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Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
dvěma bludovským občanům, kteří se 
podíleli na obnově vodní nádrže V Poto-
kách.
Mnozí z vás jste si všimli, že v současné 
době je tato nádrž velice hezky zrekon-
struovaná. 
Nádrž je zcela zgenerálkována. Nejdří-
ve proběhly práce na vyčištění nádrže 
a demontáži původní strávené konstrukce. 
Poté byly započaty práce na osazování 
nových trámů, práce na nátěrech a na 
zhotovení a osazení zábradlí kolem vlastní 
nádrže.
Dnes jsou v nádrži již také osazeny vodní 
rostliny, které jsou konečnou tečkou za 
úspěšně dokončenou akcí. Iniciátory akce 
byli dva „Bludováci“, kteří veškeré práce 
prováděli sami bez nároku na odměnu. 
Materiál byl hrazen z obecního rozpočtu.
Naše díky patří panu Romanu Horkému 
a panu Milanu Turkovi, kteří s nápadem 
přišli a nápad zrealizovali a přispěli tak 
ke zkrášlení dalšího kousku naší obce.
Děkujeme.
Tento příkladný čin současně zavazuje 
obec k tomu, aby v této lokalitě dokončila 
úpravu okolí. Starosta obce

Poděkování

 V úterý  27. října 2009 
v 18:00 hodin 

zveme všechny občany na 
slavnostní kladení věnců 

k Pomníku padlých 
u příležitosti  výročí  28. října 
– Den vzniku samostatného 

československého státu

Pozvánka

Letošního XVII. ročníku Výšlapu za blu-
dovským špekáčkem se zúčastnilo celkem 
73 osob a z nich se 37 zapojilo do soutěže. 
A protože výšlap vedl naučnou stezkou 
BLUDOVSKÁ STRÁŇ, tak i soutěžní 
otázky se týkaly této trasy.
Většina účastníků prošla kratší trasu, pou-
ze jeden účastník z Olomouce si prošel 
trasu v délce 20 km. Kratší trasu prošlo 
také 5 psů.
Nejstarším účastníkem se stal, jako už po 
mnoho let, pan Josef Hruba. Nejmlad-
šími byli Viktor Jašek, Ondřej Špička 
a Ondřej Ston.
Soutěžní otázky zodpověděla asi polovi-
na úplně správně, někteří pak s mírnými 
nedostatky.
Vyhodnoceni byli:
Špička Petr, Špička Ondra, Špičková 
Eva, Špičková Marta, Kašparová Věra, 
Hruba Josef, Sadil Standa, Krátká Simo-
na, Zaoralová Petra, Minářová Karolina, 
Johnová Marie, Štulajterová Tereza, 
Hýblová Veronika, Hýblová Markéta, 
Tylová Tereza, Jančálková Kristýna,
Heděncová Jana, Minářová Hana, 
Minář Jan, Vojtek Ondra, Vojtek Tomáš,
Vojtek Vladimír, Vojtková Zdenka.
Správné odpovědi
1. Naučná stezka byla slavnostně 
 otevřena 9. listopadu 2008.
2. Na stezce je umístěno 
 10 informačních panelů.
3. Bludovit je nerost, těží se v lomu 
 na horním konci obce.
4. Největší zásluhu na vybudování 
 stezky mají členové Základní 
 organizace Českého svazu ochránců 
 přírody v Bludově.

5. Živočichové, kteří se zde vyskytují 
 – datel černý, liška, káně, puštík 
 obecný, kalous ušatý…
6. Rostliny – blatouch, řeřišnice 
 vlaštovičníkovitá, sasanka 
 pryskyřníkovitá, prstnatec májový, 
 střemcha obecná, zapalice 
 žluťuchovitá…
7. Délka stezky je 4,5 km.
8. Nadmořská výška Brusné  
 je 364 m n.m.
9. Nadmořská výška Bludova 
 je 320 m n.m.
10. Rozloha zámeckého parku – 9,16 ha.

Výherci si mohou vyzvednout ceny 
v Kulturním domě Bludov.

Kalendář 2010
V KD můžete zakoupit 
nástěnný kalendář – 

BLUDOVSKÉ SPOLKY 
A ORGANIZACE 2010 
/formát A3/  za 91.- Kč
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17. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 7. září 2009 se v 18:00-20:30 
uskutečnilo v Kulturním domě 17. zase-
dání zastupitelstva obce Bludov. Přítom-
no bylo 14 zastupitelů, Josef Sedláček st. 
byl omluven. Zasedání řídil starosta obce 
Pavel Ston, který vyhotovením zápisu 
pověřil pracovníka OÚ Libora Kočtaře. 
Zároveň přivítal na zasedání nového ta-
jemníka obecního úřadu Zdeňka Kolínka. 
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele 
zápisu Otu Bösera a Jaroslava Čecha. Na 
žádost Karla Janíčka byl do programu 
zařazen bod Doplnění zápisu z minulého 
zastupitelstva.
 Starosta informoval o plnění úkolů, 
zastupitelstvo jeho zprávu jednomyslně 
schválilo.

Zpráva o činnosti rady obce
Místostarosta Josef Ťulpík přednesl zprá-
vu o činnosti rady obce od června do 
srpna, kdy se rada sešla třikrát. Kromě 
běžné agendy se zabývala především 
pohledávkami obce, přechodem obce 
na plátce DPH, výběrovým řízením na 
opravy komunikací a zadáním projektové 
dokumentace akce „Vlčí důl“.
 Následnou diskusi ovládl především 
Karel Janíček. Vznesl připomínku, že 
rada obce nedala souhlas ke stavbě sochy 
Praděda na Bludovském kopci, ale bohu-
žel nemá pravomoc této stavbě zabránit. 
Vznesl výtku, proč nebyla obec účastní-
kem stavebního řízení a ptal se, jestli rada 
obce udělala nějaké kroky pro to, aby 
se obec stavebního řízení zúčastnila. To 
neumožňuje stavební zákon, K. Janíček 
se ale domnívá, že by rada měla tlačit na 
krajské zastupitelstvo či poslance, aby se 
zákon změnil.
 Starosta odpověděl, že záporné stano-
visko rady obce je jen formální vyjádření, 
řízení okolo této stavby nebylo zatím 
zahájeno a stavba má být realizována 
na soukromém pozemku, interpelace je 
určena Městskému úřadu v Šumperku, 
který dle zákona o této věci rozhoduje, 
stavba je předmětem jednání Cestovního 
sdružení Jeseníky a majitele pozemku. 
Oto Böser se ptal, jestli je stavba sochy 
v souladu s územním plánem. Starosta 
odpověděl, že není a že doufá, že to bude 
vzato v potaz. Stanislav Balík vyzval K. 
Janíčka, pokud se mu zákon nelíbí, aby 
interpeloval poslance sám – má k tomu 
stejné právo jako kdokoli další.

K. Janíček dále zpochybnil celkové sta-
vební provedení návsi Pod Lipami. Původní 
projekt, jehož projednávání se spolu s 
ostatními občany Horního konce účastnil, 
se odlišuje od realizace, k níž se vyjádřit 
nemohli. Stavba je navíc dle jeho názoru 
zbytečně drahá. Dále se ptal, proč nebyly 
skáceny přestárlé lípy, které mohou ohro-
zit bezpečnost a majetek občanů a kdo 
případně ponese odpovědnost za škody, 
které vzniknou ulomením větví, případně 
vyvrácením celého stromu. Upozornil 
přítomné, že 1.7. 2009 prostřednictvím 
e-mailu vyzval radu obce k vydání sta-
noviska ve věci skácení výše uvedených 
lip a žádá o informaci, kdo z členů rady 
hlasoval pro skácení a kdo proti. Žádá 
proto kontrolní výbor o prošetření, zda 
rada obce tímto nebránila Karlu Janíčkovi 
ve výkonu mandátu zastupitele.
 Starosta se dotázal K. Janíčka, co 
bylo dle jeho názoru v provedení návsi 
Pod Lipami uděláno jinak. Ten odpověděl, 
že chybí zarážky na vodu, která rozebírá 
asfaltku u jeho domu, na druhé straně 
chybí žlábek na odvedení vody z výkopu. 
J. Ťulpík vyzval K. Janíčka, aby vyčkal 
dokončení stavby, jejíž konec je pláno-
ván na 31.10.2009. Je to jako kritizovat 
hrubou stavbu domu, že nemá fasádu. 
František Balát z OÚ potvrdil, že dva 
svody vody samozřejmě vybudovány bu-
dou, stejným způsobem jako u školy. Ke 
kácení přestárlých stromů starosta řekl, že 
byl udělán posudek, který kácení nedo-
poručil, lípa nejblíže domu Souralových 
bude ošetřena a zmlazena. Jan Kacar 
chtěl hlasovat o tom, zda má kontrolní 
výbor prošetřit výsledek hlasování členů 
rady v záležitosti skácení přestárlých lip. 
K hlasování nakonec nedošlo.
 K. Janíček vznesl další připomínku, 
že obec neuplatnila požadavek na zastáv-
ku u zámku pro náhradní autobusovou 
dopravu přes obec a že obec nevstoupila 
do jednání se společností České dráhy a.s. 
pro zajištění služeb občanům na nádraží.
 Starosta informoval přítomné ve věci 
rekonstrukce nádraží v Bludově, že obec 
nemá právo zasahovat do jednání o této 
rekonstrukci, protože není majitelem po-
zemku ani investorem stavby. Dle Jana 
Kacara bude občanům chybět úschovna 
kol a zavazadel a navrhuje zřízení této 
služby soukromou firmou. Jaroslav Čech 
a Stanislav Balík oponovali s tím, že není 

