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Bludovan

Milá setkání

Děkujeme všem, kteří přispěli 
na veřejnou sbírku pořádanou za 

účelem získání finančních prostředků 
pro rodinu Meszárosových z Bludova 
na zakoupení asistenčního psa pro 

jejich postiženého syna Jakuba.
Obecní úřad Bludov

Poděkování

Několikrát v roce navštíví děti z mateřské 
školy obyvatele Penzionu pro důchodce 
v Bludově. Na toto setkání se vždy velmi 
těšíme. Děti nám předvedou nacvičené 
scénky, zazpívají a zahrají na hudební 
nástroje.
     Při posledním setkání nás děti pozvaly 
k sobě do školky. V pátek 4.6. tak došlo 
k velmi srdečnému setkání na zahradě 
školky. Po prohlídce celého objektu jsme 
měli připravenou kávu se zákusky a děti 
vystoupily s písničkami v karnevalových 
maskách. Některé děti se k babičkám 

 
V poslední době se množí případy, kdy 
především starší občany kontaktují 
zájemci o odkoupení soukromých lesů. 
Tito tzv. zájemci les odkoupí, vytěží, 
ale přepis vlastnictví k pozemku na 
katastru nemovitostí neprovedou. 
Občan tak přichází nejen o majetek 
– les, ale má navíc podle lesního zákona 
povinnost vykácený pozemek zalesnit. 
Doporučujeme občanům v těchto 
případech konzultovat věc na obecním 
úřadě s referentem životního prostředí 
p. Liborem Kočtařem nebo tajemníkem 
Ing. Zdeňkem Kolínkem.

Obecní úřad Bludov

i přitulily a předaly jim vlastnoručně 
dělané dárečky.
     Tak jako se scházíme s dětmi, tak spo-
lečně v penzionu oslavujeme narozeniny 
a svátky. Vždy se pobavíme, zasmějeme, 
podarujeme se drobnými dárky a spo-
lečně si i zazpíváme. Naše ošetřovatelky 
se o nás vzorně starají a pokud někdo 
z nás potřebuje pomoc, může se na ně 
s důvěrou obrátit. Většina vztahů je dobrá, 
a proto jsme zde opravdu spokojeni.

                           O. VLHOVÁ

Upozornění občanům

Upozornění Policie České 
republiky všem občanům

Sbor dobrovolných hasičů Bludov
pořádá závod jednotlivců v běhu na 100m s překážkami

Český pohár Velkopopovického kozla

„ Bludovská stovka 2010“
Soutěž je zařazena do SHOCK! Poháru 2010

Místo konání : víceúčelový  sport. areál u hasičárny v Bludově
Datum : 17. července 2010 - sobota

Zahájení běhů : 10:00 – kategorie ženy – muži                          
Zúčastní se závodníci z celé České republiky   

Bohaté občerstvení – makrely, speciality na roštu apod. Na Vaši účast se těší hasiči Bludov.

Policie České republiky varuje všechny 
seniory. Nevpouštějte cizí lidi do bytů, 
nenechte se nalákat na koupi levného 
zboží podomních prodejců. Je to jen 
záminka. Podvodníci využívají různé 
lsti, neštítí se ničeho, využívají vaši 
důvěřivosti, působí na vaše city, aby se 
dostali v vašim penězům. Pokud z vás 
nevylákají peníze přímo, ovládají řadu 
způsobů, jak vás okrást.
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li,
kdo je za nimi. Zkontrolujte, kdo 
je za dveřmi přes kukátko, nejlépe 
panoramatické. V těchto situacích 
kdykoli zavolejte hlídku  Policie České 
republiky na bezplatné lince 158 
k prověření těchto osob. Slušný člověk 
vaši ostražitost pochopí.

Obecní úřad Bludov

Kulturní dům Bludov bude v době 
letních prázdnin otevřen v pracovní 
dny v době od 10:00 do 12:00 hodin.

Upozornění

ˇ
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Skauti v Bludově 4. a 5. června 2010 slavili. Důvody měli dva: 
v roce 2009 uplynulo 90 let od založení prvního bludovského 
skautského oddílu, letos si připomínají 20 let svobody skautingu 
a celé společnosti.

Slavnostní schůze
Oslavy začaly v pátek 4. června, kdy proběhla slavnostní středis-
ková schůze v koncertním sále bludovského zámku. Schůze se 
zúčastnilo téměř 100 hostů, rodičů, současných i někdejších členů 
a dalších příznivců. O proměně vnímání skautingu v Bludově 
svědčí jedno srovnání – zatímco při posledních velkých oslavách 
v roce 1998 se obdobné schůze na zámku z pozvaných členů blu-
dovské rady nezúčastnil starosta, ani místostarosta, pouze jeden 
radní, který byl navíc bývalým členem Junáka. Letos se schůze 
zúčastnil starosta, místostarosta a jeden radní.

Skautské oslavy 20 let svobody a 90 let od založení prvního oddílu v Bludově

Starosta obce při přebírání Řádu skautské 
vděčnosti

Slavnostní schůze na zámku

Členové střediska při Lilie skautské Průvod vychází

Pietní akt na hřbitově

Před bohoslužbou u kostelíčka

Průvod obcí

Velká hra vrcholí



Bludovan 3

Bludovan 6/2010

 Role moderátora se skvěle zhostil br. Libor Bryx. Po za-
hájení skautskou hymnou seznámil br. Jan Juránek přítomné 
s ideovými základy skautingu, br. Ondřej Daniel s historií 
bludovského skautingu. Vystoupení byla proložena legendární 
písní Lilie skautská či básní Ladislava Ruska. Br. Jiří Znoj při-
pravil půlhodinovou multimediální prezentaci skautské činnosti 
za posledních dvacet let – byla promítána videa z roku 1991 
či spousta unikátních fotek. Vůdce střediska předal 35 děkov-
ných listů těm, kdo se v posledních dvaceti letech podíleli na 
vedení střediska a oddílů a těm, kteří i jako nečlenové středisku 
významně pomáhali. Předseda okresní skautské rady Oldřich 
Tanert, který je současně starostou Rudy nad Moravou, poté
předal 6 vysokých skautských vyznamenání, které udělilo 
Náčelnictvo Junáka a starosta Junáka. Vyznamenání obdržel 
Jaroslav Frič a Jan Juránek, další čtyři byla udělena nečlenům 
Junáka, kteří významně pomáhají – Zdeňce Fričové a Jitce 
Balíkové, Stanislavu Balíkovi st. a starostovi naší obce Pavlu 
Stonovi. Schůze byla zakončena zpěvem státní hymny. Velké 
poděkování patří rodině Karla Mornstein-Zierotina za maximál-
ní vstřícnost, s níž přistoupila k uspořádání schůze na zámku.

Almanach
U příležitosti oslav byl vydán almanach Skauting v Bludově. 
Knížka, která má 108 stran, obsahuje více než 100 černobílých 
i barevných fotografií. Věnuje se historii českého i bludovského
skautingu do roku 1990 a podrobně rozebírá uplynulých 
dvacet let svobody: vývoj střediska, oddílů, kluboven, tábory, 
orlí skautky a skauty, skautskou činnost v průběhu roku, skaut-
ské vzdělávání, vzpomínky pamětníků a životopisné medailony 
Josefa C. Kotrlého a Františka Pecháčka - Bručouna.
 Děkujeme za významnou podporu Karlu a Dagmar 
Bankovým a jejich firmě Kartotisk, kteří almanach vytiskli. Pro 
zájemce je ještě několik kusů k dispozici.

Průvod
V sobotu 5. června se pak za účasti okolních skautských od-
dílů uskutečnil slavnostní průvod obcí. Od zámku na hřbitov 
a ke klubovně nás šlo v průvodu přes 100, do pochodu skvěle 
hrál Dechový orchestr ZUŠ Šumperk. Na hřbitově jsme uctili 
památku zesnulých skautek a skautů, na hroby 12 z nich položi-
ly nejmladší světlušky a vlčata kytičku vzpomínky.

Velká hra
Po skončení průvodu začala velká hra v obci a bludovských le-
sích. Hra byla na motivy z pohnuté skautské historie, kdy skau-
ting překážel všem totalitním vládcům, takže jej třikrát zakázali. 
Skauti v důmyslně připravené a propracované hře zvítězili 
v závěrečné bitvě nad nacistickými okupanty.

Děkovná mše u kostelíčka
Oslavy zakončila děkovná bohoslužba v Kostelíčku Božího Těla 
v sobotu 5. června v 16 hod. Na poděkování za 20 let svobody
skautingu a národa ji sloužil bludovský rodák P. Jan Ston, 
v současnosti farář v Lidečku. Děkovali a prosili jsme za skaut-
ské hnutí, za svobodu naší vlasti, za dar přírody, za své rodiny, 
za skautské vůdkyně a vůdce, za mladé lidi na celém světě a za 
zemřelé skautky a skauty.
 Ačkoli by si na to 48 hodin před oslavami nikdo nevsadil, 
celou dobu je provázelo skvělé počasí, které dodalo celým 
oslavám krásný rámec. Tak – a nyní vzhůru do další činnosti: na 
tábory, výpravy a všechny akce, které k bludovskému skautingu 
už neodmyslitelně patří.

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Foto: Lubomír Znoj ml.

