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Výsledky komunálních voleb 
v Bludově 2006
Datum voleb: 20.10.–21.10.2006
Počet zapsaných voličů: 2585
Vydaných obálek: 1340

Volební strany
Hlasy

Mandáty
abs. %

Občanská demokratická strana 5 213 29,05 5

Komunistická strana Čech a Moravy 2 530 14,1 2
Křesťanská a demokratická 
unie-Československá strana lidová

2 335 13,01 2

Strana zelených 2 312 12,88 2

Nezávislá volba 2 097 11,69 2

Česká strana sociálně demokratická 1 963 10,94 1

SNK-obecní sdružení Bludov 2006 1 495 8,33 1

Volební účast: 51,84 %
Odevzdaných obálek: 1333

Jméno Věk Volební strana Počet hlasů

Ing. Ston Pavel 52 ODS 639

PhDr. Balík Stanislav, Ph.D. 28 ODS 422

Matěj Jindřich 58 ODS 387

Ing. Ťulpík Josef 48 ODS 344

Ing. Janíček Karel 62 KSČM 308

JUDr. Sedláček Josef 56 SZ 306

Ocetek Josef 47 ODS 306

Ing. Balhar Jaroslav 43 KDU-ČSL 262

Mgr. Divišová Jarmila* 51 ČSSD 247

Březina František 56 NV 239

Čech Jaroslav 50 NV 235

Ing. Soural Karel 34 KSČM 234

JUDr. Sedláček Josef 29 NK 231

Švéda Petr 34 KDU-ČSL 222

Böser Oto 49 SZ 221

Jméno
Počet 
hlasů

Volební 
strana

1. Ston Pavel 639 ODS

2. Balík Stanislav ml. 422 ODS

3. Matěj Jindřich 387 ODS

4. Klimeš Milan 374 ODS

5. Bank Karel 371 ODS

6. Ťulpík Josef 344 ODS

7. Vlček Vladimír 326 ODS

8. Kubíček Miroslav 325 ODS

9. Mikulášová Dana 312 ODS

10. Janíček Karel 308 KSČM

11. Ston Petr 307 ODS

12. Ocetek Josef 306 ODS

13. Sedláček Josef st. 306 SZ

14. Špička František 286 ODS

15. Matěj Pavel 285 ODS

*  Jarmila Divišová se po volbách mandátu vzdala, náhradníkem z kandidátky ČSSD 
 se stal Jan Kacar (65 let, 223 hlasů).

Prvních patnáct kandidátů s nejvyšším 
počtem hlasů

Jak je možné, že někteří kandidáti s tak 
vysokým počtem hlasů nejsou členy 
zastupitelstva, zatímco jiní, s mnohem 
menším počtem, ano? Příčinou je volební 
systém. Ten totiž přiděluje nejprve mandáty 
jednotlivým volebním stranám, poté 
teprve kandidátům. Děje se tak z důvodu 
zachování poměrnosti – aby nebyly strany, 
které reprezentují třeba 15 % voličů, 
zcela odsunuty a aby zastupitelstvo zcela 
neovládla strana, která získala podporu 30 %.

Zvolení zastupitelé
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Dalším důvodem je to, že zákon stanoví, 
že mandáty se uvnitř strany přidělují podle 
pořadí, v němž kandidáti kandidují. Je 
ovšem možnost, jak toto pořadí změnit. 
Získá-li některý z kandidátů o více než 
10 % více hlasů, než činí průměr jeho 
kandidátky, posunuje se automaticky na 
první místo. Je-li takových kandidátů 
více, řadí se podle počtu získaných hlasů. 
Pokud kandidát víc než 10 % průměru své 
kandidátky nezíská, zůstává v původně 
stanoveném pořadí.
 Tak se mohlo stát, že se zastupiteli 
stali např. František Březina, který 
původně kandidoval na sedmém místě, 
či Petr Švéda z místa pátého. Naopak 
zastupiteli se kvůli tomuto systému nestali 
např. Milan Klimeš či Karel Bank, kteří 
sice získali větší počet hlasů než dva 
zvolení zastupitelé z jejich kandidátky, 
nicméně nebylo to o těch 10 % nad 
průměr.

Výsledky 1. kola senátních voleb v Bludově
Datum voleb: 20.10-21.10.2006
Počet zapsaných voličů: 2585
Vydaných obálek: 1224

Kandidáti
Volební
strana

Počty hlasů

abs. %

Jílek Adolf KDU-ČSL 301 28,44

Zerzáň Zdeněk ODS 281 26,55

Janíček Josef   KSČM 224 21,17

Muroň Zdeněk  ČSSD 193 18,24

Němčík Jindřich NV 59 5,57

Výsledky 1. kola senátních voleb v celém volebním obvodu Šumperk

Kandidáti
Volební
strana

Počty hlasů

abs. %

Jílek Adolf KDU-ČSL 8 858 24,32

Zerzáň Zdeněk  ODS 8 589 23,58

Muroň Zdeněk ČSSD  7 686  21,10 

Janíček Josef   KSČM  6 505  17,86 

Němčík Jindřich NV  4 783  13,13 

Volební účast: 47,35 %
Odevzdaných obálek: 1152

24. jednání Zastupitelstva obce Bludov
Dne 11. září 2006 v 18:00–22:10 proběhlo 
čtyřiadvacáté zasedání zastupitelstva obce, 
poslední ve volebním období 2002-2006. 
Přítomno bylo 14 zastupitelů, Oto Böser 
byl omluven. Starosta obce Ing. Pavel Ston 
pověřil vyhotovením zápisu Ing. Jana Šaje, 
ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo 
Ing. Karla Janíčka a MVDr. Josefa 
Hlásného. Navržený program schůze 
schválilo zastupitelstvo všemi hlasy, 
ověřovatele 13 hlasy pro (1 se zdržel). 