reálné, aby někdo takto podnikal. Kolik 
by muselo stát uschování jednoho kola? 
Tři sta? Jan Kacar odpověděl, že i za tu 
cenu by si kolo na nádraží uschoval. Dále 
vystoupil s požadavkem, aby v usnesení 
bylo zaneseno, že on osobně jako před-
seda kontrolního výboru pojede do Prahy 
na ředitelství společnosti České dráhy a 
tento problém projedná a v prosinci podá 
zprávu o výsledku. Starosta jej v dalších 
dnech po zastupitelstvu jednáním pověřil.
Karel Janíček připomněl, že dle jeho 
názoru by návštěvnosti areálu rekreační-
ho zařízení „Vlčí důl“ prospělo zajištění 
místní dopravy (taxi služby provozované 
obcí) mezi vlakovým nádražím, obcí, láz-
němi a tímto areálem. Tento návrh, který 
by odčerpával značnou část obecních pro-
středků (pokud by provozování takové ta-
xislužby bylo výdělečné, již by se jej jistě 
někdo chopil), se s pochopením většiny 
zastupitelů nesetkal.
 Karel Soural se ptal, proč byl zave-
den poplatek za pronájem víceúčelového 
hřiště i pro místní občany, také vznesl 
připomínku k nedodržování povinností 
správce hřiště. Starosta zavedení poplatku 
vysvětlil - důvodem byl velký zájem o 
využití areálu a následné blokování. Slí-
bil, že nedostatky ze strany správce hřiště 
nechá prověřit. Zastupitelstvo po hodino-
vé diskusi 12 hlasy (1 proti, 1 se zdržel) 
zprávu o činnosti rady schválilo.

Zpráva o hospodaření obce 
k 31.7.2009
Příjmy z daní právnických osob jsou 
k 31.7.2009 v propadu přibližně 4 %, 
to je 400 000 Kč proti stejnému období 
v roce 2008, za srpen je další propad 
o 300 000 Kč, daň z přidané hodnoty je 
v propadu asi 2 %, má však předběžné 
výsledky za srpen 2009, kdy je tato 
položka srovnána a dále upozornil na 
příznivý vývoj v položce daň z příjmu 
fyzických osob ze samostatné výdělečné 
činnosti, která dnes činí přibližně 106 % 
předpokládaného příjmu a dá se do konce 
roku předpokládat absolutní nárůst při-
bližně 3,8 mil. Kč.
 Příjmy obce činily k 31.7. 2009 28 
262 355,07 Kč, výdaje 24 492 795,79 Kč, 
obec tedy hospodařila s přebytkem 3,7 
mil. Kč. Zastupitelstvo zprávu 13 hlasy 
(1 se zdržel) schválilo.
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Návrh rozpočtových změn
Rada schválila v červnu a srpnu dvě roz-
počtové změny, které předkládá k defini-
tivnímu rozhodnutí zastupitelstvu. Obě se 
týkaly především přijetí dotací na akci 
Vyměníme gumáky za sandály a Chodník 
od zámku po nealko. Zastupitelstvo obce 
změny jednomyslně schválilo.
 Starosta poté přednesl návrh 3. roz-
počtové změny, kterou rada ještě neuči-
nila a nechala tak zastupitelstvu „volnou 
ruku“. Jedná se především o navýšení 
příjmů rozpočtu v oblasti daně z příjmu 
FO ze samostatné výdělečné činnosti o 3 
800 000 Kč. Díky tomuto neplánovanému 
příjmu navrhuje rada, aby se 2 140 000 
Kč určilo na realizaci nové části veřej-
ného osvětlení (u nového chodníku od 
zámku po nealko) a 1 660 000 Kč na 
revitalizace dalších místních komunikací. 
Ještě v tomto roce se tak budou opravovat 
ulice Tyršova, Slepá a K Zámečku.
 J. Kacar pochválil radu za to, jak 
shání peníze na opravu komunikací. Josef 
Sedláček ml. vystoupil s protinávrhem 
snížit výdaje o 400 000 Kč a tyto finance 
použít na nákup památkově chráněného 
statku na ulici Jana Žižky čp.127, vlast-
ník Jan David (někdejší Vlkův statek). 
S. Balík vystoupil s názorem, že navrho-
vaná památka je značně zchátralá. Obec 
obtížně hledá prostředky na rekonstrukci 
svých stávajících nemovitostí (Vlčí důl, 
Penzion), je proto podle něj nesmyslné 
zatěžovat ji dalšími nemovitostmi potře-
bujícími velké peníze. Nemyslí si, že by 
obec měla kupovat statky. J. Sedláček ml. 
se znovu vyslovil pro zachování památky, 
s tím, že by se v ní mohlo zřídit obecní 
muzeum. Silnice podle něj ještě nějaký 
čas mohou počkat, ale podobná příleži-
tost (koupit státem chráněnou památku) 
se nemusí opakovat. Zastupitelstvo jeho 
návrh v této chvíli nepodpořilo, když pro 
něj hlasovali 2 zastupitelé (8 proti, 4 se 
zdrželi). V závěru zastupitelstva navrhl J. 
Ťulpík pověřit radu, aby do příštího zastu-
pitelstva připravila koncepci případného 
odkupu statku. Oto Böser požadoval, aby 
se především zjistila reálná cena objektu 
a peníze nutné na opravu. Zastupitelstvo 
tento úkol radě 8 hlasy (5 proti, 1 se zdr-
žel) schválilo. 
 K. Soural vznesl dotaz, proč se už 
dříve nepočítalo v rozpočtu s tak vysokou 
cenou za realizaci nové části veřejného 
osvětlení podél chodníku k nealku. Sta-
rosta vysvětlil, že realizace nové části 
veřejného osvětlení je samostatnou akcí, 
která nemohla být zahrnuta do žádosti o 
dotace, a cena je tak vysoká, protože v ní 
je zahrnuta demontáž starého osvětlení a 
cena zemních prací. Navíc podotkl, že vý-
hodou nového osvětlení je výrazná úspo-

ra elektrické energie a estetický vzhled. 
K. Janíček informoval přítomné, že při 
výběrovém řízení na veřejné osvětlení 
chodníku (jehož se účastnil) byla nejvyšší 
nabídka 16 mil. Kč, vysoutěžená cena 
nakonec 2 mil.
 O. Böser vystoupil s připomínkou, 
že chybí veřejné osvětlení u autobusové 
zastávky na ulici 8. května u „Haberman-
novy vily“. Taktéž zde chybí přechod pro 
chodce. Hrozí nebezpečí úrazu u dětí, 
které zde bydlí a denně dojíždí do školy 
do Bludova.
Zastupitelstvo 12 hlasy (2 se zdrželi) 
schválilo 3. rozpočtovou změnu beze 
změn.

