soutě-
žícím děkujeme za účast a vítězům  blahopřejeme.  

Mgr. Eva Macková

Soutěž ve vybíjené
3. dubna 2009 přivítala naše škola žáky ZŠ Sudkov a ZŠ Bohu-
tín, kteří přijeli na oblastní kolo soutěže ve vybíjené žáků 4. a 5. 
tříd. V bouřlivé atmosféře, za podpory svých spolužáků, zvítězilo 
domácí družstvo a postoupilo do okresního finále. To se konalo 
16. dubna 2009      na  V. ZŠ v Šumperku. Zde se sešlo devět 
nejlepších družstev z celého šumperského okresu. Celý turnaj byl 
velice vyrovnaný, bojovalo se o každý míč. Žáci naší školy si 
vedli velmi dobře a obsadili skvělé třetí místo. Družstvo hrálo ve 

složení Dominik Soural, Libor Matějček, Stanislav Mazák, Jiří 
Odstrčil, Pavel Feit, Šimon Jáně, Tomáš Krmela, Stanislav Sadil, 
Jiří Gronych, Martina Krátká, Marek Srb a Dalibor Krátký. Za 
úspěšnou reprezentaci školy děkujeme a blahopřejeme. 

Mgr. Eva Macková

Přednáška o včelách
Hned po Velikonocích, 14. dubna 2009,  zavítal do naší školy 
pan Stanislav Balík. Přišel se podělit s žáky 3. a 5. třídy o své 
dlouholeté zkušenosti s chovem včel. Dokázal svým poutavým 
vyprávěním děti zaujmout  a touto cestou bych mu chtěla ještě 
jednou poděkovat.

                Mgr. Eva Macková
           

Den plný her
Předvelikonoční středu proběhl v ZŠ v Bludově již podruhé 
„Den plný her“. Žáci z druhého stupně připravili pro své mladší 
spolužáky dvě hodiny vyplněné vysvětlováním pravidel a hrou 
nových her. Ve třídách se hrály hlavně různé deskové hry. 
pexesa, kvarteta i jiné hry vyžadující pozornost a soustředění.
 Děti z prvního stupně odměnily přípravu svých starších 
spolužáků radostí a chutí naučit se něčemu novému. Pozorně 
naslouchaly pravidlům, měly všetečné otázky. Když se jim po-
dařilo zvítězit, měly velikou radost a dávaly ji patřičně najevo. 
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Poslední dvě hodiny si zahráli i všichni žáci na druhém stupni. 
Zde se hrály hry určené starší věkové kategorii /scrabble, šachy, 
abalone apod./.
     Poslední školní den před očekávanými prázdninami tak všem 
rychle a příjemně uběhl.
Za rok si akci určitě rádi zopakujeme. A kdo si rád hraje, může 
navštěvovat kroužek společenských her.

Exkurze u hasičů – profesionálů
Školní družina se ve středu 15.dubna 2009 vypravila na výlet do 
Šumperku, kde jsme navštívili hasičský záchranný sbor. Děti si 
prohlédly veškerou techniku, kterou hasiči využívají při zásazích 
jak proti ohni, tak i vodě, nebo při dopravních nehodách i jiných 
nebezpečích. Vyzkoušely si některé části hasičského oblečení a se 
zájmem si prohlédly všechna auta. Zjistily, že správný hasič musí 
mít dobrou fyzickou zdatnost, jinak by svou náročnou práci těžko 
zvládal. To všechno nám bylo umožněno díky ochotě šumperských 
hasičů, alespoň touto cestou jim děkujeme.                                                                                          

                              
 Soňa Nikolovová 

                                                                                          
             
 

Den dovedností
Letošní svátek učitelů jsme s žáky oslavili netradiční formou. 
V pátek 27. března se na škole uskutečnil Den dovedností. Do-
spěláci si pro děti nachystali zajímavé činnosti, které mají sami v 
oblibě. Holky i kluci se dva dny předem zapsali do dvou skupin 
tak, jak sami chtěli. V první části tak vyzkoušeli jednu a v druhé 
části druhou z nabízených dovedností. 
V první třídě si vyzkoušeli navrhnout vlastní znak nebo obrázek, 
který potom pomocí savovací techniky přenesli na tričko. U dru-
háků se tvořila roztomilá velikonoční vajíčka ubrouskovou tech-
nikou. Ve  třetí třídě na ně čekal jarní barevný šnek, kterého si 
děti vytvořily z barevných papírů a kuliček. Ve čtvrté třídě měly 
děti možnost pomalovat si kamínky a uplést pomlázku. Paní 
učitelka z páté třídy uspořádala pro žáčky soutěže v tělocvičně.         
V anglické učebně se tvořila velikonoční přáníčka.
 Myslím si, že se nám tento den povedl a děti si domů odnes-
ly nejen výrobky, ale i nové dovednosti a zážitky.
     Michaela Minářová