Kontrola úkolů
Starosta přednesl zprávu o plnění úkolů. 
Úkol ohledne nové vyhlášky o reklamních 
plochách v obci trvá do doby vyřešení 
případu JUDr. Sadila. Stejně tak trvá úkol 
týkající se nové smlouvy se ZOD a úkol 
o katastrální hranici mezi obcemi Bludov 
a Chromeč.
Velká diskuse se rozběhla okolo výdajů na 
pořízený PC server a programové vybavení 
elektronické spisové služby. Server přitom 
včetně patřičného softwaru stál 127.785,- 
Kč, spisová služba včetně školení 210.801 
Kč. O nutnosti koupi serveru se větší 
diskuse nevedla, o to živěji se diskutovalo 
o potřebnosti elektronické spisové služby. 
Rada obhajovala její pořízení odkazem 
na to, že to sice zatím není ze zákona 
povinné, nicméně vzhledem k tomu, že 
odbor výstavby dělá ohlášení, je to pro 
něho přínosem. Bludovský OÚ patří mezi 
první úřady, které zavedly elektronickou 

spisovou službu (podobně jako jsme 
byli před sedmi lety mezi prvními, kdo 
zaváděl internet a tvořil webové stránky). 
V současné době mají elektronickou 
spisovou službu Hanušovice, Štíty a ze 
srovnatelných obcí Libina, která ji má 
už od roku 2005. J. Sedláček se zeptal, 
kdo zpracoval posouzení k serveru 
a spisové službě a jaké je stanovisko 
komise informatiky. Starosta odpověděl, 
že stanovisko zpracoval odbor výstavby 
a životního prostředí, rada se s ním 
ztotožnila, ale komise se tím nezabývala. 
David Horáček sdělil, že finanční výbor 
prověřoval okolnosti pořízení serveru 
a spisové služby, ale dospěl k závěru, 
že záležitost předá kontrolnímu výboru 
k posouzení. Domnívá se, že zásadní 
problém je to, že chybí rozhodnutí rady 
obce o pořízení spisové služby, a že tuto 
záležitost rozhodl vedoucí odboru. Stejně 
tak se domnívá, že komise informatiky 
nepracuje dobře, protože se těmito věcmi 
nezabývá. Starosta pak znovu uvedl 
výhody, které zavedení elektronické 
spisové služby přináší. Po delší diskusi 
bez jasného závěru starosta konstatoval, že 
problém finanční úhrady musí dořešit rada 
obce v rámci úspor v rozpočtu správy.
Zastupitelstvo dořešilo nejasnosti týkající 
se vlastnictví pozemku u domu čp. 105. 
Bylo zjištěno, že pozemek je ve výlučném 
vlastnictví obce, proto přichází do úvahy 
pouze prodej (nikoli souhlasné prohlášení). 

Zastupitelstvo po krátké debatě o ceně 
schválilo 12 hlasy (2 se zdrželi) záměr 
odprodat obecní pozemek p.č. 2496/101 
(PK) o výměře 82 m2 za kupní cenu 35,- 
Kč/m2. K prodeji bude moci dojít až poté, 
co bude záměr patřičnou dobu zveřejněn 
na úřední desce.
Poté zastupitelstvo všemi přítomnými 
hlasy vzalo a vědomí zprávu o plnění 
úkolů.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl místostarosta Ing. 
Jaroslav Balhar. Rada obce se od 
červnového jednání zastupitelstva sešla 
na 4 řádných zasedáních. Schválila 
smlouvy o dílo na stavbu víceúčelového 
školního sportoviště (15.150.467 Kč, firma 
Swietelsky stavební s.r.o. z Valašského 
Meziříčí, termín ukončení 31.10.2006), 
smlouvu na servis výtahu v penzionu (655 
Kč/měsíc), smlouvu na oplocení části 
koupaliště (80 tis. Kč) a několik dalších 
smluv. Rad rozhodla o provozovateli 
zábavných atrakcí na hody a pouť 2006/07, 
kterým se stala firma Dubský. Na každém 
zasedání rady seznámil starosta přítomné 
o postupu prací na akci „Kanalizace 
a ČOV“ a „Rekonstrukce části MŠ 
na 17 bytových jednotek“. Rada se 
rovněž zabývala cenovou nabídkou na 
„Urbanistické dořešení centrální části 
obce Bludov“, přičemž ji postoupila 
komisi stavební a komisi životního 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
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prostředí k projednání. Rada dále schválila 
Zřizovací listinu školské rady při ZŠ 
a vydala Volební řád školské rady při ZŠ 
a dále jmenovala za zřizovatele do školské 
rady Vladimíra Vlčka, Stanislava Balíka 
a Marii Znojovou. V diskusi se D. Horáček 
zeptal, jak probíhá exekuce na dlužníky 
obce, kteří neplatí poplatky za odpady. 
Tato akce běží, někteří dlužníci dokonce 
už zaplatili. Zastupitelstvo poté zprávu 
o činnosti rady jednohlasně schválilo.