Odkup a prodej pozemků
Jitka Bezděková, Špalkova 473 nabídla 
obci k odkoupení pozemky ve svém 
vlastnictví 383/6-ostatní plocha o výměře 
36 m2 a 2319/21-orná půda o výměře 50 
m2 vše v k.ú. Bludov (jedná se o malé 
pozemky pod silnicí a v příkopě v ulici 
Za Školou). Oba pozemky nabízí za cenu 
50,- Kč/m2. Zastupitelstvo odkup jedno-
myslně schválilo.
Mgr. Ivana Kreinerová, Špalkova 55 si 
podala žádost na odprodej pozemků č. 
1413/2-ostatní plocha (37 m2), 1413/
3-zastavěná plocha a nádvoří (12 m2, 
pozemek je zastavěn RD čp. 55) a 1414/
2-zahrada (125 m2). Uvedené pozemky 
majitelé nemovitosti desítky let užívali 
a z tohoto důvodu žádá o odprodej po-
zemků do svého vlastnictví. Rada navrhla 
cenu 50 Kč/m2. V diskusi S. Balík navr-
hl zvýšit cenu za m2 na 100 Kč. Tento 
návrh nebyl přijat ( 6 pro, 7 proti, 1 se 
zdržel). Zastupitelstvo pozemky prodalo 
za 50 Kč/m2 (9 pro, 5 proti).

Odprodej kotelny u čp. 690
Zastupitelstvo na minulém jednání schvá-
lilo odprodej kotelny u č.p. 690 s příslu-
šenstvím včetně její technologie jinému 
vlastníku. Bylo osloveno 5 firem, které 
mají oprávnění k provozování takové 
kotelny (nad 200 kW) a ty předložily 
následující cenové nabídky. OLB Bludov 
(nemá zájem provozovat), TESPO s.r.o., 
Šumperk (do 50 000 Kč), SATEZA a.s., 
Šumperk (210 000 Kč), Teplo Rýmařov 
s.r.o. (650 000 Kč; při odkoupení kotelny 
do konce srpna 2009 provedou opravy za 
cca 100 000 Kč a budou garantovat cenu 
za 1 GJ 650 Kč vč. DPH na zbytek roku 
2009 a na rok 2010 - OLB v roce 2008 
mělo cenu za 1 GJ 742,62 Kč; společnost 
provozuje 140 zdrojů tepla – nejbližší 
reference Libina, OSBD Šumperk), T.P.V. 
Mont s.r.o., Rapotín, provozovna Bludov 
(655 000 Kč; v současné době netopí 
žádnou kotelnu – předpokládají, že po 

uzavření smlouvy s SBD a při současných 
cenách topného média (plynu) nedojde k 
navýšení současné ceny za teplo).
 OÚ navrhuje, vzhledem k množství 
provozovaných zdrojů tepla a referencí 
(Libina, Huzová, Horní město, Zátor, 
Rudná pod Pradědem, Dvorce u Bruntálu, 
Bytem Rýmařov, OSBD Krnov, OSBD 
Šumperk) a také vzhledem ke garan-
tované nižší ceně za teplo pro občany, 
odprodat kotelnu firmě Teplo Rýmařov 
s.r.o. Rada se s tímto návrhem ztotožnila. 
Zastupitelstvo prodej 12 hlasy (2 se zdr-
želi) schválilo.

Stav pohledávek obce k 30.6.2009
Celková výše pohledávek obce činí 
k 30.6.2009 1 339 232,20 Kč. V diskusi 
J. Kacar požádal starostu o vysvětlení 
dluhu Obecních lesů. Na konci roku 2008 
byla pohledávka 351.000,- Kč a k dnešku 
je 835.493,- Kč. Starosta informoval, že 
pohledávky jsou k dnešnímu dni spla-
ceny, kromě 351.000,- Kč z roku 2003, 
které dlužila firma p. Tůmy a která je 
soudně vymáhána a 227.318,- Kč, které 
OLB s.r.o. dluží za nákup zařízení do 
pískovny z celkově fakturované částky 
920.000,- Kč v roce 2005.
 V závěru jednání vystoupila z pléna 
jednatelka společnosti Marie Balharová, 
která potvrdila starostovo vysvětlení 
ohledně dluhů. Dále připomněla, že žá-
dala obec o peníze na opravu skleníků, 
které dosluhují. Chtěla by tuto opravu 
upřednostnit před nákupem statku pana 
Davida. Na dotaz J. Kacara, čím se topí 
ve sklenících, odpověděla M. Balharová, 
že plynem. J. Kacar tvrdil, že je drahé 
topit ve sklenících, které jsou ve špatném 
technickém stavu plynem a že by bylo 
lepší pořídit kotel na štěpku. M. Balha-
rová odpověděla, že na novou technologii 
nemá prostředky a že ve starých sklení-
cích, které jsou na odpis, zřizovat novou 
technologii vytápění je neekonomické. 
S. Balík st. z pléna vysvětlil, že plynem 
se topí proto, že tento plynový kotel zde 
byl bezplatně umístěn z kotelny mateřské 
školky při její rekonstrukci.
 J. Kacar dále mluvil o tom, že pohle-
dávky za komunální odpad, stočné, nájmy 
atd. a jejich vymáhání se vleče několik let 
a stále narůstají. Je nutné toto řešit, třeba 
přes sociální komisi. Podotkl, že má z 
Roudnice nad Labem model na vymáhání 
pohledávek, který by chtěl s kontrolním 
výborem realizovat v našich podmínkách. 
Starosta odpověděl, že vymáhání pohle-
dávek i soudně se děje průběžně, je na 
dobré úrovni i díky Marii Konečné z OÚ. 
Každé řešení v této věci je vítáno, dnes 
k pohledávkám přibývají i pohledávky za 
stočné.
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Zastupitelstvo poté jednomyslně vzalo 
stav pohledávek na vědomí. 

Informace o stavebních akcích 
Vyměníme gumáky za sandály 
a Chodník od zámku po nealko 
a o pokračování na tvorbě nového 
Územního plánu obce Bludov
V současné době probíhají práce v pro-
jektu Vyměníme gumáky... na poslední 
z pěti rekonstruovaných ulic K Hřiš-
ti. Ulice jsou dokončeny na „hrubo“, 
v dalších dvou týdnech proběhnou práce 
na ozelenění, zapravení terénu kolem re-
konstruovaných ulic, úpravě prostranství 
kolem odpočívadel. V těchto dnech se 
bude osazovat zábradlí na mostech včetně 
nazdobených truhlíků, současně do polo-
viny října dojde k osazení informačního 
systému na nově upravených ulicích. Ter-
mín ukončení prací 31.10.2009.
 Na akci Chodník od zámku je po 
celé trase provedena dešťová kanalizace, 
přeloženo je vedení NN, ze dvou třetin 
VO. Stavba je prováděna dle projektové 
dokumentace, menší změny byly doznány 
v úpravě sjezdů k jednotlivým domům. 
Dodatečně se řešilo povolení přechodu 
pro chodce z ulice Rudolfa Kordase do 
lokality Zahradní ulice. Termín ukončení 
realizace akce 15.10.2009, kolaudační 
rozhodnutí do 30.11.2009.
 V diskusi se K. Soural zeptal, proč 
vedle chodníku nebyl řešen i pruh pro 
cyklisty. Starosta a místostarosta odpo-
věděli, že to bylo technicky neřešitelné, 
pruh by musel být nejméně 1 m široký 
(což by ne všude šlo) a 15 cm nad úrovní 
vozovky, navíc nevztahovala se na to 
dotace, takže by se akce mohla i dvojná-
sobně prodražit. J. Sedláček ml. sdělil, že 
se zapomnělo na vysázení stromů vedle 
chodníku. Na to J. Ťulpík odpověděl, že 
tuto možnost nepovolilo Ředitelství silnic 

a dálnic. J. Kacar se dotázal, jestli bude 
možnost parkování u penzionu. Starosta 
odpověděl, že je možno cca 15 vozidel 
parkovat na základě dohody o parkování 
v areálu společnosti Agrega.
Zpracovávající se nový územní plán obce 
je ve fázi dokončení průzkumů a rozborů. 
Na základě zjištěných skutečností bude 
následovat v měsíci říjnu zpracování ná-
vrhu zadání, který se bude schvalovat v 
prosinci 2009 zastupitelstvem obce. Do 
konce měsíce září je ještě možnost po-
dávat na obec jakékoliv návrhy, týkající 
se změny funkčního využití pozemků, po 
uplynutí tohoto termínu bude tato mož-
nost vyloučena. Koncept nového územ-
ního plánu bude zpracován a schvalován 
zhruba do konce roku 2010. Čistopis 
územního plánu bude schvalován v termí-
nu zhruba do 3. čtvrtletí 2011.
 Zastupitelstvo vzalo všechny tyto in-
formace jednomyslně na vědomí.