Fotografie jsou dostupné na stránkách školy.
    Mgr. Vladimíra Horáčková

Recitační soutěž
25.3.2009 se 5 žáků naší školy zúčastnilo okrskového kola 
v recitování básní ve Vile Doris    v Šumperku. Soutěžili ve třech 
kategoriích. V silné konkurenci  se dva naši reprezentanti velmi 
dobře umístili. Filip Matějček na 2. místě v nejmladší 0. katego-
rii a v 1. kategorii vyhrála Anička Konečná krásné 1. místo. Oba 
postoupili do okresního kola, které se konalo  1. dubna 2009. V 
tomto kole opět zabodoval  Filip Matějček a obsadil 2. místo. 
Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další ročník reci-
tační soutěže.                       Jarmila Březinová

Sbírka 50ti haléřů
Během zimních měsíců jsme ve škole zorganizovali sbírku již 
neplatných 50-ti haléřových mincí. Celkem jsme vybrali 3822 
mincí, což při přepoču dalo částku 1911 Kč. Ta poputuje na 
výuku pro další školní rok naší adoptované indické holčičky 
Shameery. Částku chybějící do 4 900 Kč získáme sběrem sta-
rého papíru. 

Sběr papíru
Od 18. května do 22. května bude u školy přistaven kontejner 
na starý papír. Žáci jednotlivých tříd soutěží o jeden volný den, 
který aktivně stráví se svým třídním vyučujícím. Kontejner 
bude otevřený denně od 7:00 do 7:30 a od 13:00 do 15:00, 
popřípadě po předběžné telefonické domluvě lze dovézt papír i 
v jinou dobu. Finanční částku získanou tímto způsobem zašle-
me na výchovu a vzdělávání naší adoptované holčičky v Indii. 
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Matematický Klokan
Stalo se již tradicí na naší škole zúčastnit se mezinárodní soutěže 
Matematický Klokan. 
Letos soutěž proběhla 18. března a zapojilo se do ní celkem 223 
žáků od 2. do 9. ročníku. 
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle ročníků. 
Seznámím vás s nejúspěšnějšími řešiteli v každé kategorii:

Březen -  měsíc knihy
Školní družina navštívila místní knihovnu, kde se děti seznámily 
s tím, co všechno v knihovně mohou najít a jakým způsobem 
jsou knihy rozčleněny. Po návštěvě jsme uspořádali soutěž pro 
malé spisovatele. Některé děti si daly velmi záležet na svých 
dílech a za svou pilnou práci byly oceněny.
Nejlepší knížky vytvořila děvčata: Veronika Hýblová 3.tř., 
Adélka Straková 2.tř.a Kateřina Válková 1.tř.
Další úspěšní tvůrci : Anička Konečná, Kateřina Kvapilová, 
Libor Bryx, Tomáš Musílek, Ladislav  Drážný, Ondřej 
Svoboda. Jiří Valenta, Petr Ocela, Žanetka Fromlová, Anetka     
Hégerová, Barunka Vepřková, Hana Gahaiová , Ondřej Soural 
kolektiv dětí  z 1.třídy

               Soňa Nikolovová

Cvrček 2. a 3. ročník:                                        
1. Ondřej Peichl                                                     
2. Anička Konečná                                               
3. Karolína Kotrlá                                                
   František Kochan

Klokánek 4. a 5. ročník
1. Ladislav Drážný
2. Dominik Soural
3. Barbora Balatá

Benjamín 6. a 7. ročník                                      
1. Dominik Komínek                                           
2. Václav Šafář                                                   
3. Cyril Urban   