Nechci příliš rozvádět variantu řešení, která by byla dle mého 
názoru nejvhodnější a nejefektivnější. O neúspěchu založit při 
ZŠ „přípravnou třídu“ pro budoucí prvňáčky, která by uvolnila 
současnou kapacitu MŠ, přesto, že byla obcí a základní školou 
zorganizovaná dvojí setkání s rodiči, přesto, že obec nabídla 
rodičům finanční motivaci pro umístění dětí do přípravné třídy, 
se dnes už všeobecně ví.
 Rád bych zdůraznil, že k výraznému nárůstu dětí přihlá-
šených do MŠ nedošlo vlivem zvýšené porodnosti v letech 
2000-2008, kdy se rodil v zásadě obdobný počet dětí, s men-
šími výkyvy tu nahoru, tu dolů. K většímu nárůstu narozených 
došlo až v roce 2009 - a na ten budeme již letos při rozšiřování 
MŠ reagovat. Hlavní důvod, proč je najednou v MŠ nedostatek 
míst, spočívá ve velkém nárůstu počtu dětí s odkladem - tedy 
těch, které by již mohly nastoupit do školy. Jejich rodiče, po 
konzultaci s psychology, kteří začali do MŠ dojíždět, se roz-
hodli školní nástup svých šestiletých dětí odložit. Právě z toho 
důvodu chtěla obec zřídit přípravnou třídu ve škole, jako jakýsi 
přechod, usnadnění adaptace na budoucí školu. Domníváme se, 
že není vhodné - i pro učitelky v MŠ, aby v jedné třídě spolu 
byly děti tříleté až sedmileté. Sedmileté patří když ne do školy, 
pak jistě do třídy, která je bude na školu intenzivněji připravo-
vat. Není vinou obce, že rodiče tuto možnost odmítli. Přesto se 
o tuto aktivitu určitě pokusíme i příští rok.
 Reálnou variantou, na které nyní usilovně pracujeme, je 
rozšíření stávající kapacity MŠ v návaznosti na dílčí či úplné 

uvolnění místností provozovateli lékárny, tedy v budově školky. 
 Tyto prostory jsme již posoudili se zástupcem hygieny, 
MUDr. Panáčkovou, na projektové přípravě již pracuje zástupce 
projekční firmy FRYS. Po zpracování projektu zahájíme bez 
otálení práce na úpravách prostor tak, aby vyhověly nároč-
ným podmínkám provozu MŠ. Očekávám, že pokud bude pro 
financování akce nutná změna v obecním rozpočtu (s větší 
pravděpodobností ano), že najdeme dostatečné množství finanč-
ních zdrojů a také vůli nadpoloviční většiny zastupitelů obce 
nutné pro její schválení. Toto rozšíření chceme udělat nejen 
kvůli letošnímu nedostatku míst, ale i kvůli budoucnosti, kdy 
se, jak jsem již zmínil, v loňském roce významně zvýšil počet 
narozených dětí.
 Na druhou stranu je nutné upozornit na skutečnost, že pro-
vozní náklady bludovské školy a školky patří k jedněm z nej-
vyšších na okrese, že zkrátka na jejich provoz vynakládá obec 
často zbytečně velké peníze, které pak logicky scházejí jinde.
 Co se týče předpokladu ukončení prací a možnosti přijmout 
do MŠ další děti, chtěl bych být chvíli optimistou, věřím, že by 
se tak mohlo stát někdy do konce roku 2010, nejpozději však 
počátkem roku 2011.
 Věřte mi, že mně, radě, ani zastupitelstvu není lhostejné, zda 
budou moci rodiče své děti umístit v bludovské školce. Dělá-
me maximum pro to, aby to bylo pro všechny zájemce možné 
co nejdříve.
 Ing. Pavel Ston
 starosta obce

Řešení nedostatečné kapacity mateřské školy
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V pondělí 7. června 2010 se v 18:00-21:00 uskutečnilo v Kul-
turním domě 21. zasedání zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo 13 zastupitelů, Josef Ťulpík a Petr Švéda byli z pracovních 
důvodů omluveni. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který vy-
hotovením zápisu pověřil tajemníka obce Zdeňka Kolínka. Za-
stupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Stanislava Balíka 
a Josefa Ocetka. 

Zpráva o činnosti rady obce 
Starosta přednesl zprávu o činnosti rady za uplynulý čtvrtrok. 
Rada se sešla pětkrát. Na těchto zasedáních se kromě běžné 
agendy zabývala získáváním dotací pro obec, peticemi občanů, 
problematikou umístění dětí v MŠ, pravidly pro stanovení čest-
ných hrobů na hřbitově, průběhem investičních akcí a tvorbou 
územního plánu.
 V diskusi se Karel Soural dotázal, jaký je postoj obce 
k peticím. Starosta odpověděl, že na OÚ byly doručeny dvě pe-
tice. První za zvýšení kapacity mateřské školy pro umístění ne-
přijatých dětí. Rada to intenzivně řeší, jsou dvě varianty řešení. 
Nejpravděpodobnější se jeví využití prostor dnešní lékárny, kte-
rá od 1.8.2010 přechází na režim výdejny, čímž se uvolní zhruba 
100 m2 - zde by mohla být zřízena další třída školy. Jako druhá 
varianta se nabízí založení přípravné třídy při základní škole 
pro 7-15 dětí předškolního věku. V této věci proběhla jednání 
s ředitelkami obou škol a dvě přednášky. Z 31 potenciálních 
uchazečů – tedy dětí, které by do této třídy mohly být umístěny 
- se přihlásilo 6. K dnešnímu dni není uspokojeno 13 žádostí 
o školku. S. Balík doplnil, že k největšímu nárůstu požadavků 
na umístění došlo v roce 2010 nikoli z důvodu velkého nárůstu 
porodnosti – ten byl až do roku 2009 v zásadě konstantní, ale 
z důvodu velkého nárůstu žádostí o odklad nástupu školní do-
cházky – tedy šestileté děti, které by jinak šly do školy, zůstávají 
další rok ve školce. Josef Sedláček st. připomněl, že již v době 
výstavby bytů v sousedství mateřské školy doporučoval provést 
rekonstrukci střechy tak, aby řešila další nové prostory pro ma-
teřskou školu. Na to odpověděl pracovník OÚ František Balát, 
že taková varianta není průchodná. Studie tehdy prokázala, že 
by to bylo možné pouze při zesílení pilířů – a to kvůli nosnosti, 
protože se jedná o skeletovou stavbu. Nelze tedy jednoduše bez 
zásadních stavebních zásahů do celé školky nadezdít zvýšené 
podkroví. 
 K problematice se vrátila v závěru schůze i Kateřina Krej-
čí z pléna, která se zeptala, dokdy bude věc ohledně mateřské 
školy vyřešena. Dotaz rozpoutal bouřlivou diskusi o předvídání 
demografického vývoje, o oprávněnosti přípravné třídy, které se 
zúčastnila řada zastupitelů i občanů z pléna. Starosta vyslovil 
přesvědčení, že potřebných 13 dětí bude vyřešeno do listopadu. 
Prostor pro další děti v příštích letech bude řešen zřízením pří-
pravné třídy nejspíše v prostorách ZŠ. Šesti- a sedmileté děti by 
opravdu neměly být v jedné třídě s dětmi tří- a čtyřletými.
 Druhá petice se týkala přednostní opravy ulice Nerudova. 
Starosta připomněl, že se letos provádí rekonstrukce ulice Van-
čurova, na Nerudovu nebudou letos peníze a bude zařazena do 
rozpočtu 2011. Doplnil, že k 31.5.2010 byl ve státním rozpočtu 
historicky největší deficit, což se projevuje i v rozpočtu obcí 
i možnostech získat dotaci od krajského úřadu. Josef Sedláček 
st. zdůraznil, že nelze dělat harmonogram oprav komunikací dle 
petic. Zastupitelstvo poté zprávu 11 hlasy (2 se zdrželi) schválilo.

Zpráva o hospodaření obce, rozpočtové změny
Příjmy obce k 30.4.2010 činily 15,750 mil. Kč, výdaje 9,897 
mil. Kč. Aktuální zůstatky účtů jsou 9,441 mil. Kč. Starosta 
zdůraznil, že nejdůležitější část příjmové části rozpočtu, daňové 
příjmy, jsou plněny. Upozornil však, že plánované příjmy byly 
v roce 2010 proti skutečnosti v roce 2009 výrazně poníženy 
– tedy rozpočet byl sestaven realisticky. Zastupitelstvo zprávu 
jednomyslně schválilo. Stejně tak byly jednomyslně schváleny 
dvě rozpočtové změny, jež však byly vesměs technického rázu 
- největší změnou byl nákup fordu Transit pro bludovské hasiče.

Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelé jednomyslně schválili odkup části pozemku 19/1 
– zahrada o výměře 19 m2 od Jana a Jany Holoušových, 
8. května 161. Na tomto pozemku bude prodloužen chodník 
směrem k zámeckému rybníku. Cena činí 50 Kč/m2 (celkem za 
pozemek 950 Kč)
 V předminulé schůzi zastupitelstva byl schválen odkup 
pozemku 962/5 – ostatní plocha o výměře 96 m2 od Jiřího 
Kotrlého, Lázeňská 880. Jde o část pozemku, kde v minulých 
letech došlo k položení kanalizačního řádu. Před uzavřením 
samotné kupní smlouvy bylo zjištěno, že geometrický plán, 
který byl zpracován k tomuto odkupu, je chybně proveden. 
V geometrickém plánu byla hranice pozemku tvořena kanalizač-
ním potrubím a nebylo tam dodrženo ochranné pásmo. Z tohoto 
důvodu muselo dojít ke zpracování nového geometrického plánu 
se zahrnutím ochranného pásma. Pozemek má nyní výměru 150 
m2 a nové parcelní č. 962/6. Zastupitelé jednomyslně souhlasili 
s odkupem pozemku za 92 Kč/m2 (celkem za pozemek 13.800 
Kč) a dále souhlasili se zřízením bezplatného věcného břemene 
průchodu a průjezdu pro Jiřího Kotrlého.
 Jan Gronych, Lázeňská 844 si podal žádost na odprodej 
části pozemku 1032/1-orná půda o výměře 300 m2. Pozemek 
obec získala při vypořádání vztahů s K. Mornstein-Zierotinem, 
tehdy ale bylo ke všem nemovitostem zřízeno smluvní předkupní 
právo. K. Mornstein-Zierotin udělí souhlas k prodeji pouze za 
předpokladu, že mu obec sdělí prodejní cenu. V diskusi S. Balík 
vyjádřil nesouhlas s prodejem pozemku, poněvadž nejde o řešení 
„historických křivd“, navíc mezi novým pozemkem a pozemky 
pana Gronycha je cesta, dále by došlo ke zkrácení ucelené části 
pozemku, který může obec v budoucnu využít jinak. J. Sedláček 
st. vyjádřil také nesouhlas s prodejem a doporučil využívání 
daného pozemku formou nájemní smlouvy. Zastupitelstvo prodej 
neschválilo (pro prodej 5, 8 proti).
 Manželé Ratajští si podali žádost na odprodej části pozemku 
499/2, který již dlouhodobě užívají. Je zde vybudované posezení. 
V roce 1992 manželé Ratajští zakoupili s manželkou pozemky 
500, 1586/24, 1912, 1913. Po pozemkových úpravách se 1586/
24 sloučila do 499/2, a proto nyní žádají o odprodej. Parcela 
také umožňuje přístup k jejich parcelám č. 500 a č. 2371/29. 
V současné době je druhá část této parcely pronajatá p. Tichému. 
V diskusi J. Sedláček st. sdělil, že není potřeba s prodejem 
spěchat, existuje zde vazba na sousedící vodní plochu (Zmrzlé 
moře). Karel Janíček upozornil, kdyby se pan Ratajský účastnil 
jednání k hospodářským úpravám pozemků, daný pozemek by 
měl již dávno. Zastupitelstvo poté 11 hlasy (2 se zdrželi) souhla-
silo s prodejem části pozemku za 100 Kč/m2.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