Rozšíření kontrolního výboru 
o dva členy
Starosta přednesl doporučení rady obce o 
doplnění kontrolního výboru o dva nové 
členy Jiřího Krejčího, plk. K. Hlásného 
858 a Roberta Šebelu, Masarykova 450, 
které navrhl J. Kacar za ČSSD. S. Balík 
podotkl, že kontrolní výbor byl v roce 
2006 sestavován tak, že každá politická 
strana navrhla jednoho člena. Návrh 
doplnění výboru vítá, ale domnívá se, 
že všechny politické strany (KSČM a 
další) by měly dostat možnost do příštího 
zastupitelstva podat návrhy nových členů 
na rozšíření kontrolního výboru. J. Čech 
souhlasil s návrhem J. Kacara a řekl, 
že požadavky na doplnění kontrolního 
výboru už mohly být vzneseny dříve. 
Zastupitelstvo rozšíření výboru 12 hlasy 
(2 se zdrželi) schválilo.

Doplnění zápisu z posledního 
zastupitelstva
K. Janíček vystoupil se dvěma požadavky 
na doplnění zápisu z minulého zasedání. 
Podle něj chybí věta, kterou řekl S. Ba-
lík Janu Kacarovi, že výsledky petice ve 
věci návrhu názvu ulice předložil pozdě. 
To si ale nepamatoval ani J. Kacar, S. 
Balík to odmítl, neboť nic takového ne-
řekl. K. Janíček dále vystoupil s druhou 
připomínkou, že v zápisu taktéž chybí 
věta, kdy jej radní Jindřich Matěj vyzval, 
aby opustil mandát, dělá-li to pro peníze. 
K. Janíček se diví, že za to nebyl J. Matěj 
radou napomenut a domnívá se, že by se 
mu za tento výrok měl omluvit. V obsáhlé 
diskusi odmítli členové rady někoho na-
pomínat za názory. S. Balík připomněl, že 
zápis není stenografický záznam. Varoval 
zastupitelstvo před tím, že začneme-li 
doplňovat nepodstatné věty, nebudeme 
za chvíli na zastupitelstvu dělat nic jiného 
než jednat o minulých zápisech. Zastupi-
telstvo návrh na doplnění zápisu zamítlo 
(1 pro, 9 proti, 4 se zdrželi).

Různé
J. Kacar připomněl, že na lednovém 
jednání zastupitelstva bylo odsouhlaseno 
umístění kontejneru na odpadový papír 
v místě zpětného odběru vysloužilých 
elektro spotřebičů a dále připomněl, že 
obci chybí svoz bioodpadu. Navrhoval 
svoz firmou Bludovská a.s. Starosta 
odpověděl, že v místě zpětného odběru 
vysloužilých elektrospotřebičů nemůže 
být umístěn kontejner na odpadový papír. 
Dále informoval, že svoz odpadového 
papíru bude zabezpečen v dohledné době 
firmou Sita a.s., Rapotín a dále nastínil 
náhradní řešení likvidace biologických 
odpadů vybudováním kompostárny. Sdě-
lil, že obec usiluje o získání dotace pro 
takovéto řešení.

Stanislav Balík ml.

Místní informační středisko Bludov upozorňuje:

V Kulturním domě Bludov  můžete zakoupit
• Nástěnný kalendář 2010 Bludovské spolky a organizace
• PEXESO s motivy bludovských pamětihodností 
 a budov /20.- Kč/
• Almanach BLUDOVSKÁ ŠKOLA V LETECH  
 1657-2008 /30.- Kč/
• Turistickou známku  ŽEROTÍNSKÁ HROBKA 
 /suvenýr z dřevěných kotoučů -30.- Kč/
• Různé upomínkové předměty z nerostu bludovit, pohlednice, 
 mapy, turistickou kartu Olomouc CARD, trička a tašky
  se znakem Bludova, trička s motivy Jeseníků, pláštěnky, 
 pošt. známky se znakem Bludova, odznaky, knihu 
 PIKTOGRAMY V ČESKÉ REPUBLICE 
 A ENERGETICKÝ SYSTÉM ZEMĚ /100.- Kč/ atd.

Mateřské centrumMateřské centrum
Kulturní dům Bludov nabízí maminkám na 
mateřské dovolené a jejich dětem možnost 

pravidelně se setkávat každé úterý dopoledne 
od 9:30 hod. v MATEŘSKÉM CENTRU 

v Kulturním domě Bludov.
Kontakt maminek a pohybová aktivita  

předškolních dětí. 
Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek, 

rozvíjí pohybové schopnosti a napomáhá začlenění 
do kolektivu vrstevníků

Ved. Miroslava Vykydalová
Vstupné 10.- Kč
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu 
2009 v Bludově

Jelikož nikdo z volební komise nedodal do Bludovanu souhrnné 
výsledky červnových voleb do Evropského parlamentu v Bludo-
vě, činíme tak se zpožděním, za něž se čtenářům omlouváme, 
až nyní. Volby proběhly 5.-6. června 2009.
 Z 2620 oprávněných bludovských voličů jich k volbám 
přišlo 760, tedy 29,01 % (v celé republice 28,22 %). Čtyři hlasy 
nebyly odevzdány, dalších osm jich bylo neplatných. Výsledky 
pro jednotlivé strany v Bludově byly následující:

Název strany Počet hlasů
v Bludově

Hlasy 
v ČR

abs. % %

Občanská demokratická strana 201 26,87 31,45

Česká strana sociálně demokratická 179 23,93 22,38

Komunistická strana Čech a Moravy 120 16,04 14,18

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová

98 13,10 7,64

Suverenita 29 3,87 4,26

Moravané 19 2,54 0,38

Věci veřejné 17 2,27 2,40

Nezávislí 16 2,13 0,54

Starostové a nezávislí – vaše alternativa 13 1,73 2,28

Libertas.cz 12 1,60 0,94

Volte Pravý Blok - www.cibulka.net 11 1,47 1,00

Sdružení pro republiku – Republikánská 
strana Československa

5 0,66 0,31

Strana zelených 5 0,66 2,06

Zelení 5 0,66 0,15

Dělnická strana 5 0,66 1,07

SNK Evropští demokraté 3 0,40 1,66

Strana důstojného života 2 0,26 0,72

Strana svobodných občanů 2 0,26 1,26

Česká strana národně socialistická 1 0,13 0,13

Demokratická Strana Zelených 1 0,13 0,62

Národní strana 1 0,13 0,26

Spojení demokraté-Sdružení nezávislých 1 0,13 0,06

Koruna Česká (monarchistická strana) 1 0,13 0,18

Strana soukromníků ČR 1 0,13 0,19

Žádná další strana (Evropská demokratická strana, Strana svo-
bodných demokratů, Česká strana národně sociální, Humanistic-
ká strana, Liberálové.CZ, Strana demokracie a svobody, Nejen 
hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy, Balbínova poetická 
strana, Lidé a Politika) neobdržela ani jeden hlas.
 Poměrně zajímavé je srovnání obou bludovských volebních 
okrsků – okrsek 1 (v zásadě dolní konec po ulici 8. května + 
ulice Dr. Březiny a Bludoveček) a okrsek 2 (střed obce a horní 
konec). V okrsku 1 zvítězila ČSSD s 25,07 % před ODS s 22,22 
%. KDU-ČSL zde s 17,66 % porazila KSČM s 15,09 %. Na-
opak v okrsku 2 zvítězila ODS s 30,98 % před ČSSD s 22,92 
%. KSČM pak zde získala 16,87 % a KDU-ČSL jen 9,06 %. 
Můžeme tedy pozorovat především výrazně nevyrovnanou pozi-
ci KDU-ČSL, která na dolním konci získala téměř dvojnásobek 
konce horního, stejně jako nevyrovnanou pozici ODS, která má 
na horním konci o téměř 10 % více příznivců než „od zámku 
dolů“. V zásadě vyrovnaná je pak pozice ČSSD a KSČM.
 Z Bludova kandidoval, pokud je mi známo, pouze Tomáš 
Skoumal na 19. místě kandidátky strany Moravané, získal 
v Bludově 1 preferenční hlas.          Stanislav Balík ml.