Kadet  8. a  9. ročník
1. David Svršek
2. Tomáš Weiser
3. Jiří Krejčí

Exkurze do planetária
Jedno z témat učiva zeměpisu v šestém ročníku nese název 
Vesmír. Pro děti je toto učivo velice atraktivní, ale bohužel si 
mnohdy nejsou schopny představit, jak jednotlivé vesmírné ob-
jekty vypadají, jak se navzájem ovlivňují a pohybují se. Proto 
jsme využili nabídku Hvězdárny a planetária v Hradci Králové 
a v pondělí 6. dubna  jsme se tam vypravili.
 Zvolili jsme program Země a její sousedé, který vhodně 
doplnil teoretické znalosti žáků získané při výuce. Naprostá 
většina dětí v planetáriu ani na hvězdárně nikdy nebyla, a tak 
doba strávená pod ztemnělou kopulí planetária  byla pro ně 
něčím výjimečným. Stovky hvězd a souhvězdí, které se nám 
postupně míhaly nad hlavami, uchvátily i ty největší otravy 
a nepozory.  
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Prošli jsme si  i naučnou galaktickou stezku se Sluncem 
a jednotlivými planetami v měřítku  1 : 1 000 000. To dětem
umožnilo představit si, aspoň částečně, poměry velikostí 
a vzdálenosti mezi planetami. 
 A co dodat na závěr? Exkurze se líbila a snad  dětem i něco 
dala.
  Martina Hrdinová a Vladimíra Horáčková

Vítězství našich žáků v celostátní 
internetové jazykové soutěži
Víte, co je Limerick nebo Palindrome? Dokázali byste napsat 
Four Word Reader Review, případně vyřešit záhadu Stepping 
Stones a zahrát si Scrobble?
 V listopadu 2008 byla zahájena několikaměsíční interne-
tová soutěž v anglickém jazyce „Cambridge University Press 
Internet Competition.“ Vstoupilo do ní 126 základních škol a 
víceletých gymnázií z celé České republiky, které vytvořily 228 
soutěžních družstev. V průběhu 4 měsíců řešily týmy 8 různých 
úkolů a vyzkoušely si rozličné techniky práce s anglickým ja-
zykem, vždy s přesně stanoveným datem odevzdání. Kdo se 
zpozdil, měl smůlu.
 Bludovskou základní školu reprezentovaly dva týmy žáků 
z VIII.A a IX.A pod vedením paní učitelky Ivany Brázdové. Na 
svůj výkon mohou být všichni náležitě pyšní. Osmáci skončili 
v tvrdé konkurenci na krásném 26. místě a družstvo deváťáků 
ve složení Veronika Balharová, Michaela Brokešová, Monika 
Ignačáková, Nikola Kočí, Lukáš Breckl, Martin Březina, Jakub 
Matějček a David Svršek celou soutěž vyhrálo.
 „V tak obrovské konkurenci je to téměř zázrak. Některé 
úkoly byly opravdu složité, například přečíst a recenzovat an-
glickou knížku nebo napsat anglickou báseň byl pro nás tvrdý 
oříšek. Doufali jsme v umístění alespoň v první dvacítce, první 
místo nikdo z nás nečekal. Jsme moooc spokojení, týmová 
spolupráce byla dobrá a úspěch nás těší!“
 Poslední březnový pátek bylo družstvo IX.A i s paní uči-
telkou Brázdovou pozváno do Prahy na Celostátní konferenci 
Cambridge University Press pro učitele anglického jazyka, na 
níž po slavnostním vyhlášení výsledků celé soutěže převzalo 
hodnotné ceny.

  Ivana Brázdová a žáci IX.A

Děkuji všem dětem, které se jazykové soutěže účastnily, za 
výbornou a hlavně úspěšnou reprezentaci naší školy i obce 
v celostátním měřítku a našim deváťákům přeji hodně 
úspěchů v dalším studiu i zdolávání nástrah studentského 
života!

                          Mgr. Ivana Brázdová

Our Limericks:
There was a dog named Dirty Smog                           
Who loved walking in winter fog                                
He had a proud nose                                           
And smelt of a rose                                              
So he hated his name Dirty Smog. 

My head is full of dreams sometimes
When I close my beautiful eyes.
I sleep well all day
On the heap of hay 
Only my goat disturbs the times!