Zpráva o hospodaření obce 
k 31.8.2006
Zprávu o hospodaření obce přednesl 
starosta. Zůstatek finančních prostředků 
obce na bankovních účtech činil ke dni 
31.8.2006 6.510.900 Kč. V průběhu období 
od minulého zasedání zastupitelstva obce 
probíhala tvorba příjmů rozpočtu jakož 
i čerpání výdajů obecního rozpočtu 
v souladu se schváleným rozpočtem. 
Dostatečná zásoba finančních prostředků 
na účtech obce umožňovala hradit 
veškeré závazky obce v předepsaných 
lhůtách splatnosti. Zastupitelstvo zprávu 
jednomyslně schválilo.

Zpráva o průběhu akce ČOV a kanalizace
Starosta přednesl obsáhlou zprávu o stavu 
akce, v níž zrekapituloval veškeré dění 
okolo této stavby od konce osmdesátých 
let. Za největší problém označil rozdíly 
mezi Projektovou dokumentací pro 
stavební povolení a Prováděcí projektovou 
dokumentací a skutečnou realizací 
stavby. Tyto rozdíly jsou v podmínkách 
obce Bludov obzvlášť markantní. Je to 
především kvůli tomu, že v Bludově jsou 
již v zemi uloženy veškeré sítě (plyn, 
voda, dešťová kanalizace, optické a jiné 
kabely). Objemově a co se týče zahloubení 
nejnáročnější splašková kanalizace, se 
musí při respektování ochranných pásem 
(zejména ochranného pásma plynu) vejít 
někde mezi - a hlavně pod tyto sítě. 
Navíc mnoho stávajících sítí (zejména 
dešťové kanalizace a některé kabely) 
nebyly nikdy zdokumentovány. Naráží 
se na ně až při kopnutí do země. Toto 
s sebou přináší dočasné zastavení práce na 
příslušném úseku stavby, přeprojektování, 
přeschválení technickým dozorem stavby, 
nacenění změn. V mnoha případech 
také nutné vytahání vodovodního řadu 
(položení suchovodu), vytahání dešťové 
kanalizace a pak zpětné uložení těchto 
sítí. V některých případech, zejména 
u vodovodu, je nutno zpět uložit síť novou, 
jelikož ta původní demontáž a zpětnou 
montáž nevydrží. V řadě případů nezbývá, 
než složitý propletenec stávajících sítí 
obejít. Potom většinou vyvstává další 
problém – vstup do soukromého pozemku, 

který je nutno vyjednat. Uvedené změny 
v trasách komunikace znamenají v tuto 
chvíli narůst délky kanalizačních stok 
celkem více než 200 m. 
Specifickým problémem je vstup 
kanalizace do komunikací I. třídy (8. května 
a Lázeňská), který Projekt pro stavební 
povolení neřešil ve všech souvislostech. 
Navíc Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), se 
kterým se vedení obce podařilo dojednat 
konečnou úpravu komunikace 8. května 
v podobě položení celoplošného nového 
živičného koberce výrazným způsobem 
v dubnu t.r. zpřísnilo podmínky, za kterých 
je ochotno tyto komunikace po výstavbě 
kanalizace zpět převzít. Byly to požadavky 
na skladbu a šířku jednotlivých vrstev 
před konečnou úpravou tak, aby nová 
úprava vyhověla náročným dynamickým a 
statickým zkouškám únosnosti. Mimo jiné 
to znamenalo postupné rozšíření výkopu 
až na 160 cm, položení 3 nových živičných 
vrstev v tloušťce 50 cm. Tyto dodatečné 
úpravy v komunikacích, nad upravení 
původní rýhy, nemohou být předmětem 
dotace a obec je musí vždy hradit 
z vlastních zdrojů. Dalšími výraznými 
rozdíly mezi dotačními podmínkami 
a smlouvou o dílo a nutnou realitou byla 
záměna cca 1350 m dlouhé gravitační 
stoky na trase „A“ za stoku přetlakovou 
či výstavba monolitické šachty řešící 
křížení splaškové a dešťové kanalizace na 
trase „B“. Veškeré výše uvedené rozdíly 
znamenají nárůst konečné ceny díla 
o 5 950 tis. Kč (vč. DPH), což představuje 
nárůst ceny o 4,5 %.
V  obci se objevují názory, že stavba 
splaškové kanalizace je příliš drahá a že 
generální dodavatel stavby „bere obec 
na hůl“. Toto tvrzení starosta vyvrátil 
srovnáním ceny kanalizace za 1 běžný 
metr v Bludově s cenami kanalizace na 
v současné době probíhajících stavbách 
v okolí. Zatímco v Bludově stojí běžný 
metr kanalizace 4818 Kč, v Sobotíně 5 430 
Kč, ve Vikýřovicích 6 560 Kč a ve Starém 
Městě dokonce 7 540 Kč. Kdybychom 
stavěli stejně draho jako ve Starém Městě, 
znamenalo by to zvýšení celé stavby o 74 
mil. Kč.
V následné dlouhé a obsáhlé diskusi 
Ing. Karel Soural spočítal, že obec musí 
dát do kanalizace 40 mil. Kč z vlastních 
prostředků přesto, že existovala varianta, 
která byla levnější a obec by vložila o 21 
mil. Kč méně. Na to po krátké přestávce 
v jednání reagoval místostarosta, který 
spočítal, že náklady obce z vlastního 
rozpočtu budou skutečně 40 mil. Kč. 
Nicméně ve variantě dle K. Sourala by to 
obec rovněž nakonec stálo cca 40 mil. Kč, 
protože by z vlastních (nedotačních) peněz 
musela postavit kanalizaci na Vlčí důl 