Komise kulturní, mládeže a sportu se obrací na všechny 
bludovské maminky s malými dětmi s prosbou o spolupráci. 
 Na své poslední schůzi v září jsme diskutovali o tom, co 
by se dalo v Bludově právě pro vás zlepšit. Rádi bychom zpra-
covali koncepci, v níž navrhneme zlepšení situace naší obce 
v přístupu k maminkám s malými dětmi. Koncepci předáme radě 
obce, aby ji mohla vzít v potaz při sestavování rozpočtu na rok 
2010 a pro další roky. Jistě, asi se nepodaří hned udělat všechno, 
co spolu s vámi navrhneme. Může ale jít o pohled, který si jistě 
rada a zastupitelstvo nedovolí jen tak odbýt mávnutím ruky.
Problémy, které pozorujeme, jsme shrnuli do pěti oblastí:
1. Chodníky – cílovým stavem je, aby všechny byly 
 bezbariérové, aby se na ně dalo najíždět a z nich sjíždět 
 s kočárkem bez problémů (příp. i s invalidním vozíkem). 
 OÚ by měl udělat revizi stávajícího stavu a postupně začít 
 odstraňovat bariéry.
2. Činnost Mateřského centra. V Bludově takové centrum 
 existuje, ptáme se proto maminek: má být dál v Kulturním 
 domě, nebo by bylo vhodné jednat o jiné prostoře; jak by 
 mělo být vybaveno; stačí se scházet jednou za týden; 
 uvítali byste i jiný čas, než dopoledne; atd.?
3. Organizace burzy dětského oblečení a vybavení – možnost 
 nabídnout vlastní už nepotřebné dětské oblečení a vybavení, 
 stejně jako možnost toto odkoupit.
4. Organizace sbírky už nepotřebných hraček – její následné 
 předání dětským domovům apod.
5. Organizace cvičení pro maminky s dětmi. Byl by o to 
 zájem?
Jistě to nejsou jediné oblasti, které stojí za to zlepšovat. Proto 
se na Vás obracíme s žádostí o další náměty. Vaše připomínky 
chceme vzít v potaz při sepsání materiálu na naší prosincové 
schůzi. Proto prosíme, abyste nám své návrhy a připomínky 
poslaly do 30. listopadu 2009, a to buď emailem na adresu:
balik@bludov.cz, nebo příspěvkem na diskusním fóru: 
http://www.forum.bludov.cz, v sekci Činnost zastupitelstva, 
rady a OÚ.

Stanislav Balík ml.
předseda komise

Výzva maminkám

Vadí Vám nepřiměřené poplatky v bankách?

Vadí Vám, že se na Vašich vkladech živí?

Vadí Vám nízké zúročení Vašich vkladů? 

Vadí Vám nejistota zpětného odkupu Vašich prostředků?

Vadí Vám fixace Vašich prostředků při spoření?

RÁDI VÁM PORADÍME V NAŠÍ KANCELÁŘI.
Máte zájem o hypoteční úvěr či refinancování již probíhajícího
úvěru ( nejen hypotečního )?
Ve spolupráci s Reifeisen bank nabízíme hypoteční úvěry
s dese�letým odkladem platby jis�ny!!!

Neváhejte a přijďte si pro velice zajímavé informace, 
za které nic nedáte , ale které Vám dají velice mnoho.

Těší se na Vás reprezentant spol. ERTRAG & SICHERHEIT :  Bryx Libor
Adresa kanceláře: Hlavní třída č. 8  ( 2 patro ) , Šumperk
Nejlépe po domluvě na tel. + 420 774240466 
Nebo přes email: libor.bryx@seznam.cz 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V říjnu 2009 oslaví:
Tichá Jaroslava Vančurova  70
Snášel Josef 8. května  75
Březina Ján J. Žižky  80
Kulhaj Ferdinand Ztracená  82 
Kašpar František Školní  83 
Jílková Anna Na Vískách 83 
Březina Antonín U Rybníčku 83 
Šaj Josef K Zámečku 85 
Davidová Anděla Školní  86 
Strouhalová Růžena Lázeňská  86 
Jurásek Jaroslav B. Němcové 87 
Matysová Amálie J. Žižky  90 
Hrochová Anežka Špalkova  94 
Divišová Marie Lázeňská  99 

Dne 30. října 2009 by se dožila 75 let naše
milovaná manželka, maminka, babička paní

Karla Kronichová
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, dcera Karla s rodinou a syn Tomáš.

Nadešel krásný den, 
který má být oslaven.
Léta rychle běží, ať jsi stále svěží.
Na tváři jen úsmév méj, 
starosti si nedělej.
Štěstí ať stojí po Tvém boku 
a zdraví vydrží ještě hodně roků.

Dne 17. října 2009 oslaví naše maminka, 
babička a  prababička pani

Amálie Matysová
90.narozeniny
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví dobré pohody přejí a za 
vše, co pro nás udělala, jí ze srdce děkují synové Zdeněk, 
Jaromír, Eduard a dcera Alena s rodinami.

Dne 25. října by se dožila 100 let paní

Anna Špičková
Vzpomínají synové, vnuci a vnučky.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat

Dne 15. října by se dožil pan 

Josef Straka 
70 let a dne 29. října uplyne 5 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka a dcery Zdenka a Michalka
s rodinami.

na říjen 2009
Ne  4.10. 14.00 Koncert KPH – zámek
Pá 16.10. 16.00 Dětská diskotéka
So 17.10.   6.30 Zájezd do Polska – Klodzko
St  28.10. 16.00 Písničky naší babičky
Ne  1.11. 16.00 Podskalák – divadelní představení

POZVÁNKA

Dne 3. listopadu 2009 vzpomeneme smutné
12. výročí úmrtí paní

Marie Schauerové
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, synové Miroslav, Antonín a dcera 
Marie s rodinami.

v říjnu 2009
PRODEJE  v kulturním domě

Út 6.10., Čt 8.10., Po 12.10.
Út a St 13. a 14. 10. – levný textil
Čt 15. 10., St. 21. 10, Pá 23.10.

Rybářský kroužek při KD Bludov
zahajuje po prázdninách opět činnost.

Vede V. Řežucha.
Zájemci se mohou přihlásit co nejdříve 

v Kulturním domě Bludov.

ZÁVODNÍ JÍDELNA
Bludovská a.s.

Nabízí rozvoz obědů od 12. října 2009
- výbér z 5 druhů jídel

- cena 1 obědu i s dopravou 51 Kč

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 583 238 274, 
nebo osobně v jídelně od 11:00 – 12:30 hod.
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KPH Bludov Vás zve v rámci  

HUDEBNÍHO 
FESTIVALU 2009  

na koncert

v neděli 4. října 2009 ve 14:00 hod
-  zámek Bludov

GUARNERI TRIO PRAGUE
Hrají: Ivan Klánský - klavír, Čeněk Pavlík - housle,  

Marek Jerie - violoncello

Program:
Joseph Haydn: Trio G-dur /s uherským rondem/
Ludwig van Beethoven: 14 variací Es-dur op. 44

Antonín Dvořák: Scherzo z Tria g-moll op. 26
Franz Schubert: Andante op. 100 podle 

švédské milostné písně
Bohuslav Martinů: Allegro z tria C-dur

- vstupné 40.- Kč-

Kulturní dům Bludov
uvádí v podání divadelního souboru 

Václav z Václavova operetu Karla Hašlera

PODSKALÁK
Neděle 1. listopadu 2009 

v 16:00 hodin
Kulturní dům Bludov

- vstupné 30.- Kč-

Kulturní dům Bludov vás zve na hudební pořad

PÍSNIČKY NAŠÍ 
BABIČKY 

Středa 28. října 2009 
od 16:00 – 20:00 hod.

Srdečně vás zveme na hudební představení 
Zdeňka Černohouze, Vlasty Pospíšilové a Antonína Pospíšila, 
ve kterém zazní písničky Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého, 

Jaromíra Vejvody, Karla Vacka a také staropražské 
a lidové písně ze všech koutů naší vlasti k poslechu i tanci.