21. zasedání zastupitelstva obce
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 Manželé Pavel a Pavla Moudří, Špalkova 48 si podali žá-
dost na odkoupení pozemku 56/2 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 68 m2 a pozemku 57/3 – zahrada o výměře 120 m2. 
Na prvním se z části nachází jejich dům a nádvoří, druhý mají 
zaplocený a je součástí jejich zahrady. Rada nejprve souhlasila s 
prodejem obou pozemků, dodatečně bylo zjištěno, že pozemek 
57/3 (zahrada) je zahrnut do urbanistické studie na úpravu pro-
stor před MŠ a bytovým domem, která se po částech začíná re-
alizovat (sušák na prádlo, veřejné osvětlení). Na pozemku 57/3 
jsou navrženy lavičky na posezení a zeleň. Z tohoto důvodu rada 
souhlasí s prodejem pouze pozemku pod domem. Radní Jaroslav 
Čech podpořil prodej obou parcel, které manželé dlouhodobě 
užívají. Zastupitelé jednomyslně schválili prodej pozemku pod 
domem za 50 Kč/m2, 10 hlasy (2 proti, 1 se zdržel) zamítlo 
prodej části zahrady.
 Manželé Kaňovi a Vepřkovi si podali žádost na odprodej 
částí pozemku 1299 – zahrada, které mají od obce pronajaté. Jde 
o pozemek na konci ulice Tyršovy. Pozemek má celkovou vý-
měru 799 m2. Rada ani stavební komise s prodejem nesouhlasi-
ly. Jaroslav Kacar doporučil prodej pozemku po vyřešení hranic, 
především na úkor části pozemku zasahujícího do komunikace. 
František Snášel doporučil řešit danou věc komplexně, vyřešit 
hranice komunikace, inženýrské sítě ošetřit věcným břemenem 
a u zbývající části pozemku bez části zahrnuté do komunikace 
řešit využití s ohledem na nově schválený územní plán. Starosta 
potvrdil, že nejdůležitější pro řešení dané věci je napřed schvále-
ní nového územního plánu. Přítomný Bedřich Kaňa s navrhova-
ným řešením souhlasil. Zastupitelstvo s prodejem nesouhlasilo 
(6 pro, 5 proti, 2 se zdrželi). 11 hlasy (2 se zdrželi) ale souhlasi-
lo s usnesením, že se k projednávanému bodu vrátí po schválení 
nového územního plánu.
 Jozef Uhrín, 8. května 286 si podal žádost o odprodej časti 
pozemku 17 – zahrada o výměře cca 190 m2. Jde o část pozem-
ku, která je souběžná s parcelou 13, která je v jeho vlastnictví. 
O část pozemku žádá z důvodu rozšíření parkovací plochy 
a následnému vycouvávání vozidel, které je v současné době 
obtížné, nebezpečné a velmi zdlouhavé. V diskusi S. Balík 
připomněl, že daná věc je projednávána už potřetí, vždy s jedno-
značným zamítnutím. Oto Böser navrhl hledat další řešení, např. 
pronájem pozemku, poukázal na to, že J. Uhrín je zaměstnava-
telem místních občanů. J. Čech konstatoval, že obec by měla 
sama navrhnout řešení, přiklání se k pronájmu se stanovením 
podmínek. K. Soural s prodejem nesouhlasil. Zastupitelstvo 
prodej jednomyslně zamítlo.
 Obec požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových o bezúplatný převod parcely 144 – ostatní plocha 
o výměře 1135 m2 (dnešní hřiště u paneláků). Úřad s bezúplat-
ným převodem pozemku souhlasí s tím, že bude v zastupitelstvu 
schválena i omezující podmínka – ve stručnosti závazek o poze-
mek pečovat, nevyužít jej ke komerčním účelům, nepronajmout 
ani neprodat, to vše po dobu 10 let. Daný pozemek, odkoupený 
Březinův statek se zahradou, směna pozemků mezi obcí a Jed-
notou Zábřeh a zahrádkářská kolonie vytváří zajímavou ucele-
nou plochu ve středu obce s veřejnou zelení, která by propojila 
ulici Školní s Tř. A. Kašpara. Zastupitelstvo převod jednomysl-
ně schválilo.
Po dlouhé době se podařilo dovést do konce jednání o směně 
pozemků ležících pod obchodním domem a v jeho blízkosti, 
které jsou z části v majetku obce Bludov a z části v majetku 
Jednoty. Zatímco nyní byly pozemky rozděleny fakticky půl 
na půl – jak pod domem, tak kolem něj, obec navrhovala, aby 
Jednotě zbyly pouze pozemky pod domem, vše ostatní, včetně 
chodníku k panelákům, aby přešlo do vlastnictví obce. Směňují 
se pozemky o výměře 1813 m2 na straně obce a 1981 m2 na 

straně Jednoty. Zastupitelstvo směnu 12 hlasy (1 se zdržel) 
schválilo. V diskusi navrhl J. Sedláček st., že nejlepším řešením 
by bylo objekt odkoupit a zbourat. Poté proběhla bohatá diskuse 
o historii a současnosti daného objektu Jednoty, v níž S. Balík 
podpořil odkup, ovšem je otázka, za jakou cenu. Pochybuje, že 
by Jednota chtěla dům levně prodat, když jej teď opravuje. Na-
víc je otázka, co by se stalo po jejím zbourání – zda by se pouze 
neotevřel „krásný“ výhled na paneláky.
 Vlastníkem parcely 1039 (poblíž benzinky u Nové – za 
plotem v areálu družstva) je ZOD Bludov. Na této parcele je 
zřízeno předkupní právo obce. ZOD ve spolupráci s Bludovskou 
a.s. žádají obec o sejmutí překupního práva výměnou za bezú-
platný převod pozemků na parcelách 2923/40 a 2962/53. Obec 
tak může bezplatně získat celkem 762 m2 pozemků, které nutně 
potřebuje k výstavbě cyklostezky HC 2. Vinou zpracovatele 
komplexních pozemkových úprav nebylo při jejich zpracování 
reagováno na písemný požadavek Správy železničních doprav-
ních cest. Tento požadavek znamená v místě křížení komunikací 
odklon cesty ve vzdálenosti 30 m od osy železničního tělesa. 
J. Sedláček st. zažádal o podrobnější vysvětlení a dále zdůraz-
nil, že by se mělo napřed zvážit využití pozemku s předkupním 
právem včetně okolního prostoru, měla by se pověřit rada obce 
k vypracování studie na toto téma. S. Balík označil tuto nabídku 
za rozumnou a pro obec výhodnou – vzdáním se předkupního 
práva na pozemek, který ZOD stejně nezamýšlí prodat, získat 
dva nové pozemky. Zastupitelstvo s návrhem 10 hlasy (3 se 
zdrželi) souhlasilo.
 Manželé Štulajterovi uvolňují byt v přízemí v Olšanských 
bytovkách. Za dobu svého užívání provedli v bytě úpravy pro 
kvalitnější, příjemnější a pohodlnější bydlení. Veškeré úpravy 
(plynový kotel, nová kuchyňská linka, nová koupelna, WC, část 
nového elektrorozvodu apod.) prováděli na vlastní náklady. Na 
nákup většiny materiálu doložili doklady o pořízení, na prová-
děné práce však doklady nemají. Na materiál jsou doklady za 
106.612 Kč. Po obsáhlé diskusi zastupitelstvo 11 hlasy (1 proti, 
1 se zdržel) souhlasilo s kompenzací nákladů manželům Štulaj-
terovým ve výši 106.612 Kč.