a veřejné části přípojek.
Do diskuse se dále zapojilo několik 
zastupitelů a diskutovalo se o různých 
problémech spojených s výstavbou 
kanalizace, opravou komunikací, 
reklamacích i financování. Naléhali na 
to, aby obec reklamovala kvalitu prací 
a víceprací a aby soudně vymáhala 
náhradu po projektantovi. Zastupitelstvo 
poté jednomyslně vzalo přednesenou 
zprávu na vědomí.
Dále 9 hlasy (5 se zdrželo) souhlasilo 
s přijetím krátkodobého překlenovacího 
úvěru na překlenutí časového období 
mezi platbou na akci „Kanalizace a ČOV“ 
z vlastních zdrojů a refundací finančních 
prostředků z dotace ze zdrojů ERDF 
a SFŽP do výše 10 mil. Kč. Úvěr bude 
zajištěn budoucími příjmy obce.
J. Balhar dále sdělil, že při výstavbě 
kanalizace v ulici Zahradní dochází po 
určitý úsek k vychýlení stávající dešťové 
kanalizace, kvůli které není možno nové 
potrubí pro splaškovou kanalizaci umístit 
v projektované trase. Kvůli umístění 
jiných sítí bylo nalezeno jediné schůdné 
řešení: přeložit část potrubí splaškové 
kanalizace do sousedního pozemku, jehož 
vlastníkem je Miloslav Ondráček. Vstup 
na pozemek byl dojednán za podmínek, že 
M. Ondráček daruje obci část své parcely 
(šíře 1m, délka cca 69,5m) a obec tuto část 
pozemku oplotí. V diskusi J. Sedláček 
upozornil na to, že smlouva na stavbu plotu 
již byla radou schválena. Nejedná se tedy 
o darovací smlouvu, ale o úplatný převod, 
kdy jedna strana dostane od obce plot 
a za to dá část svého pozemku. Obec by si 
měla pozemek koupit a p. Ondráček by si 
měl plot postavit sám. V tomto případě jde 
o obcházení zákona, a proto o neplatnou 
smlouvu. Starosta uvedl, že tento způsob 
navrhla smluvní právní kancelář, která je 
toho názoru, že postup je správný. Obec 
si oplotí svůj pozemek, který sousedí s M. 
Ondráčkem, plot bude obecní a ta ho bude 
udržovat. Zastupitelstvo poté 10 hlasy 
(2 proti, 2 se zdrželi) souhlasilo 
s uzavřením Smlouvy o budoucí darovací 
smlouvě mezi Miloslavem Ondráčkem 
a obcí Bludov.

Rozpočtové změny
Rozpočtové změny jsou vynuceny několika 
okolnostmi. Dotaci na Změnu územního 
plánu se podařilo získat až v průběhu roku 
ve výši 60 % z realizovaných nákladů, 
což je 180 tis. Kč. Rovněž dotace na 
Rekonstrukci víceúčelového školního 
hřiště byla přiznána až v průběhu tohoto 
roku. V původním návrhu rozpočtu na 
rok 2006 zpracovaném a schváleném 
v roce 2005 byla v příjmech i výdajích 
částka 12 mil. Kč, dotace však nakonec 
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činí 15 mil. Kč, náklady na hřiště budou 
15,151 mil. Kč, což je cena daná veřejnou 
obchodní soutěží.
Z několika dalších změn: navrhovaná 
úspora ve výdajové položce „Cyklotrasa 
Bludov-Šumperk vč. PD“ je mimo jiné i 
proto, že se daří tuto investiční akci řešit 
ve spolupráci s Pozemkovým fondem. Ten 
na svoje náklady připravil projektovou 
dokumentaci a pokud se podaří vyřídit 
majetkoprávní záležitosti (vlastnictví 
k parcelám, které okrajově zasahují do 
projektované trasy), je předpoklad, že 
i realizaci této investice zcela uhradí 
Pozemkový fond. Zastupitelstvo 
předložené rozpočtové změny schválilo 
11 hlasy (3 se zdrželi). Dále 10 hlasy 
(4 se zdrželi) schválilo Konsolidaci 
stávajících úvěrů na investiční akci 
„Kanalizace a ČOV“ s navýšením o 
3 000 tis. Kč, s dobou splácení 15 let 
za nezhoršených úrokových podmínek.