Uklízíme svět
Všichni  víme, že 22. duben je „Dnem  Země“. 
A protože se v ekologii učíme o přírodě a o tom, jak přírodě 
pomoci, rozhodli jsme se podílet na akci  „Uklízíme svět “ .
 S materiálním vybavením od místního Svazu ochránců 
přírody se po vyučování vydala skupina dětí  na zdejší ekos-
tezku „ Bludovská  stráň“. Po celotýdenním krásném počasí 
se všichni těšili a doufali, že  procházku jarní přírodou vy-
plní úklidem odpadků, které se po zimě na stezce objevily.
 Pod zámkem, na začátku „ Bludovské stráně “, si všich-
ni navlékli igelitové rukavice, rozdělili si do skupinek 
igelitové pytle a vyrazili. Bylo opravdu příjemné se pro-
cházet rozkvetlou jarní přírodou a nikomu nevadilo ohnout 
se občas pro nějaký ten sáček, plechovku, či odhozenou 
láhev. Děvčata si dokonce pozpěvovala a kluci poskako-
vali, jako by nacvičovali akrobatické prvky do tělocviku. 
     Jedinou chybu na krásném odpoledni způsobilo počasí. 
V průběhu našeho  pochodu se zatáhlo, prudce se ochladilo, 
a když jsme docházeli k místu, zde se stezka zažíná stáčet 
k bludovskému nádraží, začalo pršet. Pan učitel neváhal, zacho-
val se zodpovědně a zavelel k návratu. Měli  jsme sice v plánu 
projít a uklidit celou ekostezku, ale počasí bylo proti. Všichni 
jsme si slíbili, že když to nevyšlo dnes, tak to dokončíme 
příští pátek. 
 A tak už v suchu, pod střechou školy jsme si pochutnávali 
na sladké odměně od Svazu ochránců přírody a sledovali, jak 
venku padají kroupy.        žáci školy a Lumír Velčovský

Školní večírek
V měsíci červnu, přesně 13.6.2009, naše škola ve spolupráci se 
SRPDŠ uspořádá školní večírek v Kulturním domě v Bludově, 
na kterém budou slavnostně vyřazeni žáci devátých ročníků. 
 S tanečně pohybovým programem vystoupí i někteří žáci 
školy. V prostorách Kulturního domu bude instalována výstava 
dětských prací a bude probíhat projekce aktivit, které proběhly 
během školního roku. K poslechu i k tanci bude hrát taneční 
skupina Cantus, nebude chybět ani tombola a občerstvení s na-
bídkou hotových jídel, které připraví kuchařky ze školní jídelny. 
Tímto zveme na večírek všechny rodiče, prarodiče a přátele 
školy.
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Veterinární služba oznamuje občanům,

květen 2009
PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 4.5., Pondělí 11.5.
Úterý a Středa 12. a 13. 5. – levný textil
Pátek 15. 5.,  Středa 20. 5., Pátek 22. 5.

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov 
ve spolupráci se SRPDŠ 

Vás srdečně zve na

ŠKOLNÍ VEČÍREK
v sobotu 13. června od 19:00 hod. 

v Kulturním domě 
Program:  slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků,
kulturní program dětí - výstava dětských prací

Hraje skupina Cantus - Vstupné 50 Kč
Bohatá tombola, výborné občerstvení 

a dobrá zábava.

Vážení rodiče, prarodiče, obyvatelé obce,
velmi Vás prosíme o finanční příspěvek k zajištění Školního ve-
čírku. Uvítáme jednak finanční dary k úhradě hudby, dárků pro 
deváťáky, nákladů na výzdobu a jednak dary věcné k zařazení 
jako výhry do tomboly. Případný zisk z večírku bude uložen na 
účet SRPDŠ a následně bude sloužit k financování aktivit pro 
děti během příštího školního roku. Za každý příspěvek mno-
hokrát  děkujeme a Vaše jméno po dohodě uveřejníme mezi 
sponzory školy.  Případné dary směřujte, prosím, k vedení školy. 
(Tel: 583 238 243).

že hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popřípadě ostatním
nákazám, bude provedena dne 
8.  května 2009  
v  8:00 - 8:15 hod. na dolním konci u Panenky Marie
   8:20 - 8:35 hod. v zahradě kulturního domu  
    8:40 - 8:55 hod. na horním konci u lip
    9:00 - 9:15 hod. u Nealka
    9:20 - 9:30 hod. u železniční zastávky Bludov 
                        (směr Chromeč)

Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. 
Vzhledem k poměrně vysokému  počtu chovaných psů je 
vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním 
onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět jater, parvovi-
roza, infekční kašel, ale i leptospiroza, což je onemocnění, které 
přenáší hlodavci a je přenosné i na člověka. 
Očkování proti vzteklině stojí 150,- Kč, cena kombinace 
je 300,- Kč. 

Výše zmiňovaná vysoká koncentrace psů vede i k poměrně 
velkému promoření jak zevními cizopasníky ( blechy 
a klíšťata), tak vnitřními cizopasníky ( škrkavky a tasemnice). 