Pravidla pro stanovení čestných hrobů na veřejném 
pohřebišti Bludov 
Rada předložila zastupitelstvu Pravidla pro stanovení čestných 
hrobů na veřejném pohřebišti Bludov. Chce jimi systemizovat 
stav, kdy jsou některé hroby osvobozeny od platby za nájem 
– není ovšem zcela jasno, které hroby by to měly být i do bu-
doucna. Podle pravidel by zastupitelstvo mohlo s cílem ocenit 
zásluhy bývalých občanů obce a regionu, jejichž činnost byla 
mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, svým 
rozhodnutím prohlásit vybraná hrobová místa za „čestné hroby“. 
Návrh na označení mohou podávat členové zastupitelstva. Ná-
jemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený 
za čestný, přísluší sleva z nájmu ve výši 50 % u jednohrobu 
a urnového místa, 25 % u dvojhrobu, popř. trojhrobu. Nájemce 
nesmí bez souhlasu Zastupitelstva obce Bludov odstranit pří-
slušenství hrobového místa. V případě, že o další užívání hro-
bového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za čestný, 
neprojeví zájem nájemci hrobu nebo v případě, že hrob vykazuje 
znaky opuštěnosti, je obec Bludov povinna učinit na své nákla-
dy opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu. 
Součástí pravidel je i soupis navrhovaných „čestných hrobů“.
 V diskusi S. Balík navrhl slevu z nájmu ve výši 100 % 
u jednohrobu a urnového místa, 50 % u dvojhrobu, popř. troj-
hrobu. Soupis se mu jeví jako dostačující, jsou zde jména, která 
obec veřejně prezentuje. K. Janíček upozornil, že znaky opuště-
nosti jeví hroby rodiny Sloupenských a Mertových, navrhl 100 %



Bludovan 6

Bludovan 6/2010

 Kulturní dům Bludov vás zve do 

LETNÍHO KINA 
v zahradě za kulturním domem

LÍBÁŠ JAKO BŮH
(+4. bludovský týdeník)

Pátek 16. července 2010 po setmění /22:00 hod./

DOBLBA
(+5. bludovský týdeník) 

Pátek 23. července 2010 po setmění /22.00 hod./

OBČERSTVENÍ
Vstupné dobrovolné - vstup z ulice Školní.

V případě nepříznivého počasí se promítání nekoná

Program:
/ Defilé orchestrů parkem / Monstrkoncert dechových hudeb /

/ Slavnostní zahájení /

Koncerty dechových orchestrů
DH NENKOVJANKA

ZUŠ LEHOTA KPOD VTÁČNIKOM
ZUŠ ZÁBŘEH

VESELÁ MUZIKA RATÍŠKOVICE
BLUDOVĚNKA

Moderují - Růžena Dobešová, Marta Bartošková, 
Antonín Pernička

PRODEJE  v kulturním domě

v červenci 2010
Út a St 13. a 14.7. – levný textil
Út 20.7., 27.7.
v srpnu 2010
Út a St 10. a 11.8. – levný textil
St 18.8., Čt 26.8.

VI. FESTIVAL MORAVSKÝCH 
DECHOVÝCH HUDEB BLUDOV

sobota 3. července 2010 
ve 14 hodin v areálu lázní Bludov

-  VSTUPNÉ 50 Kč  -
V případě nepříznivého počasí se festival koná v KD Bludov

Všechny přátele dechové hudby srdečně zvou
Dechová hudba Bludověnka a Státní léčebné lázně Bludov.

Hospodaření obcí
Na konci června proběhla v médiích zpráva o neradostné finanč-
ní situaci českých obcí. Rozpočtový schodek všech obcí bez 
Prahy činil v roce 2009 14 miliard Kč, což je nejvíce od roku 
1990. Vedle propadu příjmů, které byly částečně vykompenzo-
vány meziročním zvýšením dotací, ho způsobily především zvý-
šené výdaje. Celkový dluh obcí se zvýšil o 14 %, u venkovských 
obcí dokonce o 21 %. Ve schodku se ocitlo 51 % obcí, v roce 
2008 pouze 28 %.
 Když jsem zprávu četl, znovu jsem si uvědomil, jak nesa-
mozřejmé je, že v Bludově hospodaříme vyrovnaně či dokonce 
s přebytky. Z loňského roku, kdy už začala na obec doléhat ce-
losvětová krize, jsme si do letoška, kdy to bude s daněmi ještě 
horší, přinesli přebytek více než dvoumilionový.

 Jistě, mohlo by se opravovat víc cest či dělat jiné investice za 
desítky milionů, ale jen za cenu zadlužení. Až bude toto zastu-
pitelstvo skládat na podzim účty, bude moci jasně říct svým ná-
stupcům - za uplynulé čtyři roky jsme dali řadu věcí do pořádku 
a přitom jsme nenadělali žádné další dluhy. Splácíme kanalizaci, 
ale nové úvěry nebereme. Děláme to, na co máme peníze. A to 
není samozřejmé, jak vidíme na příkladu poloviny českých obci. 
Jak to může dopadnout, když se nehospodaří rozumně, můžeme 
vidět na příkladech obcí Prameny či Bublava, kde nevědí, co 
z obecního majetku prodat, aby umořili astronomické dluhy po 
nepovedených investicích.

Stanislav Balík ml.

starost o všechny čestné hroby s tím, že nájemce bude údržbu 
s obcí konzultovat. S tím zásadně nesouhlasil S. Balík, který 
uvedl, že starost o hrob má být na rodině, pouze pokud není, má 
nastupovat obec. Obci by nemělo jít o to, aby se nezměnil po-
mník, ale aby zůstala zachována památka na významné občany. 
J. Sedláček st. uvedl, že rozhodnutí o stanovení čestného hrobu je 
citlivá záležitost, navrhl čestné hroby neoznačovat jednotlivě, ale 
řešit soupisem čestných hrobů s krátkým komentářem o pocho-
vaném občanovi, čím se zasloužil, na desce, tabuli. Doporučil dát 
tuto věc i k veřejné diskusi. Zastupitelstvo se po proběhlé diskusi 
shodlo na tom, že se k projednání uvedeného bodu vrátí po jeho 
dopracování.

Odpis pohledávky – Obecní lesy Bludov s.r.o.
Starosta informoval, že z důvodu změny účetnictví od roku 
2010 a tím i vedení pohledávek by bylo dobré pro zjednodušení 
účetní evidence schválit odpis dlouhodobě nedobytné pohle-
dávky obce vůči Obecním lesům Bludov s.r.o. za nezaplacení 
dalšího nájemného z nadlimitní těžby. Pohledávka by tímto 
nezanikla, ale byla by vedena na podrozvaze. Toto rozhodnutí 
by bylo doplněno smlouvou mezi obcí Bludov a Obecními lesy 
Bludov s.r.o., díky které by částky, které by vymohl exekutor 
od pana Tůmy, byly převedeny na účet obce. Zastupitelstvo s 
návrhem nesouhlasilo (7 pro, 1 proti, 2 se zdrželo).

Stanislav Balík ml.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka
Vzpomínáme na smutný den 26. červenec 
před 30. lety, kdy nás navždy opustil pan

Bohumír Diviš
Moc nám chybí jeho pracovité ruce, dobrota 
a láska k rodině. Nikdy na něho nezapomene 
manželka, děti, vnuci, pravnuci a příbuzní.V červenci 2010 oslaví:

Kubíček Cyril Lázeňská 70
Kacarová Helena Nádražní 70
Čejková Helena 8. května 75
Ptáčková Květoslava J. Žižky 75
Matějíčková Marie Vančurova 80
Vichta Vratislav Nerudova  82
Březinová Zdenka Komenského 83
Mazáková Alice Ztracená 85
Krejčí Josef Školní 87
Markovská Kristina V Potokách 88
Kozáková Anna Nerudova 88

V srpnu 2010 oslaví:
Zapletal Jan Tř.A.Kašpara 70
Strnadová Božena Palackého 70
Chlebíková Vlasta Bludoveček 70
Dohnálek Jan Lázeňská 70
Steiner Jan Lázeňská 70
Bartoň Jan 8. května 70
Ondráčková Jarmila Zahradní 80
Matějíčková Jaroslava Palackého 81
Schauer Antonín J. Žižky 81
Březinová Marie Příční 82
Weiserová Ludmila Špalkova 84
Ptáček Mojmír Zahradní 85
Holinková Marie B. Němcové 87
Snášelová Marie Na Baloně 88
  

na červenec a srpen 2010

So         3.7. 14:00 Festival dech. hudeb (lázně)
Pá     16.7. 22.00 Letní kino
Pá      23.7. 22.00 Letní kino
Út 17.8. 19:00 Folklorní vystoupení
So a Ne 21. a 22.8.  Výstava zahrádkáři
St  1.9. 19:00 Koncert KPH - zámek
So 4.9.        8 - 9:00 Bludovský špekáček

POZVÁNKA

Dne 20. srpna 2010 vzpomínáme nedožitých 
90 let naší maminky

Františky Motykové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Anna, Alena a Věra s rodinami.

Diamantová svatba
Dne 11. srpna 2010 oslaví 60. výročí společného života manželé 

Milada a Antonín Krystkovi. Do dalších let jim přeje hodně zdraví 
a pohody Sbor pro občanské záležitosti v Bludově

Dne 27.6.2010 vzpomeneme nedožitých 
88. narozenin pana

Vladislava Šubrta 
Je tomu také rok, co nás navždy opustil.

Dne 24.7.2010 uplynou 3 roky od úmrtí
paní 

Marie Šubrtové 
V tomto roce vzpomeneme její nedožité 
87. narozeniny.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Nikdy nezapomene rodina Březinova 
a Šubrtova.

Kulturní dům Bludov pořádá

  nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Úterý 21. září 2010
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov

tel.: 583 238 177

Kulturní dům Bludov vás zve
v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Šumperk 2010

BUREVESTIK
UKRAJINA

na vystoupení folklorního souboru

Úterý 17. srpna 2010 v 19:00 hodin
-  Vstupné 40,- Kč  -
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Bludovská stráň
     V rámci oslav Dne Země připravili žáci 9.A a 7.B pro své 
mladší spolužáky z 1.stupně ekologické dopoledne. Děti plnily 
zajímavé úkoly na stanovištích, v zámeckém parku, poznávaly 
různé byliny, postavily domeček z přírodnin, zazpívaly písničku. 
Na stanovištích na fotbalovém hřišti si zasoutěžily v různých 
sportovních disciplínách.
     Naši žáci si ekologické dopoledne nejen užívali, ale také 
vyčistili okolí fotbalového hřiště a Gryngle od odpadů. Nasbí-
ralo se několik pytlů. Spojili jsme tak příjemné s užitečným. 
Děkujeme za pěkně připravenou akci žákům 2. stupně a jejich 
třídním učitelkám.
     Učitelky 1. stupně.