Vstupné 30,-Kč 
občerstvení

Kulturní dům Bludov
Nabízí volná místa na zájezd  do Polska

Sobota 17. října 2009 - KLODZKO 
Odjezd od KD Bludov v 6:30 hodin

Cena 140,- Kč 

Úterý /svátek/ 17. 11. 2009 
- KUDOVA ZDROJ

Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin
Cena 180,- Kč

Přihlášky v Kulturním domě Bludov

v

Kulturní dům Bludov pořádá kurz základů

 Kurz 
je určen zájemcům 

 o fotografování digitálním
fotoaparátem a provádění úprav 

snímků v počítači.

Kurz se uskuteční v budově ZŠ Bludov, v počítačové učebně. 
Znalost práce na počítači není podmínkou. Pracovat budeme 
v malých skupinkách (2 – 3 lidé), v nichž alespoň jeden bude 
umět ovládat počítač. Cena celého kurzu 150.-  Kč na osobu.

Přihlášky: tel. 583238177, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz

1. seminář – 6.11. 2009 od 17.00 do 19.00 hod.
Obsah: základní pojmy z oboru digitální fotografie, rozlišení 
obrázku, barva, barevná hloubka, expozice, ISO, expoziční 
hodnota EV, histogram, formáty pro ukládání obrázků. 
Digitální fotoaparáty, druhy, vlastnosti, fotografování v 
základních a tvůrčích režimech. Formáty pro ukládání fotografií.

2. seminář – 13. 11. 2009 od 17.00 do 19.00 hod.
Obsah: základy bitmapové grafiky. Základní úpravy fotografií, 
zvětšení, zmenšení, ořez, úrovně, úprava barev, vyvážení bílé, 
doostřování, výběry, klonovací razítko, rámečky. Tisk fotografií. 
DPI. Přenos dat do fotoalba, tvorba fotoknih.

3. seminář – 20. 11. 2009 od 17.00 do 19.00 hod.
Obsah: práce s vrstvami, vrstvy úprav, složité výběry, tvorba 
panoramatických obrázků, tvorba koláží, tvorba animací.

Lektor: Ing. Josef Baslar, učitel počítačové grafiky 
na VOŠ a SPŠ Šumperk

v
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Dne 15. 9. 2009 se uskutečnila pracovní 
návštěva ministra životního prostředí 
Ladislava Mika v Jeseníkách. Jejím 
cílem bylo setkání se starosty obcí 
k tématu možného vyhlášení Národního 
parku Jeseníky (dále jen „NP Jeseníky“). 
Návštěva ministra je nejvýznamnějším 
dosavadním výsledkem petice na pod-
poru vzniku NP Jeseníky, která byla 
zahájena v červnu 2009. Petici aktuálně 
podepsalo více než 3.000 občanů, ze-
jména z Jeseníků. Petiční výbor petice 
tímto zveřejňuje výsledky pracovní 
návštěvy.
 Jednání se starosty obcí proběhlo 
v dopoledních hodinách v Karlově Stu-
dánce. Z 29 pozvaných starostů se jednání 
zúčastnilo 21 z nich. Kromě představitelů 
Ministerstva životního prostředí byli pří-
tomni rovněž zástupci petičního výboru, 
Agentury ochrany přírody a krajiny 

a Správy CHKO Jeseníky. Došlo tak 
k historické události, podobné jednání se 
v Jeseníkách dosud nekonalo. Hlavním 
tématem byla diskuse k možnosti vyhlá-
šení NP Jeseníky s následujícími závěry:
1. Diskuse probíhala ve věcné rovině 
a starostové položili řadu konkrétních 
dotazů a připomínek týkající se zejména  
předpokládané rozlohy NP, vlivu na život 
v obcích, dalšího osudu lyžařského areálu 
Ovčárna a vlivu NP na turismus. 
2. V souvislosti s turismem zazněly i do-
tazy, zda petice považuje rozvoj turismu 
v Jeseníkách za vážný problém. Petiční 
výbor k tomu vysvětlil, že zvyšující se 
turismus je skutečně jedním z aktuál-
ních vážných problémů ochrany přírody 
v Jeseníkách, protože není doplněn od-
povídající osvětou, informovaností a také 
ostrahou vzácných lokalit. Výsledkem je, 
že řada lidí porušuje pravidla a přírodu 

Jeseníků různými způsoby ohrožuje. 
Petice chce upozornit na problém tzv. 
krátkodobého tvrdého turismu a zároveň 
podporuje rozvoj ekologicky šetrného tu-
rismu a osvěty veřejnosti. K tomu by měl 
pomoci také národní park.
3. Základním předpokladem pro vyhlá-
šení národního parku je spolupráce obcí, 
obou krajů a dalších partnerů a vzájemná 
shoda všech nebo alespoň jasné většiny 
na tomto tématu. V současnosti jsme na 
začátku procesu přípravy vyhlášení NP.
4.  Aby mohl být park vyhlášen, je 
zapotřebí zajistit dobrou informovanost 
a věcnou diskusi nad konkrétními připo-
mínkami a tématy. Na jednání bylo do-
hodnuto, že ministerstvo připraví oficiální 
dokument se základními informacemi k 
možnosti vyhlášení NP Jeseníky a zašle 
jej starostům a dalším významným sub-
jektům k připomínkám. To by se mělo 
stát během následujících dvou měsíců. 
Na základě toho se bude odvíjet další 
postup.
5. V průběhu jednání se nikdo z před-
stavitelů obcí nevyslovil proti vyhlášení 
NP Jeseníky. Někteří starostové nebyli 
rozhodnuti a požadovali k tématu po-
drobnější informace, jiní starostové se 
vyslovili pro vznik NP s tím, že je třeba 
s obcemi důsledně diskutovat a zohlednit 
jejich požadavky tak, aby nedošlo k ome-
zení života v obcích.       
 Tímto krokem tedy došlo k zahá-
jení oficiální diskuse se starosty obcí 
i s dalšími subjekty a petiční výbor doufá, 
že tato diskuse bude seriózní a založena 
na věcných argumentech. Petiční výbor 
již na základě dotazů občanů zpracoval 
dokument, ve kterém popisuje otázky 
a odpovědi k možnému vyhlášení NP 
Jeseníky. Společně s dalšími informacemi 
je k dispozici na www.actaea.cz 
 Dalším výsledkem pracovní návštěvy 
pana ministra byla tisková konference se 
zástupci médií právě na téma možného 
vyhlášení NP Jeseníky. Tisková konfe-
rence se konala po ukončení jednání se 
starosty obcí. Je potěšující velký zájem 
médií o toto téma jak v televizní, tak roz-
hlasové a tištěné formě. Ještě tentýž den 
a následující den jsme zaznamenali 15 
reportáží a článků, které zveřejnila např. 
Česká televize, TV Nova, TV Polar, Čes-
ký rozhlas Olomouc, ČTK, Mladá fronta 
DNES, Právo. atd.

Občané Bludova mohou petici podepsat
v Kulturním domě Bludov na ulici 
A. Kašpara 353. 

Za petiční výbor petice
Ondřej Bačík, 

e-mail: ondrej.bacik@centrum.cz

STAROSTOVÉ JEDNALI S MINISTREM O VZNIKU NÁRODNÍHO PARKU JESENÍKY
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třída věk dětí počet dětí ped. pracovnice
Lodička 3 – 4 let 26 Holinková, Kulhajová

Kačenka 3 – 5 let 26 Valentová DiS, Nétková
Pastelka 4 - 6 let 26 Mgr.Kouřilová A.

Březinová

Papoušek – log. 4 – 6 let 14 Kouřilová I., 
Bc.Bendová

název kroužku zaměření počet vedoucí pedagog
Brouci příroda 14 Nétková, Holinková

Vrabeček dramatika 12 Kouřilová A., Valentová
Šikulka jóga 11 Bendová
Skřivánek flétna 7 Kulhajová

Barvínek výtvarné 14
Březinová,
(Kouřilová I., Bendová)

Batolátka mateřský klub Kulhajová, Kouřilová A.