Doporučujeme proto psa alespoň 2x ročně odčervit, cena 
1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa. 
Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nut-
no použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem 
tasemnice psí, a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno pro-
vést i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, které 
zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je preven-
ce boreliózy, která je přenosná nejen na psy , ale i na člověka. 
Tyto moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.

MVDr. Petr Šebesta, Severovýchod 11, Zábřeh 

Místní informační středisko při Kulturním 
domě Bludov prodává 

JESENICKÁ TRIČKA – cena 250.- Kč

Sdružení 28 měst a obcí Jeseníků s názvem Jeseníky 
přes hranici nabízí originální produkt: 

trička Jeseníky s obrázkovými regionálními motivy 
nebo sloganem „Sjíždím Jeseníky“. 

V nabídce jsou pánská, dámská i dětská trička v různých 
velikostech i barvách. Cílem tohoto projektu je propagovat 

Jeseníky a generovat finanční prostředky 
pro rozvoj Jeseníků. 

Výnos z prodeje triček bude investován do dalších 
rozvojových projektů pro podporu Jeseníků. 

Podpořme to, na co jsme právem hrdí - naše Jeseníky. 

Pionýrská skupina nabízí ještě 3 volná místa na dětský tábor

Hynčice pod Sušinou 2009
• od soboty 4. 7.  do neděle 12. 7. 2009
• pro děti od 6 do 15 let
• ubytování ve zděné budově 
• strava 5x denně 
• odjezd autobusem od KD Bludov

PŘIHLÁŠKY 
v Kulturním domě Bludov 
tel.: 583 238 177, 736 609 734, 
581 021 852.

cena 2300.- Kč

Koupím pole do 15,- Kč za m2. 
Tel.: 605 086 572

Sběr železa
Pionýrská skupina Bludov oznamuje, že sběr  železa 

plánujeme na podzim letošního roku. TERMÍN SBĚRU 

BUDE VYHLÁŠEN MÍSTNÍM ROZHLASEM. 
Děkujeme.
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Bludově

Pořádá v sobotu 
4.července 2009

Zájezd 
do Otmuchowa
v v

DVEŘE VCHODOVÉ PLASTOVÉ 
A OKNA z neodebraných zakázek.

Barva bílá, hnědá a dekor dřeva. Vše nové IHNED 
K ODBĚRU. Výrazné slevy z původních cen, 

doprava zdarma po celé ČR. Možnost prodeje 
na splátky bez akontace a navýšení. 

Tel: 608 169 364, www.e-dvereokna.cz

Zájezd 
do Otmuchowa

Program:
Bystrzyca Klodzka
• Muzeum zápalek
Polanica - Zdroj

• Prohlídka lázeňské kolonády a parků
Otmuchow 

• Prodejní výstava „Léto květů“  

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:30
Cena : 370,- Kč

Přihlášky přijímá:
• František Kranich • Ladislav Vyhňák •

Junák – středisko Bludov
zve všechny děti ve věku 9 – 12 let

na celodenní výlet do ZOO
na Svatém Kopečku u Olomouce

spojený s řadou her, soutěží a zábavy

Kdy: v sobotu 9. května 2009
Za kolik: 100 Kč

ZÁJEZD 
DO CHORVATSKA
15. - 24. 06. 2009

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově pořádá pro občany naší obce 
pobytový zájezd do Chorvatska. 

 Ubytování
Hotelové pavilony AD TURRES jsou umístěny v borovicovém lese nad 

oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném pavilonu (cca 150 m 
od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 
a lodžií. Stravování je v hotelové restauraci formou polopenze - snídaně 
i večeře - švédské stoly (volný výběr jídel i množství jídla) včetně nápojů. 
K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou vodou, taneční terasa 

s barem a pohledem na moře, restaurace. Sportovní možnosti - tenisové 
kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. Každý pokoj má sociální zařízení (WC, 
sprcha, umyvadlo s pitnou vodou) a lodžii. Povlečení a ručníky jsou v ceně 

na místě. Úklid pokojů a výměna ručníků v ceně. Vzdálenost od centra 
Crikvenice je asi 1500 m. 

Díky Obecnímu úřadu v Bludově, který poskytne příspěvek 
občanům, je cena zájezdu 6.500 Kč na osobu.

Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí (švédské stoly) včetně nápojů, služby 

průvodce, pobytovou taxu 300 Kč na osobu, pojištění CK a dopravu lux. busem. 