Výlet do Western parku v Boskovicích
V úterý 8. června jsme se vypravili s žáčky prvního stupně do 
Boskovic, abychom zažili atmosféru westernu ve starém pískov-
covém lomu. Některé děti si zážitek umocnily tím, že se oblékly 
jako kovbojové a pistolnice. V přírodním amfiteátru jsme zhlédli 
představení „Zrození koně“. Místní kovbojové dětem předvedli, 
jak se spřátelit s koněm, jak ho ovládat pohybem, myšlenkou 
a co vše kůň dovede. 
 Po skupinkách se pak vypravily na průzkum městečka 
a vyzkoušely všechny atrakce, které nabízelo – obchůdky 
s kovbojským vybavením, půjčovnu koz, jízdu na koni, hod 

XVIII. ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá 

• Trasy: 7 a 20 km
• Start ze zahrady za KD v 8–9 hodin
• Soutěž o ceny na trase 7 km
• Při návratu opékání špekáčků 
• Dárek pro nejmladšího 
  a nejstaršího účastníka 
• Koná se za každého počasí

Sobota 4. září 2010

-  VSTUP VOLNÝ  -

Senioři z Bludova a blízkého 
okolí mohou v akademickém 

roce 2010 - 2011 
studovat univerzitu třetího věku.

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí seniorům 
prostřednictvím Univerzity třetího věku možnost aktivně 
trávit svůj volný čas. Nabízí možnost osvěžit si pozapo-
menuté znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si 
s předními odborníky na různá témata a případně i posílit 
svůj životní optimismus.

Kolektiv věkově i názorově podobně orientovaných „spo-
lužáků“ a zkušení lektoři umožní posluchačům diskusi 
či zamyšlení nad problémy dnešního uspěchaného světa, 
který se ve svých důsledcích, ať chceme nebo ne, bytostně 
dotýká každého z nás.

Studijní program je tříletý /6 semestrů/. Každý semestr 
má 6 přednášek. Jedná se o cyklus přednášek pod názvem 
„Svět kolem nás“.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE budou probíhat 1x za 14 
dnů v prostorách Kulturního domu Bludov, tř. A. Kašpara 
353.

Studium v Bludově bude zahájeno 6. října 2010
Přihlášky a další informace ke studiu získáte 
u Mgr. Divišové, vedoucí KD Bludov. tel. 583 238 177
e-mail: kulturni.dum@bludov.cz 

KD Bludov připravuje 7. ročník výstavy Můj koníček. Prv-
ních šest ročníků výstavy s touto tématikou v letech 1999 
- 2008 se setkalo s nebývalým zájmem z řad vystavovatelů a 
veřejnosti. Obracíme se na všechny, kteří by se chtěli výstavy 
zúčastnit jako vystavovatelé (dospělí i děti) s ukázkami svých 
sbírek a výrobků, aby se přihlásili nejpozději do 10. září 2010 
v Kulturním domě Bludov, tel.: 583 238 177, 736 609 734, 
kulturni.dum@bludov.cz
 Jedná se o všechny druhy koníčků - sběratelství, modelář-
ství, ruční práce, výtvarné práce, atd. - vše co lze pod tento 
pojem zahrnout a lze vystavovat. Výstava bude zahájena 1.října 
a potrvá do 14.října. Přes prázdniny si můžete vše promyslet, 
připravit, popř. dokončit své exponáty.

Děkujeme.

Výstava Můj koníček
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Škola Počet

Gymnázium Šumperk, Zábřeh (osmileté, čtyřleté) 4

Obchodní akademie Šumperk 1

VOŠ a SPŠ Šumperk 9

VOŠ a SŠA Zábřeh 2

SZŠ Šumperk 1

SOŠ železniční, stavební a památkové péče a SOU Šumperk 5

SOŠ  a SOU Šumperk 7

SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 3

SOŠ Šumperk 2

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem  1

SŠ obchodu a gastronomie Praktik Olomouc 1

SPŠE Mohelnice 1

SŠ technická Přerov 1

Střední pedagogická škola Kroměříž 1

Školní večírek
Žáci 9. tříd se v sobotu 5. 6. 2010 v KD Bludov slavnostně 
rozloučili s jednou významnou etapou svého života – základní 
školní docházkou. 
 Bohatý a milý program jim připravil 1. stupeň. Třeťáci devá-
ťákům odzvonili těch pár posledních dnů a kouzlili s obručemi. 
Nechyběl aerobik v podání dívek a country tanec páťáků. Zau-
jalo vystoupení žákyně 7. třídy L. Strouhalové, scénka ze života 
v podání žáků 9. B a hudební vystoupení T. Ondráčka 
a O. Brože. Hlavním bodem večera se stal waltz dívek a hochů 
9. tříd. Celým večerem kouzelně provázeli žáci 8. tříd Cyril 
Urban a Naďa Strašáková. Do víru tance žáci nakonec vyzvali 
i své rodiče.      
 Děkujeme sponzorům za dárky a finanční spoluúčast.
Žákům přejeme do dalších etap jejich života především vůli 
a chuť poprat se se vším, co je potká, a aby ten svůj tanec života 
tančili úspěšně.

     Třídní uč. 9. tříd Alena Bauerová a Lumír Velčovský

Florbalový turnaj o putovní Pohár starosty 
obce Postřelmov
Ve středu 16.6. 2010 se naši nejmladší žáci zúčastnili florba-
lového turnaje v Postřelmově. Bojovali opravdu s obrovským 
zápalem a to ve složení Jiří Sadil (2. tř.) a David Kohout 
(1.tř.) v útoku, Patrik Šíbl (2. tř.) a  Jan Kvapil (1. tř.) v obraně 
a v bráně chytal Ondřej Musílek (1.tř.).  Přestože chlapci neměli 
téměř žádné zkušenosti s florbalem, podařilo se jim opět získat 
po třech letech putovní pohár do naší školy. Usilovala o něj 
kromě našeho družstva ještě  dvě družstva z Postřelmova a jedno 
z Chromče. Nejlepším střelcem gólů se stal rovněž náš žák Jiří 
Sadil. Za svůj výkon byli všichni náležitě odměněni a kromě 
putovního poháru a sladké odměny si přivezli medaile a sošku 
za 1. místo. Na svůj úspěch jsou všichni právem hrdi a my jim 
blahopřejeme.

Jolana Kvapilová
Atletický čtyřboj
Ve středu 9. června 2010 se žáci 1. stupně ZŠ zúčastnili atletic-
kého čtyřboje na Tyršově stadionu v Šumperku. Soutěžilo se ve 
čtyřech kategoriích – mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně. 
Na programu byly 4 disciplíny: běh na 50 m, skok daleký, hod 
kriketovým míčkem a vytrvalostní běh. Kvůli velmi horkému 
počasí byla ale poslední disciplína /vytrvalostní běh/ zrušena. 
Ve velmi silné konkurenci 13 škol vynikajícího úspěchu dosáhlo 
družstvo žákyň 4. a 5. tříd. Petra Zaoralová, Martina Krátká, 
Zuzana Matějová a Tereza Matějová vybojovaly 3. místo. Mezi 
jednotlivci zazářily Anička Konečná a Katka Válková v běhu na 
50 m. Časem 8,5 s předvedly nejlepší výkon ve své kategorii. 
Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme i ostatním za 
předvedené výkony. 

Mgr. Eva Macková   

tomahawkem nebo oštěpem, chytání do lasa, střelbu z praku 
a z luku, rýžování zlata, indiánské malování nebo tetování.
 Na hlavní ulici předvedla pistolnice své umění s kolty 
a také lasem, což si potom vyzkoušely i děti. S lasem se naučily 
základní trik a potěžkaly si opravdovou pistoli.
 Na závěr naší expedice jsme se vypravili do indiánské 
vesnice, kde se odehrál humorně pojatý napínavý příběh 
„Šaman - legenda o síle indiánských čarodějů“ v hlavní roli 
s Mario Kubcem. Počasí nám celý den přálo. Unavení, opálení 
a plní dojmů jsme se vrátili spokojeně domů.   

Mgr. Michaela Minářová

Sportovní den
 V pátek 25.6.2010 se ve škole uskuteční letní sportovní den. 
Žáci si vyberou z nabídky sportovních aktivit. A tak velká sku-
pina odjede na raftech směr Zábřeh do Lukavice, další žáci si 
vyšlápnou na turistický výlet do Jeseníků a nebude chybět ani 
koupání v Aquatolu v Šumperku. V plánu je také vyjížďka na 
horských kolech po hrázích kolem Moravy. Všichni se mají na 
co těšit.