Sešel se rok s rokem a jsme znovu na pomyslné startovní  čáře 
školního roku. Školku opustilo 22 prvňáčků ( jeden chlapec se 
odstěhoval)  a 4 děti dostaly odklad školní docházky. Na jejich 
místa nastoupilo 23  nových, převážně nejmladších dětí, čímž 
byla kapacita školy maximálně naplněna na počet 92 dětí ( z to-
ho 52 dívek). Přesto chceme opět všem dětem udělat pobyt v ní 
příjemný, milý poučný a zajímavý O tyto děti s láskou pečuje 11 
zaměstnanců – 8 pedagogických a 3 provozní. Ředitelkou školy 
je Ivana Kouřilová. Úřední hodiny jsou v pondělí 15,15 – 16,15 
hodin a ve středu:  10,00 – 12,00 hodin.
Provoz mateřské školy (dále jen MŠ) je stanoven od 6,00 do 
16,15 hodin. 
Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku, z nichž jedna je 
speciální – logopedická.
Rozdělení tříd:

Zájmové kroužky, které škola pro školní rok 2009/10 dětem 
nabízíme:

Zveme tímto maminky na MD a jejich děti k návštěvě 
naší MŠ, a to ve středu od 15,00 do 16,30 hodin.
 I nadále budeme spolupracovat s rodiči, s institucemi 
a širokou veřejností. Připravily jsme zajímavé akce, výlety, exkurze. 

Mateřská škola Bludov se představuje, aneb těšíme se po prázdninách do školky.

Jedna z nich se uskutečnila  ve středu 16.9.2009 pod názvem: 
„Loučení s létem – aneb Bramborová olympiáda“, kdy děti na 
školní zahradě postupně plnily úkoly s bramborovou tematikou 
(např. vykopávání brambor z písku, akrobatická chůze 
s bramborou na lžíci, výroba bramborových tiskátek, trefování 
brambory do branky, řazení brambor podle velikosti, hledání 
brambory hmatem atd.) Všichni se dobře bavili, zvláště 
v závěru, kdy na děti čekalo překvapení v podobě skákacího 
hradu. Nechybělo také bohaté občerstvení. Bohužel zábavné 
odpoledne narušila dešťová přeháňka, která naplánovaný program 

zkrátila a mnohé donutila předčasně opustit sportovní kolbiště. 
Chtěla bych touto formou ještě jednou poděkovat sponzorům, 
bez kterých bychom nebyli schopni zábavné odpoledne 
uskutečnit v takovém rozsahu a s takovou nabídkou zábavy.
O další spolupráci a vše o mateřské škole se dočtete na 
webových stránkách školy www.bludov.cz/aktuality.  
     Kouřilová Ivana
     ředitelka školy

AEROBIK
PRO

KAŽDÉHO
v sokolovně Bludobv

od 21. září 2009

Pondělí 17:30 - 19:00 hod.
Čtvrtek 19:00 - 20:30 hod.

Aerobik, step aerobik, posilování 
s gumičkami, činkami, overbally

a závěrečné protažení
Vstup: 10 Kč 

/do 18-ti let VSTUP ZDARMA/

Lida Maturová
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Jsme organizací řízenou Olomouckým krajem. Naše zařízení 
Penzion chráněné bydlení Bludov se nachází ve středu obce, 
v budově, jehož součástí je také zdravotní středisko.

Jednou ze základních podmínek pro umístění na naše zařízení 
je přiznaný příspěvek na péči z důvodu snížené soběstačnosti. 
O příspěvek na péči je možné zažádat na příslušném Odboru 
sociálních věcí v Šumperku.

Naše služba je dále určena pro osoby s chronickým onemocně-
ním, osoby se zdravotním postižením a seniory od 65 let.

Úhrada činí kolem 4200,-Kč měsíčně, podle velikosti pokoje.
Součástí této úhrady je nájemné, voda, elektřina, plyn. 
Příspěvek na péči je výhradně na poskytované služby. Příspěvek 
na péči se odevzdává celý podle stupně, a poskytují se za něj 
tyto služby:
- praní a žehlení osobního prádla 
- úklid 
- nákupy 
- pochůzky 
- ošetření pokožky nehtů atd.

Další informace Vám rádi poskytneme buď přímo na 
Penzionu chráněné bydlení Bludov, nebo na tel. 
čísle 583 238 312, 583 313 530 (sociální pracovnice).

Podmínky nástupu do zařízení 
Chráněného bydlení, 

příspěvková organizace
 Penzion pro důchodce Bludov

Den otevřených 
dveří

Chráněné bydlení Bludov (penzion)
středa 7.10. 2009

od 9:00 – 14:00 hodin
Jste srdečně zváni!

MJM Litovel  a.s.
Provozovna  BLUDOV

areál bývalého ACHP naproti
vlakovému nádraží /u Sudkova/

tel: 583 238 815, e-mail : holousova@mjm.cz
  otevřeno : pondělí - pátek  6:15 - 14:45 hod.

Nosnice   N1 sypká  179,- Kč   
Nosnice    N2 granule   167,- Kč 
Králíky     KK1 pro kojící      186,- Kč   
Králíky     KK2 s léčivem     178,- Kč  
Králíky     KK3 bez léčiva     175,- Kč
Kachny     VKCH2                194,- Kč
Brojlery    BR2                    228,- Kč
Krůty       KR3                    241,- Kč
Krůty        KR4                    219,- Kč
Obiloviny              398,- Kč/q
Šroty                                   98,- Kč
Uvedené ceny jsou  včetně  DPH  
Krmivo je vyrobeno ve  Šternberku.

 Prodáváme krmné směsi 
v balení 25 kg pro:
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Kulturní dům Bludov pořádá

Kurz společenského tance 
pro dospělé

Zahájení leden 2010 
středy od 20:00 hod.

Vyučuje:
taneční mistr Jiří Hrubý ze Šumperka

Cena 300.- Kč za 6 lekcí 
přihlášky v KD Bludov do konce listopadu 2009

V sobotu 19. září 2009 proběhla v zámeckém parku speciální 
akce pro děti a jejich rodiče. Bludovské skautské středisko Fran-
tiška Pecháčka na tento den připravilo zábavné odpoledne pro 
děti, spojené s náborem do skautské organizace. Odpoledne mělo 
název Honba za klenotem Nilu a tomuto tématu podléhalo vše 
– od disciplín až po krásné kostýmy pořadatelů. Skauti a skaut-
ky z Bludova se snažili pro děti vytvořit co nejhezčí atmosféru, 
aby na tuto akci dlouho vzpomínali a aby jim byl přiblížen duch 
skautingu. Duch, který spočívá ve společnosti, v partě přátel, 
kteří dohromady prožívají nejrůznější dobrodružství, hrají hry, 
učí se a jsou vychováváni podle nejvyšších etických lidských 
a skautských ideálů.
 A jakže ono putování po Egyptě vlastně probíhalo? Hned po 
úvodním slově bratra Hanese a sestry Komety se děti vrhly do 
víru stanovišť. Mohly si vybrat, zda se hned pustí na Honbu za 
klenotem Nilu nebo si nejprve vyzkouší střelbu z luku, či jinou 
volnou disciplínu. Pokud se rozhodly pro cestu za klenotem, 
čekalo je šest různě obtížných stanovišť. Hned na tom prvním 
musely předvést svoje výtvarné nadání při netradičním způsobu 
kresby listů. Za splněný úkol dostaly hrst pouštního písku, který 
jim byl zároveň vstupenkou na další stanoviště. Tam zase vyzkou-
šely svoji jemnou motoriku, když se snažily nohou vylovit z vody 
mušli. Po splnění opět dostaly nějaký další průvodní předmět, se 
kterým pokračovaly dále. Ještě je čekaly hádanky, tedy disciplína, 
která vyzkoušela jejich myšlení a schopnost soustředit se. Poté 
přešly na velice těžké stanoviště, a sice na lanovou překážku
symbolizující neprostupný terén. A pokud dokázaly splnit i tento 
úkol, tak už jim zbývalo pouze získat klenot Nilu - diamant - a jít 
si pro závěrečný poklad ukrytý v Gryngleti.
 Troufám si i podle radostných reakcí dětí tvrdit, že se akce 
povedla. Za prvé ukázala, jak skauti fungují, a pak také vytvořila 
pěkné odpoledne pro děti a jejich rodiče. Pokud se vašim dětem 
odpoledne líbilo a chtěli by zažít něco víc, chtěli by se stát skauty, 
nebo jestli jste na akci nemohli přijít, ale přesto máte o skauting 
pro své děti zájem, je tu pro vás připraven seznam časů schůzek 
a kontaktů na vedoucí:

Dívčí oddíl: Lucie Gronychová – Kometa tel.: 776 238 185
schůzky: pátek 15.00 – 17.00

Chlapecký oddíl: Jan Juránek – Hanes tel.: 777 185 369
schůzky: Vlčata (6 – 11 let) pátek 15.00 – 17.00
               Skauti (11 – 15 let) úterý 17.00 – 19.00

Jan Juránek – Hanes
vůdce 2. skautského oddílu Bludovit

Honba za pokladem Nilu

Bylo nutno překonat neprostupný terén

Střelba z luku Zdali zvládne vylovit mušle z vody 
nohou?
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Zbyněk Poisl – Elektronik servis
          Březinova 165, Bludov, tel: 608 170 400

    Prodej, montáž a servis televizních a rozhlasových antén.
    Prodej, montáž a servis zařízení pro příjem SAT. televize.
    Úpravy antén pro příjem digitální televize.
    Rekonstrukce společných televizních antén v panelových
    domech.
    Prodej, montáž a servis antén pro WiFi a CB.