Pro ty, kteří nechtějí pobývat jen na pláži, je připraven polodenní výlet lodí na ostrov Krk 

- Vrbnik, procházka historickým centrem, ochutnávka vína, celodenní výlet na Plitvická 

jezera a další. 

Platbu zájezdu ve výši 6.500 Kč je nutno provést složenkou nebo osobně v Kulturním 

domě Bludov. Úhrada částky musí být provedena do konce května. 

Na krásnou dovolenou s Vámi se těší 
Sbor pro občanské záležitosti Bludov 

 Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka. Veškeré dotazy na tel. 583 213 415. 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Bludově

Pořádá v sobotu 
23. května 2009

Zájezd 
Broumov
Zájezd 

Broumov
Program:
Broumov

• Benediktinský klášter sv.Václava
Broumovské stěny  

• Lehká turistika  • Kovářova rokle, Hvězda 
Náchod - Dobrošov  

• Rozhledna • Dělostřelecká pevnost Dobrošov 

Změna programu zájezdu vyhrazena (počasí) 

Odjezd od kulturního domu Bludov v 5:30 hod.
Cena : 350,- Kč

Přihlášky přijímá:
• František Kranich • Ladislav Vyhňák •

v v
Počet míst je omezen, zájemci se musí přihlásit 

u ses. Lucie Gronychové, tel.: 776 238 185, 
a to nejpozději do středy 6.5.2009

Kulturní dům nabízí volná místa na zájezd do 

v sobotu 
16. května 2009
odjezd od KD 6:30 hodin

Cena : 140,- Kč
Přihlášky v KD

KlodzkaKlodzka
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Výstup na Ivančenu má již třiašedesátiletou tradici. Tolik let totiž 
uplynulo od roku 1946, kdy na rovnatý předvrchol Lysé hory 
poprvé vystoupala hrstka ostravských skautů, aby uctili památku 
pěti svých bratří, kteří předchozí rok položili své životy v odboji 
proti nacistické okupaci. Na Ivančeně složili svůj skautský slib a 
během války jej naplnili do slova a do písmene. Za těch třiašede-
sát let vyrostla na tomto místě mohutná kamenná mohyla: každý, 
kdo vystoupal nahoru, sem přinesl kámen na jejich památku. 
Navzdory estébákům, kteří stávali ve Frýdlantu u mostu přes 
Ostravici a zapisovali si, koho viděli jít nahoru.
Pro nás byl však letošní výstup, uskutečněný po několikaleté 
mezeře ze všelijakých důvodů, v mnohém netradiční. Za prvé, 
vlak EC, kterým jsme plánovali jet, měl poruchu lokomotivy, 
a když už měl být v Zábřeze, tak stál kdesi v polích za Prahou. 

Zkombinováno s koupí zpáteční jízdenky a odlišnou trasou to 
vydalo na nejkrkolomnější vlakovou eskapádu, jakou jsme kdy 
na Ivančenu zažili. Zato výstup nahoru šel nečekaně hladce: 
nejen, že bylo (poměrně netradičně) krásné počasí, ale hlavně 
se to tak sešlo, že naši skupinu tvořili výhradně našlapaní bor-
ci z družiny skautů. Takže jsme sedm a půl kilometru dlouhé 
stoupání s nemalým převýšením vyběhli na jeden zátah bez 
jediného zastavení. A to nás nebrzdil ani obrovský kámen Blu-
dovit, který jsme táhli nahoru - tak velký, že se do batohu ni-
komu nevešel a museli jsme ho nést v připravených nosítkách. 
Skupiny lidí, které jsme po cestě předbíhali, vypouštěly nej-
různější obdivné zvuky. Poslední zvláštnost nás čekala nahoře: 
pietní vzpomínky, která se uskutečnila po obědě, se zúčastnil 
i náčelník chlapeckého kmene Junáka Zdeněk Prančl - Wabi. 
Naposledy stanul náčelník na Ivančeně v roce 1968, a byl to 
legendární Rudolf Plajner, zvaný Táta. 
 Neodolali jsme krásnému počasí a na závěr ještě uskutečnili
rychlý výstup na vrchol Lysé hory. A pak už hurá domů, dát 
odpočinout unaveným nohám. Za rok ke svatému Jiří zas!

Jaroslav Petřík – Australan
2. oddíl skautů Bludovit

středisko Františka Pecháčka Bludov

Bludovští skauti na Ivančeně

Bludovští skauti u mohyly

U mohyly

Už se nese...

Bludovit a speciální nosítka

Bludovit získává své místo v mohyle

A už je tam. Napořád.
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