                            Mgr. Dana Březinová

Přijímací řízení 2009/2010
 Jako každoročně byl duben měsícem, ve kterém se konalo 
přijímací řízení na SŠ a SOU. Pro žáky 9. ročníků to už ne-
znamená stres z přijímacích zkoušek, protože školy přijímají 
uchazeče o studium většinou jen na základě průměrů známek 
z 8. a poloviny 9. ročníku. Čestnou výjimkou jsou gymnázia, 
která prověřují znalosti z obecných studijních předpokladů.
 Výsledky přijímacího řízení stále nemusí být konečné. Žáci 
mají možnost své zápisové lístky ještě přemístit na jinou školu. 
Jejich rozhodnutí bude definitivní až na začátku školního roku 
2010/2011.
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Lesní putování
Dne 31. května 2010 se žáci 4. ročníku zúčastnili posledního 
ekologického programu v tomto školním roce. Tentokrát za žáky 
přijeli pracovníci z Vily Doris Šumperk a měli pro děti připra-
vený ekoprogram s názvem Lesní putování. Vzhledem k nepří-
znivému počasí se program nekonal na Bludovské stráni, ale na 
školní zahradě. Žáci byli rozděleni do dvou družstev. Každý žák  
dostal zkumavku a v terénu do ní hledal různé živočichy (brou-
ky, pavouky). Ty potom určoval podle entomologického klíče 
a zapisoval je do připraveného pracovního listu spolu s jeho cha-
rakteristickými znaky. Potom si děti zahrály na různé živočichy 
a pokoušely se o přežití. Formou hry si tak uvědomily, že to zví-
řátka přes zimu nemají vůbec jednoduché, pokud chtějí přežít. 
 Velmi deštivé a chladné počasí nás nakonec zahnalo do školy. 
Se šálkem teplého čaje pro zahřátí žáci vyplňovali pracovní listy. 
Nakonec se celá akce vydařila a já bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům Vily Doris Šumperk za jejich dobře připravené 
ekologické programy, kterých se mohli žáci 4. ročníku zúčastnit.
     Blanka Pavelková 

 Průběžně byli hodnoceni pětkami – tentokrát platilo, čím 
více pětek, tím lépe. Nejlepší družstvo obdrželo malé odměny 
a všichni pak na závěr dostali po jednom jablku.
 Úkoly byly zajímavé a pestré. Sami žáci např. zjistili 
pokusem, kolik cukru je obsaženo v 250 ml kofoly. Všem se 
celá akce líbila.
     Blanka Pavelková

Požární ochrana
7. června 2010 se pro žáky 2. a 6. ročníku uskutečnila přednáška 
na téma požární ochrana. Za dětmi přijeli hasiči z Hasičského 
záchranného sboru Šumperk pan nadporučík Josef Přikryl 
a pan nadporučík Bohuslav Strouhal. Povídali si se žáky o vzniku 
a nebezpečí ohně, co mají dělat v případě požáru, a která důležitá 
telefonní čísla je dobré znát. Předvedli dětem i povinnou hasič-
skou výzbroj, kterou si mohli někteří z nich vyzkoušet.
 Přednáška byla pro všechny velmi zajímavá a užitečná. 
Oběma hasičům bych chtěla poděkovat za jejich cenné rady 
a informace.
     Blanka Pavelková

Výlet za 1. místo ve sběru papíru
 V tomto školním roce se žáci 4. ročníku umístili na 1. místě 
ve sběru papíru. Jako odměnu dostali od vedení školy jeden den 
volna, který mohou využít podle svých představ, a také malou 
finanční odměnu, za kterou si mohou koupit nějaký pamlsek 
v cukrárně. Proto jsme v  úterý 22. června 2010 jeli do Šumper-
ka a zúčastnili se výstavy Cesta do pravěku v Galerii Šumperk. 
Výstava ukazuje prezentaci vývoje pravěku od doby lovců ma-
mutů až po první staletí n. l. Při zpáteční cestě jsme se zastavili 
v cukrárně.
 Všem sběračům papíru bych chtěla poděkovat!

Blanka Pavelková

Dětské dopravní hřiště Zábřeh
V pátek 18. června 2010 jeli žáci 4. ročníku na Dětské doprav-
ní hřiště v objektu Svádovy autoškoly v Zábřehu na Moravě. 
Cílem celé akce bylo úspěšně zvládnout teoretické testy 
a jízdu na kole při různých dopravních situacích a potom po 
překážkách. Kdo zvládl všechny úkoly a celkem získal méně 
než 60 trestných bodů, obdržel průkaz cyklisty. Všem dětem se 

Zdravé léto s pětkou
V tomto školním roce dostávají žáci 1. stupně pravidelně balíčky 
z evropského projektu Ovoce do škol v rámci zdravé výživy. 
 Ve čtvrtek 10. června 2010 přijely za žáky 4. a 5. ročníku 
lektorky z Poradny zdraví Ing. Radka Prokešová a Mgr. Jola-
na Keprtová s programem Zdravé léto s pětkou, který probíhá 
v rámci celé ČR. Žáci byli rozděleni do pěti družstev a postupně 
plnili úkoly na pěti následujících stanovištích: Umím si vybrat 
dobré jídlo, Žízeň a hlad mě nedohoní, Čistota půl zdraví, Hýbání 
mě baví a Vím, jak zůstat v bezpečí. Ověřili si tak své znalosti 
o zdravé výživě, důležitosti pitného režimu, čistotě, zdravém 
pohybu a bezpečnosti na silnicích.

to podařilo a do školy odjížděly nadšené a s daným průkazem. 
S nejmenším počtem trestných bodů se umístily Karolína Kotrlá
a Adéla Hajduková, které se za odměnu mohly projet na 
čtyřkolkách. 
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z francouzské historie -  Ludvík IX., Ludvík XIV., Ludvík 
XVI., Bastila, Invalidovna, Vítězný oblouk, Napoleon, Pan-
theon, Sorbonna a další. Nezapomenutelné jsou rovněž zážitky 
z prohlídek Louvru, Versailles, muzea d´ Orsay, Champs Elysées 
a dalších skvostů Paříže. Téměř adrenalinové chvilky si prožili 
žáci při večerní projížďce po Seině a hlavně při výstupu na Eiff-
elovu věž, ze které měli všichni celou Paříž jako na dlani. Po 
celou dobu zájezdu byly úžasné nejen děti, ale přálo nám také 
počasí. 
 Ale každý výlet jednou končí. Snad si podobné putování 
někdy zopakujeme.  

                        Vladimíra Horáčková, Lumír Velčovský

Hrajeme si na školu
Ve středu 16.června uspořádali  Jana, Kristýna, Veronika, 
Dominik, Honza a Vašek z 9.B pro budoucí prvňáčky akci 
nazvanou Hrajeme si na školu. Děti přišly i se svými rodiči, 
prohlédly si školu, usadily se ve své budoucí třídě a vyučo-
valo se. Ve stravovně pro ně byla  připravena  malá svačinka. 
Zkusily si výuku na interaktivní tabuli a nakonec absolvovaly 
opičí dráhu v tělocvičně. Celé setkání končilo na školní zahradě.                                            

K. Procházková

Trocha poezie nikoho nezabije
Slovy Jiřího Suchého vybízíme všechny od 6 do 100 let, kteří 
kdysi literárně tvořili nebo píší dodnes, aby se pochlubili svým 
dílkem a nenechali jej ležet zapomenuté v šuplíku.
 Místní knihovna, Základní škola a Obecní úřad v Bludově 
plánují vydání společného almanachu vašich literárních prací 
doplněných o ilustrace našich žáků.
 Své literární práce odevzdejte do místní knihovny p. Ho-
linkové nebo na Obecní úřad p. Flašarové, můžete i na email: 
knihovna@bludov.cz
 Chceme pochválit první autory z řad dětí. Je to Iveta Ospál-
ková ze 6. třídy a Jitka Jurenková ze 7.A. Svým mini komiksem 
přispěl i Tomáš Holinka z 5. třídy. Nezůstávejte pozadu a pište. 
Těšíme se na příjemná překvapení!

Pexesiáda
Čtenáři Místní knihovny, děti Základní školy a Mateřské školy 
v Bludově poslaly svá vlastnoručně nakreslená pexesa do sou-
těže a z dvanácti odměněných bylo osm dětí z Bludova – Ivo 
Březina, Zuzana Matějová, Tereza Tylová, Kristýna Kočí, Aneta 
Čermáková, Jakub Kvapil, Vlastislav Kubíček a Ilona Chalupo-
vá. Jejich pexesa jsou vystavena v šumperské knihovně a stanou 
se součástí budovaného „muzea pexesa“.

 I přes zpočátku deštivé počasí se celá akce nakonec vydaři-
la. Chtěla bych poděkovat celému kolektivu Svádovy autoškoly, 
který se na uvedeném programu podílel, za dobře připravený 
program a příjemně strávené dopoledne.
     Blanka Pavelková

Ocenění žáci za školní rok 2009/2010
Každoročně oceňujeme naše děti za celoroční práci. Ocenění se 
dělí do dvou skupin. Knižní odměnu dostávají děti, které dobře 
reprezentovaly naši školu ve vědomostních nebo sportovních 
soutěžích, jsou zodpovědné a ochotné. 
Žáci, kteří vykazují výborný prospěch, jsou vyfotografováni a po 
celý příští školní rok vystaveni v galerii nejlepších žáků školy. 

Knižní odměna
 1.  Ondřej Musílek, Eliška Juránková
 2.  Filip Matějček (recitační soutěž), 
     Jiří Sadil (sportovní akce)
 3.  Anna Konečná, Ondřej Svoboda (sportovní akce)
 4.  Karolína Kotrlá, Tereza Matějová (sportovní akce)
 5.  Ladislav Drážný, Petra Zaoralová
 6.  Štěpán Hýbl - za aktivní přístup k plnění 
     školních povinností
 7.A  Jitka Jurenková – za aktivní přístup 
     k plnění školních povinností
         Karolína Jánětová – za aktivní práci pro třídní kolektiv
    7.B  Jakub Kvapil  -  4. místo Archimediáda, zodpovědný 
       a stálý přístup k plnění školních povinností
          Lucie Strouhalová – sportovní reprezentace, svědomitý, 
      zodpovědný a stálý přístup k  plnění školních povinností 
 8.A  Ilona Chalupová -  za svědomitý, zodpovědný a stálý 
  přístup k plnění školních  povinností
   8.B  Cyril Urban – za aktivní práci pro třídní kolektiv
 9.A Tereza Nosková – za svědomitý, zodpovědný a stálý 
  přístup k plnění školních  povinností 
 9.B  Markéta Peichlová a Hana Váňová -  za svědomitý, 
  zodpovědný a stálý přístup k plnění školních povinností 