Různé
Zastupitelstvo v závěru jednání 
jednomyslně schválilo formální změnu 
svého usnesení z předchozího zasedání, 
jež se týkala schválení závěrečného účtu 
obce za rok 2005. Stejně tak schválilo 
změnu zásad pro použití Sociálního 
fondu-příspěvku na stravování.
V další diskusi se J. Sedláček ohradil proti 
úvodníku z Bludovanu 7/2006, který má 
dle něj ráz politické propagandy a kultu 
osobnosti. Jan Kacar z pléna sdělil, že 
byl pověřen Boženou. Šnajberkovou, 
předsedkyní MO ČSSD v Bludově, aby 
zde vystoupil ve věci stížnosti, kterou 
podala MO ČSSD zastupitelstvu obce 
na provádění cenzury Bludovanu. MO 
ČSSD dostala odpověď rady, že souhlasí 
s postojem šéfredaktora. Ve vyjádření 
se mimo jiné praví, že článek nebyl 
uveřejněn, protože šéfredaktor Bludovanu 
ho považoval za propagaci politické 

strany. Dr. Stanislav Balík vysvětlil, 
proč k vypuštění článku došlo. František 
Plhák z pléna se dotázal na to, zda byli 
zastupitelé seznámeni se stížností, kterou 
MO ČSSD adresovala zastupitelstvu 
obce. Starosta odpověděl, že záležitost 
byla v kompetenci rady obce, která bod 
projednala a že zastupitelé se s tím seznámí 
ze zápisu z rady.
Poté se rozvinula diskuse o tom, 
kolik prostoru dát politickým stranám 
v Bludovanu před komunálními volbami. 
Návrh J. Sedláčka, aby byla pro každou 
stranu k dispozici nikoli strana, ale 
dvojstrana, nebyl odhlasován. 
K. Soural opětovně připomněl, že značení 
některých ulic dopravními značkami není 
správné. D. Horáček upozornil na to, že 
obec by si měla zajistit písemné uznání 
dluhu (vklad při založení) společností 
Obecní lesy Bludov s.r.o. 

Stanislav Balík ml.

Obec Bludov se jako vydavatel měsíčníku Bludovan omlouvá panu Janu Snášelovi, nar. 23.3.1942, 

Děkujeme všem odvážným, kteří 
podpořili program mladých. 

Volbami to nekončí...
Obecní sdružení Bludov 2006

OMLUVA

Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych jménem všech kandidátů politické strany NEZÁVISLÁ 
VOLBA, poděkoval za Vámi  projevenou důvěru v letošních komunálních volbách.
 Za zvolené kandidáty do zastupitelstva obce mohu prohlásit, že jejich 
rozhodování ve věcech obecních bude politicky nezávislé s orientací na 
praktická řešení  problémů obce, jak  z krátkodobého tak dlouhodobého hlediska.
      Ing. František Březina
             Zmocněnec volební strany

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Děkujeme všem voličům, kteří podpořili nás a náš volební program v obecních 
volbách. Tak vysoká podpora, kterou jsme od Vás obdrželi, je pro nás nesmírně 
cenným a závažným závazkem, jehož si budeme po celé čtyři roky vědomi. Pevně 
věříme, že své volby nebudete litovat.

15 kandidátů za Občanskou demokratickou stranu.

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Děkujeme jménem všech l5 kandidátů Strany zelených za Vaše hlasy, díky kte-
rým jsme byli zvoleni členy zastupitelstva Obce Bludov. Ujišťujeme Vás, že po 
celé funkční období budeme usilovat o naplnění našeho volebního programu.

Oto Böser 
JUDr. Josef Sedláček, st. PODĚKOVÁNÍ

VOLIČŮM

PODĚKOVÁNÍ
VOLIČŮM

Děkujeme Vám za účast ve volbách 
a za Vaše hlasy. Děkujeme za získání 

dvou mandátů a slibujeme, že 
budeme navrhovat a prosazovat 
při jednání zastupitelstva obce 
rozumné a občanům Bludova 

prospěšné návrhy tak, jako jsme 
se o to snažili i v minulém 

volebním období.
KDU-ČSL a zvolení kandidáti 

do zastupitelstva obce.

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

ČSSD děkuje všem svým příznivcům, 
kteří nás podpořili ve volbách. 

PODĚKOVÁNÍ
VOLIČŮM

za výroky uveřejněné v čísle 6/2006, strana 2, konkrétně za výroky „J. Snášel se ovšem snaží využít situace a za tento 
pozemek získat kus zahrady v Tyršově ulici, jež by klidně mohla být stavebním pozemkem“ a „Dr. Balík odmítl přistupovat 
na podobné jednání, které označil za vydírání.“ Uvedené výroky mohly zasáhnout do osobnostních práv pana Jana Snášela, 
neboť hodnotily formou nepřiměřené kritiky skutečnost, že Jan Snášel hájí svá vlastnická práva a obrací se na orgány obce 
s návrhy, k čemuž obojímu je nepochybně jako každý vlastník a občan obce plně oprávněn.
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Pokus o rekord VYTVOŘENÍ 
NEJVĚTŠÍHO SKOŘÁPKOVNÍKU
Základní a mateřská škola Nahořany uspořádala akci, během níž bylo 
shromážděno a navěšeno na strom v areálu školy 11 133 vyfouknutých 
velikonočních vajíček. Rekordu bylo dosaženo dne 8. dubna 2006.

V Bludově se pokusíme o překonání tohoto rekordu, VYTVOŘENÍ největšího 
stromu SKOŘÁPKOVNÍKU, a zápis do ČESKÉ KNIHY REKORDŮ, a to 
o Velikonocích 2007 /sobota 7. dubna 2007/ za přítomnosti rozhodčích z Agentury 
Dobrý den z Pelhřimova.
Je proto nutné již dnes začít schovávat vyfouknutá vajíčka. 