    Komplety pro příjem českých programů ze satelitu již od

   2490,- Kč.
  Přijímače pro příjem pozemní digitální televize (DVB-T) od

   600,- Kč.
  Buďte připraveni na digitální televizní vysílání včas. Volejte 608 170 400  
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První den ve škole
V úterý 1. září usedlo poprvé do školních lavic 26 nových prv-
ňáčků, sedmnáct chlapců a devět děvčat. U slavnostního přivítání 
byli přítomni i rodiče, kteří své ratolesti přišli podpořit. Počáteční 
rozpaky dětí byly většinou brzy překonány a jejich šťastné úsmě-
vy znamenaly, že se jim první den ve škole líbil. Přispělo k tomu 
také to, že hned první den dostaly spoustu nových a pěkných 
věcí potřebných pro výuku. Po slavnostním přivítání bylo ještě 
připraveno pohoštění v jídelně školy.
 Je potřeba poděkovat Sboru pro občanské záležitosti za pěkné 
medaile a Lesům Bludov za květiny pro každého nového žáka.
Popřejme dětem, aby do školy chodily rády a aby se jim jejich 
práce ve škole dařila.
     Mgr. Irena Dokoupilová

Dny evropského dědictví 
Ve dnech 9.9. a 11.9.2009 navštívili  žáci naší školy v rámci 
„Dnů evropského dědictví“ bludovské památky- hrobku Žerotínů 
a místní zámek. V hrobce poznaly děti minulost rodu Žerotínů 
a na zámku se setkaly se současností - prohlédly si obřadní síň 
a koncertní sál. Se zájmem nakoukly do zámecké šatlavy. Někteří 
se otřásli při pomyšlení, že by tam měli trávit nějaký čas. 
 Děkujeme paní Strakové a rodině Mornstein - Zierotinů za 
ochotu provázet, podávat dětem informace o historii a za nema-
lou trpělivost s našimi žáky.
     Jarmila Březinová

Děti ze školní družiny putovaly za bludovským 
špekáčkem.
Vyrazili jsme od školy asi v 8:10 hodin. Zapsali jsme se u kultur-
ního domu, kde jsme dostali plán trasy. Tentokrát trasa vedla přes 
Bludovskou stráň. Nejdříve jsme šli do zámeckého parku a do 
Grynglete. Potom kousek po poli, pak zase lesem kolem bludov-
ského nádraží. Po celou dobu jsme si pečlivě četli informační ta-
bule. Na Brusné jsme si dali svačinku a poté jsme trasu dokončili 
návratem ke kulturnímu domu. Tady nás ještě čekal jeden úkol 
a to odpovědět na několik otázek. Potom jsme si už zasloužili 
odměnu v podobě špekáčků a pamětní list. Počasí nám přálo a 
všichni jsme se dobře bavili.
  Ladislav Drážný, 10 let

Kamerový systém
V poslední době v okolí školy přibývají problémy s vandalismem 
mládeže.  Na opravy poničeného majetku vynakládáme vysoké 
částky. Z tohoto důvodu jsme ve venkovních prostorách školy, 
u vchodů do objektu školy a školní zahrady instalovali kamerový 
systém. Systém je vybavený záznamovým zařízením a  kamerou 
pro snímání prostoru v noci. 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Přítomni: Ing. Pavel Ston – starosta, 
Mgr. J. Divišová, M. Balharová, - za 
obec Bludov L. Vyhňák, K. Janíček, 
S. Nikolovová - za ZO ČSZ v Bludově. 

Při úvodním jednání – v pátek 14.8.2009 
– hodnotitelská komise na místě po-
soudila všechny přihlášené „soutěžní 
objekty“ a další domy dle názoru a po-

znatků jednotlivých členů hodnotitelské 
komise. Objekty byly nafotografovány. 
Při jednání 20.8.09 se členové komise 
jednomyslně shodli:
 Přihlášení do soutěže i ostatní věnují 
úpravě a zkrášlení svých nemovitostí 
skutečně mimořádnou pozornost a tak 
velkou měrou podporují cenné estetické 
prostředí obce.

 Zaslouží si proto, aby jejich zvýšená 
péče, velká práce a zájem o estetickou 
úpravu nemovitostí byla náležitě vyzved-
nuta a oceněna.
Zveřejnění výsledků jistě přispěje k další 
estetizace staveb v následujícím období. 
Zástupci ZO ČZS oznámili, že mají 
zájem ze svých prostředků finančními 
cenami odměnit majitele hodnocených 

Vyhodnocení obecní soutěže o nejkrásnější okno, balkon, předzahrádku - ze dne 19.8.2009.

Sběr papíru
Od 19. do 23. října bude před školou přistaven kontejner na sta-
rý papír. 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.
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Zahrádkářská výstava
V dnech 22. a 23. srpna 2009 uspořádala  naše Základní organi-
zace Českého zahrádkářského svazu v Bludově výstavu ovoce, 
zeleniny a květin. V letošním roce bylo konání výstavy oboha-
ceno vyhodnocením soutěže o nejkrásnější – zahradnicky nejlépe 
upravené – okno, balkon, předzahrádku, dům v roce 2009, která 
proběhla ve spolupráci a za finanční podpory Obecního úřadu 
Bludov. Soutěž ukázala, že se najde hodně obyvatel, kterým 
záleží na tom, aby naše obec pěkně vypadala.
Ovoce a zeleniny se urodilo méně, ale o to více bylo květinové 
výzdoby. Chtěl bych poděkovat všem, co se na výstavě podíleli, 
jak pěstitelsky, tak prací a všem, kteří dokázali naši práci ocenit 
a přišli si výstavu prohlédnout. Poděkování patří také dětem 
školní družiny, jejichž práce a hlavně motýlci rozjasnili celý 
kulturní dům a zahradnictví Bludov, kteří doplnili naši výstavu 
svou expozicí. Doufám, že neztratíme své příznivce a v tradicích 
výstav a soutěže budeme moci pokračovat.

Předseda Ladislav Vyhňák

Kreinerová – Špalkova 
Hufovi – Bohutínská 
Schauerovi – R. Kordase 
Kulhajovi – Kroupova 
Konigovi – Kroupova 

Cikrýtovi – Kroupova 
Ing. Pavel Cygrýd – J. Žižky 
Kočí – Valentová – J. Žižky 
Nesétovi – Hrabenovská 
Měrkovi – Za Školou 
Siglovi – Za Školou 
ThDr. Wiesner – Za Školou 
Březinovi - Radek – Za Školou 
Ing. Muroň – Za Školou 
Ženčáková M. – Dr. Březiny 
Juřinovi – Školní 
Vyhlášení obecní soutěže bylo provedeno
na Setkání zahrádkářů a vystavovatelů
na Zahrádkářské výstavě v sobotu 22. 8. 
2009. K. Janíček

objektů, i když nikdo z hodnocených 
není členem ČZS. Starosta obce oznámil 
rozhodnutí, že obec věcným darem – ná-
kupem zahrádkářských potřeb v zahrad-
nictví Obecních lesů s.r.o. ocení majitele 
vyhodnocených nemovitosti rovněž.
Komise se jednomyslně shodla takto :
Finanční ceny od obce a zahrádkářů 
obdrží:
Vojtkovi – Dr. Březiny 
Krátká E. – Za školou 
Breckelovi – Dr. Březiny 