Fotografování nejlepších žáků
     1.  Eliška Juránková, Kristýna Jančálková, 
  Ondřej Musílek, František Čmakal
   2.  Štěpánka Březinová, Vojtěch Kotrlý, Lukáš Peichl, 
  Lukáš Bryx
     3.  Anna Konečná, Alžběta Váňová, Jiří Valenta
   4.  Karolína Kotrlá, Ondřej Peichl, Eliška Březinová, 
  Ivo Březina, Adéla Hajduková
   5.  Ladislav Drážný, Petra Zaoralová, Eliška Tichá, Tomáš
  Musílek, Anna Strmisková, Kristýna Kočí
   6.  Štěpán Hýbl, Ospálková Iveta, Odstrčil Jiří, Chalupová 
  Zuzana, Ottová Markéta, Černíčková Jana
 7.A Karolína Minářová, Natálie Kučerová, Iva Krmelová, 
  Monika Peichlová
 7.B  Lucie Strouhalová, Hana Čmakalová, Ondřej Miterko, 
  Vojtěch Vyroubal
 8.A  Ilona Chalupová
 8.B  Kristýna Janigová, Cyril Urban
   9.A  Libor Svoboda, Klára Hegerová, Ondřej Krejčí, 
  Barbora Horká
 9.B  Markéta Peichlová a Hana Váňová

Poznávací zájezd do Paříže
Ve dnech 8.6.2010- 13.6.2010 uspořádala naše základní škola 
poznávací zájezd do Paříže pro žáky 2. stupně. Program zájezdu 
byl sice velmi náročný, ale vynaložené úsilí na jeho zvládnu-
tí  stálo zato. Dětem se  nesmazatelně vryly do paměti pojmy
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Školní družina v roce 2009/2010
Školní družinu v letošním roce navštěvovalo celkem 70 dětí. 
Mimo pravidelnou zájmovou činnost se snažíme zaměřit na 
kvalitní využití volného času dětí po skončení vyučování – na 
relaxaci, upevňování zdraví, rozvíjení vědomostí a dovedností 
především formou her.                   
Při školní družině pracovaly tyto kroužky: 
Výtvarný  kroužek pro 1. - 4. třídu           - 20 dětí
Kroužek informatiky pro 2. - 5.třídu     - 17 dětí
Pohybové hry (dívky 1. - 4.třída)             - 25 dětí
Pohybové hry (chlapci 1. - 3.třída)           - 21 dětí
Po celoroční práci si všichni zasloužili malou odměnu a tak 
výtvarný kroužek  připravil sportovní odpoledne. Děti závodily 
v družstvech – procvičovaly rychlost, obratnost, zručnost...
 Za vynaložené úsilí si pochutnaly na nanukovém dortu 
a domů si odnesly ručně vyrobenou medaili od paní vychovatel-
ky J. Krejčí. Děvčata i chlapci z  pohybových her si užili koupání 
a hry ve vodě  na krytém bazénu v Šumperku. Absolventi krouž-
ku informatiky dostali certifikát o dosažení základních znalostí 
a  dovedností při práci s počítačem.
   Přejeme všem dětem ze školní družiny prázdniny plné 
sluníčka a pohody.

    Soňa Nikolovová a Jindřiška Krejčí
               vychovatelky ŠD

Výlet školní družiny do Šumperka na „DEN  OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ  POLICIE  ČR“.
Čtvrteční odpoledne 27.5.2010 děti ze školní družiny strávily sle-
dováním práce našich policistů. Viděly  výcvik policejních psů, 

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Bludov  26 16 7 3 55 
2. Česká Ves  26 16 4 6 52 
3. Staré Město  26 15 1 10 46 
4. Bohdíkov  26 13 6 7 45 
5. Javorník  26 12 4 10 40 
6. Lesnice  26 10 9 7 39 
7. Nový Malín  26 10 6 10 36 
8. Žulová  26 10 6 10 36 
9. Hrabišín  26 11 2 13 35 
10. Ruda nad Mor.  26 10 3 13 33 
11. Jindřichov  26 9 5 12 32 
12. Bělá pod Prad.  26 7 5 14 26 
13. Supíkovice  26 6 3 17 21 
14. Sobotín  26 5 3 18 18 

Muži  „A“

Muži „A“ dosáhli 1. místem ve třídě I.B největšího úspěchu v téměř 80-leté historii kopané v Bludově. Již několikrát v minulých 
sezónách jsme bojovali o tento úspěch, ale vždy jsme zůstali pod vrcholem, a tak po snad 20-letém nepřetržitém působení v I.B 
konečně premiérově vyzkoušíme třídu I.A.   Trenér + vedoucí:  Jarmara Bedřich, Matějček Alois

ukázky sebeobrany a různé zásahy. Představila se nám i cizinec-
ká a dopravní policie. Policisté nám ukázali vybavení, se kterým 
pracují v laboratořích, ale i v terénu. Mimo jiné si děti prohlédly 
cely předběžného zadržení, což některé trochu překvapilo. Měly 
také možnost  vyzkoušet, jak se střílí z laserové pistole. Výletu 
se zúčastnilo 30 dětí a i přes nepříznivé počasí na začátku naší 
cesty, vše dobře dopadlo a děti se vracely spokojené domů.
                                            Soňa Nikolovová, vychovatelka

Den OČMU
V úterý 29.6.2010 se uskuteční na hřišti u školy dopoledne 
s tematickým zaměřením k ochraně člověka za mimořádných 
událostí. Žáci z 2. stupně předvedou ukázku hasičského útoku, 
pan Strouhal ze Záchranného hasičského sboru Šumperk uká-
že žákům zásahový vůz. V další části dopoledne budou žáci 
plnit různé úkoly, které pro ně připraví žáci devátých ročníků. 
Vyzkouší si obvazovou techniku, přenesou raněného, vyberou 
správné předměty do evakuačního zavazadla,atd. Před prázdni-
nami si tak obnoví znalosti a dovednosti, které by se jim mohly  
v nečekaných situacích hodit.

                       Dana Březinová

PŘEJEME VŠEM DĚTEM I JEJICH RODIČŮM 
KRÁSNÉ PRÁZDNINY, PŘÍJEMNÝ ODPOČINEK 

A ZAJÍMAVÉ ZÁŽITKY. 

SPORTOVNÍ OZVĚNY FOTBAL
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Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Sudkov 26 17 6 3 57
2. Loštice B 26 16 7 3 55
3. Postřelmov 26 14 5 7 47
4. Písařov 26 10 9 7 39
5. Rapotín 26 11 5 10 38
6. Zvole 26 10 5 11 35
7. Dubicko 26 10 4 12 34
8. Lukavice 26 9 6 11 33
9. FRC Zábřeh 26 10 3 13 33
10. Libina 26 9 6 11 33
11. Podolí 26 8 6 12 30
12. Hanušovice 26 7 7 12 28
13. Úsov 26 7 6 13 27
14. Bludov B 26 5 3 18 18

Muži „B“

Naše „B“ je naopak největším zklamáním z celé sezóny. To, že se dostaví neúspěch, se dalo očekávat, jde však o způsob, jakým 
se tohoto „dosáhlo“. Bohužel bude tento neúspěch mementem pro budoucí hráče, kteří snad jednou v budoucnu budou mít snahu 
B-tým opět založit.         Trenér + vedoucí:  Šebela Robert

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Zábřeh B 20 17 2 1 53
2. Hanušovice 20 15 2 3 47
3. Zvole 20 14 3 3 45
4. Jindřichov 20 11 1 8 34
5. Loučná 20 10 3 7 33
6. Bohdíkov 20 7 3 10 24
7. Bludov 20 6 3 11 21
8. Leština 20 5 4 11 19
9. St. Město 20 5 1 14 16
10. Štíty 20 4 3 13 15
11. Sudkov 20 2 3 15 9

Starší žáci

Vcelku očekávaný výsledek, který je vždy závislý na generačních výměnách, tedy odchodu výrazných hráčů do vyšší kategorie. 
Bylo by však záhodné dostat tento tým do vyšších pater tabulky, proto připravujeme dílčí změny na pozicích vedení týmu. 

Trenér + vedoucí:  Dvořák Luděk, Breckl Antonín

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Postřelmov 20 17 2 1 53
2. Nový Malín 20 13 4 3 43
3. Šumperk B 20 14 1 5 43
4. Sudkov 20 14 1 5 43
5. Písařov 20 9 3 8 30
6. Rovensko 20 7 5 8 26
7. Jindřichov 20 8 2 10 26
8. Bludov 20 7 2 11 23
9. Sobotín 20 3 2 15 11
10. Bratrušov 20 2 4 14 10
11. Hanušovice 20 1 4 15 7

Dorost

Taktéž zklamání, tento tým má obrovský, bohužel naprosto nevyužitý potenciál. Naši dorostenci musí hrát o špici tabulky, u tohoto 
týmu je potřeba provést razantní změny, které před novou sezónou jistojistě nastanou.                                  Trenér: Nejedlý Jiří

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Zábřeh 12 10 2 0 32
2. Mohelnice 12 9 2 1 29
3. Bludov 12 8 1 3 25
4. Lesnice 12 4 1 7 13
5. Rapotín 12 4 1 7 13
6. Sudkov 12 3 0 9 9
7. Šumperk 12 0 1 11 1

Mladší přípravka

Jen častá absence nejlepších z důvodu nemoci či výpomoci ve vyšší kategorii nás připravila o celkové prvenství,   
prvenství v okresním přeboru. Mužstvo plné hráčů s obrovskými předpoklady a potenciálem.     

Trenér + vedoucí:  Kohout Jiří, Březina Luděk                         
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Bludovští hasiči nejlepší na okrese !!!