Součástí pokusu o rekord bude také 
Soutěž o nejvíce vyfouknutých a nabarvených vajec
Soutěž bude ukončena v předvečer pokusu o rekord tj. 6. dubna 2007. Vyhodnocení proběhne v rámci akce 7. dubna 2007 při 
zdobení stromu v zahradě Kulturního domu Bludov. Vítěze budou čekat hodnotné ceny, odměněno bude prvních 30 soutěžících.
Vajíčka /vyfouknutá a nazdobená libovolnou technikou, navázaná nejméně po deseti na provázku/ se budou průběžně 
vybírat a evidovat v kulturním domě. Provázek  a barvy k dispozici v KD.
Pokusme se všichni společně rekord překonat, zapojte celou rodinu, už  nyní využijte všech příležitostí ke sběru vajíček 
/hody, Vánoce…./Vyzýváme nejen děti, ale všechny občany Bludova, aby se k akci připojili a pomohli rekord překonat. 

Vyhodnocení soutěže, která proběhla v rámci výstupu na rozhlednu
Správné řešení:
1. Co je to?  Má sedmery schody a vejde se do kapky vody.   duha
2.  Co je to? Kdo ho vidí, nechá ho ležet, kdo ho nevidí, vezme ho s sebou.    
 bláto
3.  Co je to?  Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese.  pařez 
4.  Co je to? Jitřenka to roztrousila, slunce sebralo, měsíc vrátil. rosa
5.  Co je to? Maličký vojáček, hubený jak tříska, když jde do boje vesele 
 si píská. Ten, kdo ho zabije, vlastní krev prolije. komár
6.  Slavný obr Drásal žil:  v Chromči
7.  Které znamení zvěrokruhu NEPATŘÍ k létu?

a) Býk c) Panna
b) Lev d) Štír

8. Kopec Háj má ještě jiný název. Jaký?   Senová
Vyhrávají:
Smyček Vítězslav, Matějíček Jakub, Durchánková Monika, Daňková Lucie, 
Slezáková Hanička /Sudkov/

Jmenovaní si mohou vyzvednout výhru v Kulturním domě Bludov

Vážení a milí spoluobčané!
Vaše hlasy, které jste nám dali v nedávných 
komunálních volbách vynesly KSČM  poprvé od 
převratu 1989  na druhou nejsilnější politickou 
stranu v Bludově ! 
Za Vaši podporu a důvěru Vám -  všem našim 
voličům -  z celého srdce děkujeme ! 
 Až budete mít trošku času, vezměte si kalkulačku 
a  ve volebních výsledcích si počítejte.  Záhy zjistíte, 
že  ono slavné vítězství  vítězné strany a celé asi 
připravované „koalice“  zase není na druhý pohled  
tak nádherné.  Mají jednu vadu na kráse  - k volbám 
se dostavilo jen  51,84 % voličů, tj. 48 voličů
přes polovinu! 
 V průměrném přepočtu vítěznou stranu volilo 
jen 387 voličů –   téměř 2 200 voličů tuto stranu 
nevolilo!!!   Asi připravovaná koalice /ODS + KDU 
ČSL + Nezávislá volba / má podporu 716 voličů tj. 
pouze 27 %, – a nevolilo ji celkem 1869 voličů – to 
jsou 3⁄4  všech bludovanů nad 18 let! 
 Ustavující schůze nového zastupitelstva by 
měla mít podstatně hladší průběh, než  v r. 2002.  

Dosavadní starosta rozhodnutím voličů obhájil svůj 
mandát. Blahopřejeme! Je to správné rozhodnutí 
– v nejprudším kopci se nikdy  nepřepřahá!  
A navíc je z té strany, která asi bude mít půl roku 
po parlamentních volbách i republikovou vládu. 
A příznivě nakloněné funkcionáře na ministerstvech 
tato obec bude potřebovat daleko více. Vždyť již to 
dnešní zadlužení obce je  daleko za hranicí možností 
a budeme potřeboval opravit veškeré komunikace 
a celou řadu dalších akcí!  Bude –li navržen, voliči 
již byl zvolen, my dva – zastupitelé zvoleni na 
kandidátce KSČM - jej při volbě podpoříme!  /Snad 
to nebude vadit – viz předvolební modrý letáček./
 A mohl by se stát i malý zázrak – co kdyby do 
obecní rady byli zvoleni  ti,  kteří z oné přepočítací 
volební mašinérie  vyšli na prvních 5 místech?  
Tentokrát by i toto bylo přesně dle výsledků voleb 
– v obecní radě by  pracovali zástupci těch volebních 
subjektů, které získaly  2 a více mandátů -  tedy od 
převratu neuskutečněné paritní zastoupení.  Jak by to 
bylo pro obec potřebné  a užitečné ! 
 Výsledek ustavujícího zasedání bude určitě 
úplně jiný. My dva – zvoleni na kandidátce KSČM 

– se budeme se snažit  upozorňovat  na názory 
a pohledy  těch 3⁄4 voličů, kteří  této koalici 
hlas nedali. A to není málo, a v přetrvávajícím 
antikomunismu to není vůbec  lehké. 
K místnímu antikomunismu - zkuste  si jen 
vzpomenout, kolik členů nově zvoleného 
zastupitelstva před 17 ti lety vlastnilo „rudou knížku“  
či alespoň rudý šátek.  Velmi snadno zjistíte, že 
takových je opravdu více, než  je  členů dnešních 
politických stran, a v procentech dokonce více, než 
bylo v posledním plénu MNV. 
 Chceme věřit i tomu, že  když radnice na 
oslavu 28. října telefonicky pozvala  jen některé 
nově zvolené zastupitele, a některé ne,  je opravdu, 
ale opravdu pouze malé nedorozumění. A nebo se  
nepozval jen jediný člen KSČM v zastupitelstvu?
 Víte - většina z naší kandidátky máme velmi 
čerstvé zkušenosti s osočováním, nadávkami, útoky, 
dokonce i s vyhrožováním, vydíráním . Protože 
je toho plná televize, tak  je prý  to i moderní  
a úplně normální.. Nemůžeme souhlasit, že je to daň 
demokracii. Zvlášť silně to vadí proto, že  členové 
KSČM  jsme byli na kandidátce jen  3 .  O to více 
děkuji za mimořádnou odvahu těm zbývajícím 4/5 
našich kandidátů !        Karel Janíček

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům Dne 3. listopadu 2006 vzpomeneme 9. výročí 

úmrtí paní

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

na listopad 2006
Ne   5.11. 17:00 Koncert KPH
Po   6.11. 17:00 Zastupitelstvo
Pá  17.11.   6:00 Zájezd do Polska
So  18.11.   6:00 Zájezd do Polska
So  18.11.     18:00 Divadelní představení
Út   28.11. 18:00 Cestopisná přednáška
So    2.12. 14:00 Mikulášská besídka-důchodci
Ne    3.12. 14:00 Mikulášská besídka-děti

Kdo znal, ten vzpomene,
kdo měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 10. listopadu uplynou 3 roky od úmrtí pana

Františka Stuchlého
S láskou vzpomíná manželka a syn s rodinou.

POZVÁNKA

V listopadu 2006  oslaví :
Kubíček Karel                  Vitonínská  70 let
Janíčková  Milada        Komenského   70 let
Tandler  Oto              Školní            70 let
Kyselý  Miloslav             Školní             75 let
Elgner   Zdeněk            Komenského   75 let
Matýsek Miroslav        Lázeňská         81 let
Pecháčková Ludmila     B.Němcové     82 let
Směšný Jan                 Tř.A.Kašpara   83 let
Divišová Jiřina           Lázeňská        84 let
Krystková Bohuslava    Lázeňská 85 let
Langr Antonín              U Rybníčku   85 let
Fričová Zora                  Dr.Březiny       85 let
Zajícová Filoména          Nerudova         87 let

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Polska

Pátek 17. listopadu 
/svátek/

Odjezd od KD 
Bludov 

v 6:00 hodin 

Přihlášky v Kulturním domě Bludov

KLODZKO

Naší milé sousedce, paní

Miladě Janíčkové, která 4. listopadu oslaví krásné 
kulaté jubileum, přejeme ze srdce všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Švédovi, Černíčkovi, Strmiskovi a Špičkovi.

Sobota 18. 11. odjezd od KD Bludov
 v 6:00 hod. – cena 140.- Kč

Sobota 16. 12. odjezd od KD Bludov
 v 6:00 hod. – cena 140.- Kč

Cena 140,- Kč

Děkujeme všem, kteří se ve čtvrtek 21. září 2006 přišli naposledy 
rozloučit s paní

Andělou Janovkovou
Všem děkuje rodina.

Život Tvůj byla samá starost a práce
a pro vše dobré jsi měl cit.

Dobré srdce dotlouklo.
A přece nezemřelo.

V paměti naší bude žít.

Dne 19. 11. 2006 uplyne 2.rok od úmrtí našeho

syna Jana Březiny
Vzpomínají rodiče, děti, sestry, příbuzní. 
Děkujeme všem, kdo jste ho znali a měli rádi.

Kdo byl milován, žije v našich srdcích dál.

Dne 2. 1. 2007 vzpomeneme 9. smutné výročí, co 
nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr

Pavel Březina
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Život tvůj byla samá starost a práce
a pro vše dobré jsi měl cit.

Dobré srdce dotlouklo.
A přece nezemřelo.

V paměti naší bude žít.
Dne 28. října 2006 by oslavil 75 let pan

Vladimír Soural
Vzpomeňte společně s námi i vy, kdo jste 
ho znali a měli rádi. Manželka Květa a dcery 
s rodinami
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®Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm  

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do  

Sobota 9. prosince 2006
Odjezd od KD v 7:00 hodin

Občanské sdružení VÁCLAV uvádí
Ladislav Stroupežnický

NAŠI FURIANTI

Textová úprava - Miroslav Macháček
Hudba - Pavel Vondruška, Vítězslav Plášek

Sobota 18. listopadu 2006 
v 18.00 hodin - Kulturní dům Bludov

· Vánoce na dědině /Valašská dědina/
· Vánoční jarmark /Dřevěné městečko/

Cena za cestu 180,- Kč 

Vstupné 30,- Kč 

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

cestopisnou 
přednášku

s Ivo Müllerem 
Národní parky USA

 /Yellowstone, Badlands, Olympic, Yosemite, Death 
Valley, Zion, Arches, Canyonlands, Grand Canyon…/ 
/vyprávění o přírodě, krajině, kultuře a historii dané 

oblasti doplněné vlastními zážitky z cest a promítáním 
barevných diapozitivů/

Úterý 28. listopadu 2006 
v 18:00 hodin

- vstupné dobrovolné-

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově vás srdečně zve na

TRADIČNÍ  MIKULÁŠSKOU  
BESEDU PRO  DŮCHODCE  

V sobotu 2. prosince 2006
ve 14:00 hodin

Program:
· Vystoupení pěveckého sboru Motýli Šumperk

· EVA A VAŠEK  /15:00 hod./
· K tanci a  poslechu hraje Mirox

· občerstvení  ·  tombola

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov 
zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou besídku s Mikulášem, čertem a andělem 
Účinkují : Skupina historického šermu „Páni z Bludova“

Neděle 3. prosince 2006 
v 14:00 hodin

Můžete si přinést dárky pro své děti (označené jménem), které se budou při nadílce rozdávat.