Měsíc květen a počátek června se nesl v duchu postupových kol 
jak mládeže, tak dospělých. Mladí hasiči pokračovali ve svých 
soutěžích  8.května  v Kolšově pohárem místních hasičů a dalším 
kolem Ligy okresu Šumperk. Starší žáci si vybrali slabou chvilku 
a po troše smůly vybojovali 5.místo.Barvy Bludova  perfektně 
uhájili mladší žáci, kteří zvítězili a navíc po vítězství v obou dis-
ciplínách obdrželi i pohár pro nejúspěšnější družstvo bez rozdílu 
kategorií. Hlavní soutěží jara ale bylo okresní finále hry Plamen 
15.května v Bludově. Naše družstva na domácích drahách nena-
šla přemožitele. Mladší zvítězili ve všech disciplínách v konku-
renci  13-ti družstev a obhájili titul okresních přeborníků. Starší 
tento výkon zopakovali také vítězstvím ve všech disciplínách 
a v konkurenci 18-ti družstev po čtvrté za sebou získali titul 
okresního přeborníka a spolu s družstvem Lesnice si vybojovali 
postup na krajské kolo do Prostějova. Následovala pohárová 
soutěž v Bludově  22.května, kde družstvo mladších zvítězilo 
a družstvo starších obsadilo druhé místo za Dolní Dobroučí 
z okresu Ústí nad Orlicí, která je v době vzniku tohoto článku 
již postupujícím na Mistrovství ČR za Pardubický kraj. Pohárové 
soutěže v Novém Malíně 29.května  se zúčastnilo pouze družstvo 
mladších žáků, které s přehledem zvítězilo.Krajské kolo mladých 
hasičů 12. června v Prostějově nás přivítalo na atletickém ovále 
Reálného gymnázia nepříjemným vedrem. Už od prvních disci-
plín se opakoval loňský scénář jen s tou změnou, že v boji dvou 
suverénně nejlepších družstev Olomouckého kraje se vyměnilo 
pořadí. Po loňském odchodu velké části našeho úspěšného repub-
likového týmu jsme se letos museli ve všech disciplínách spo-
kojit s druhými místy a letošní postup na mistrovství přenechat 
našim dlouholetým protivníkům z Milotic nad Bečvou. Přesto si 
naše družstvo zaslouží obdiv za obrovskou bojovnost, kterou si 
po celý náročný den udrželo a s velkým náskokem vybojovalo 
druhé místo. Za vše hovoří fakt, že bludovské družstvo čtyřikrát 
v řadě postoupilo na kraj, z toho skončilo třikrát druhé a loni 
dokonce zvítězilo a uspělo i na Mistrovství republiky. Myslíme, 
že jsme určitě za toto období ostudu hasičům ani Bludovu neu-
dělali. Zvláštní pochvalu všech vedoucích si družstvo zaslouží 
za celodenní fair play vystupování, které může být příkladem. 
Nesmíme zapomenout na poděkování všem našim fanouškům, 
kteří nás doprovázeli, za perfektní podporu a obětování hlasivek.

První boje našich dorostenců
Do souhrnu výsledků hasičské mládeže patří nedílně nově 
vzniklé družstvo dorostenců, které se skládá z členů loňského 

republikového výběru. Vyvrcholením jejich poctivé přípravy 
bylo okresní kolo dorostu 13.května v Bludově. Naši kluci na 
domácích drahách zaplatili krutou nováčkovskou daň. Přestože 
byli dobře připraveni, o jejich výsledku rozhodla psychika, když 
hlavně opory týmu nezvládly tlak na sebe samé. Druhé místo 
v danou chvíli bylo proto velkým zklamáním. Kladné je , že se 
všichni poučili a ještě zvýšili své tréninkové úsilí a jejich další 
účinkování dalo na tento nezdar rychle zapomenout, ale to už 
patří do následující kapitoly. 
 Závěrem hodnocení mládežnických kategorií chceme po-
děkovat všem těm, bez kterých si nedokážeme svoji přípravu 
a soutěže představit. Dík patří všem rodičům, jen oni vědí, jak 
časově náročný je tento sport, výboru našeho sboru, fanouškům 
a především všem sponzorům, bez kterých dnes už žádný sport 
nelze na dobré úrovni provozovat. Jsou jimi : Olomoucký kraj, 
Obecní úřad Bludov, WTC Ing. Ťulpík Josef, Ing. Březina 
František.

Muži a veteráni SDH Bludov zahájili soutěžní 
sezonu.
Pro mužskou kategorii bylo prvním soutěžním kláním okrsko-
vé kolo v požárním sportu 29. května v Bratrušově. Naši muži 
první krok zvládli s přehledem a okrsek vyhráli a zúročili tak 
přípravu, kterou lze hodnotit jako jednu z nejlepších za poslední 
roky, věřme, že tomu výsledky budou i nadále odpovídat. Tím 
nejdůležitějším soutěžním dnem jara bylo okresní kolo mužů 
a žen v požárním sportu, které se konalo v Bludově 5.června. 
Po mnoha letech nastoupil Bludov se dvěma družstvy mužů 
a kdo by čekal, že jedním bude stávající zkušený tým a druhým 
dorostenci, o kterých jsme již psali, byl překvapen. Kostry týmů 
sice zůstaly, ale trenér Martin Sobotka sáhnul k několika zá-
sadním změnám, které zprvu nebyly moc kladně přijímány, až 
okresní kolo ale ukázalo, jak dobrý to byl tah.Nebudeme chodit 
do podrobností, ale tím nejvýraznějším bylo doplnění dorosten-
ců o velezkušené borce Romana Kamlera, několikanásobného 
přeborníka okresu a Karla Musila, jednoho z nejužitečnějších 
borců pro kolektivní disciplíny na okrese.Po této rošádě vznikl 
obrovský boj o dvě postupová místa na krajské kolo právě mezi 
oběma družstvy  Bludova a zbytkem okresu.Postupně ze hry 
vypadl výborný Kolšov, omlazené Dolní  Studénky i další týmy 
a poslední disciplína požární útok už měla rozhodnout hlavně 
o tom, jestli naše družstva  zvládnou psychický tlak a poslední

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. Libina 26 25 1 0 76
2. V.Losiny 26 22 2 2 68
3. Bludov 26 18 2 6 56
4. Hanušovice 26 18 1 7 55
5. Postřelmov 26 18 0 8 54
6. Sudkov 26 13 1 12 40
7. Hrabišín 26 12 2 12 38
8. Nový Malín 26 10 3 13 33
9. Loštice 26 7 5 14 26
10. Šumperk C 26 7 4 15 25
11. Rapotín 26 6 3 17 21
12. Loučná 26 4 6 16 18
13. Sobotín 26 4 4 18 16
14. Lesnice 26 1 0 25 3

Starší přípravka

Tajným přáním bylo prvenství v tabulce, nečekané ztráty na půdě soupeřů, které jsme měli porazit, nás připravily o 2.místo. Libina 
byl soupeř k neporažení a jednoznačně nejlepší. Ale i tak se jedná o dobrý výsledek s optimistickým výhledem do budoucna. 

Trenér+vedoucí: Dudycha Miroslav, Gronych Jiří, Holinka Roman
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soupeř Nový Malín předvede lepší útok než oba Bludovy. 
Zápletka vyvrcholila pokusy našich družstev, když se obě 
svými časy vešla do jedné vteřiny. Na Nový Malín nakonec zůsta-
lo třetí nepostupové místo. Bludov dosáhl v rámci okresu a mož-
ná i kraje historického výsledku, dvě družstva z jednoho sboru 
v jedné kategorii podle historických zdrojů ještě na krajské kolo 
nepostoupila. A kdo se stal ze dvou bludovských družstev vítě-
zem a okresním přeborníkem? Příčku nejvyšší obsadil Bludov II,
druhé místo Bludov I (dorostenci doplnění zkušenostmi), místo 
třetí Nový Malín. Dorostenci tady odčinili svůj výkon z okresu 
dorostu víc než dokonale, postup v hlavní kategorii je obrov-
ským zadostiučiněním. Za vše hovoří pokřik fanoušků při štafetě 
4x100m s překážkami: „ Strejda Kámen“.Znalci ví, že se jednalo 
o podporu Romana Kamlera, který se do našich týmů vrací po 
odmlce, způsobené vleklými problémy s kolenem, věřme, že mu 
umožní v této bezva partě pokračovat.V kategorii  žen si vítězství 
od počátku hlídaly ženy z Kolšova, které až po boji v poslední 
disciplíně doplnily poprvé ve své historii děvčata z Lesnice, 
třetí nepostupové místo nakonec zůstalo favorizované Hrabové. 
Zveme tedy všechny příznivce 21. srpna na stadion v Lipníku nad 
Bečvou na krajské kolo mužů a žen v požárním sportu, přijeďte 
povzbudit naše družstva!!!V neděli 13.června také zahájil nový 
ročník seriál Velké ceny okresu Šumperk „Holba Cup 2010“ 
v požárním útoku mužů, žen a veteránů. Bludov II se umístil na 

4. místě, Bludov I potom na 16. místě. Průběžně Bludov II 
vede pořadí seriálu, Bludov I je zatím na 4. místě.Svoje klá-
ní zahájili i veteráni vítězstvím na noční pohárové soutěži 
19. června v Rohli. Kolotoč velkých cen se naplno rozběhne 
v dalších víkendech, kdy proběhnou vždy dvě soutěže, jak 
v sobotu, tak v neděli.
 U nás v Bludově nás čeká největší sportovní vrchol roku 
na okrese, 17. července se uskuteční pod záštitou starosty obce 
a za finanční podpory Olomouckého kraje závod celostátního 
šestidílného seriálu Českého poháru v běhu na 100m s překáž-
kami mužů, žen, dorostenců, dorostenek, seniorů a seniorek. 
Tohoto podniku se zúčastní nejlepší závodníci z celé republiky 
z řad dobrovolných a profesionálních hasičů. K vidění budou 
držitelé českých rekordů, mistři republiky, loňští vítězové 
hasičské olympiády a další skvělí borci. Je očekáván atak 
národních rekordů. Věřme , že u nás v Bludově opět padne 
národní rekord. Celý závod bude přímým internetovým přeno-
sem přenášet hasičská televize Hasiči150.tv. Samozřejmě bude 
připraveno bohaté občerstvení.
 V srpnu nás ještě čeká Velká cena Bludova v požárním 
útoku „Holba Cup 2010“, memoriál Františka Pazoura. Soutěž 
proběhne 7. srpna od 10:00 hod.Opět bude připraveno bohaté 
občerstvení.

Na všechny akce srdečně zvou Hasiči Bludov.  
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