Vstupné 20,- Kč, nebo 10 namalovaných vyfouknutých vajíček

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Divadla Šumperk

na muzikál  Jerry Herman, Michael Stewart

Hello, Dolly!
V pátek 12. ledna 2007

Příběh podnikavé paní Leviové, která kouzlem své osobnosti 
dokáže mrzoutského starého mládence Horáce Vandergeldera 

změnit i proti jeho vůli v příjemného a milujícího muže. Muzikál 
se rozletěl do světa po své broadwayské premiéře v r. 1964 

a zařadil se mezi špičkové reprezentanty muzikálové tvorby. 

Odjezd od KD Bludov v 19.00 hodin.
Cena  - vstupenka a cesta  120,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Koncert KPH
Neděle 5. listopadu  2006 v 17:00 hodin

Kostel sv. Jiří v Bludově

Účinkují: 
Petr Čech – varhany

Jaroslav Kocůrek – trubka

PROGRAM:
BUDE  SESTAVEN  Z  DĚL  J. S. BACHA, 

H. PURCELLA, J. STANLYE
A   J.  -  ( PODLE DISPOZIC  A  MOŽNOSTÍ  VARHAN)
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Festival krojované hudby a zpěvu
Festival moravských dechových hudeb pořádaný DH Bludověnkou se konal 9.září. Krásné prostředí parku Státních léčebných lázní 
Bludov přivítalo pět vynikajících dechových orchestrů. Z jižní Moravy krojované ZUŠ Kyjov, Hanačku Břest, Vnorovjany a kapely 
domácí ZUŠ Zábřeh a Bludověnku. Festival obohatily svým vystoupením také mažoretky ZUŠ Zábřeh. 150 hudebníků společně 
s moderátorem pořadu srdečně přivítalo mnoho posluchačů. Jak defilé, tak vystoupení jednotlivých hudeb se velmi líbily. Při 
koncertu už posluchači tančili před jednotlivými kapelami. Závěrečný Monstrkoncert zúčastněných hudeb byl od začátku doprovázen 
rytmickým potleskem hojného publika, sborovým zpěvem Zůstaň tu s námi muziko česká...
 Příprava a realizace tak velkého projektu byla po stránce finanční a technické velmi náročná. Dramaturgie a koncepčnost 
programu jednotlivých orchestrů byla připravena tak, aby se prolínaly skladby klasické, populární s moderní dechovou hudbou. 
S cílem, aby si posluchači udělali přehled o současném dění v dechové hudbě. Umělecky vysoce kvalitní hudby svými výkony doslova 
nadchly všechny posluchače. Přehlídka se stala svátkem, festivalem hudby, zpěvu a krojů. Význam festivalu umocňovala přítomnost 
významných politiků, poslance Petra Kryla, senátora Adolfa Jílka, starosty Bludova Ing.Pavla Stona a dalších. V kraji se na takové 
úrovni podobný festival zatím nekoná. Tímto festivalem a přehlídkami harmonikářů je nejen  šířena hudba, zpěv, ale i poezie a krása 
krojů. Také vede k zachování a rozvoji našeho kulturního dědictví současníkům a budoucím pokolením. Úroveň dechové hudby, folklor 
a zpěvnost nám mohou závidět i v těch nejvyspělejších státech světa.
Považujme si jich a zušlechťujme je, prátelé.
 Děkuji tímto za spolupráci a vstřícnost starostovi OÚ Bludov Ing.Pavlu Stonovi, řediteli lázní Bludov MUDr.Tomáši Vilhelmovi, 
za sponzorství pivovaru Holba Hanušovice a Zahradnictví Bludov. Vladimír Žváček, vedoucí DH Bludověnky

Barevné záplavy listí venku jsou důkazem 
toho, že podzim už je v plném proudu. 
Také ve škole už jsme zaběhnutí, vždyť 
už tam pilně docházíme třetí měsíc! Přesto 
bych se ráda vrátila na samotný počátek 
letošního školního (a také skautského) 
roku – ke dni 9. září 2006.
Ta sobota byla pro bludovské skauty 
a skautky významná, protože se těšili 
na to, kdo nový jim přijde do oddílů. 
Nachystali si proto v parku velikou akci 
nazvanou Karamelová věž, na kterou 
pozvali všechny děti z Bludova (děti 
s sebou samozřejmě mohly vzít rodiče, 
kamarády...). A o co tedy šlo? V zámeckém 
parku bylo rozmístěno několik lanových 
překážek. Po zdolání překážky dostalo 
odvážné dítko hlavolam na vyluštění 
a pokud bylo úspěšné, získalo karamelový 
bonbón a klíč. Jakmile nasbíralo dostatečný 
počet klíčů, mohlo vyrazit do Grynglete 
– tam se ale smělo pouze po jednom! 
Po kusu cesty došlo až k ozdobenému 
vykotlanému pařezu – Karamelové věži, 

u které čekala Karamelová víla. Pokud ji 
slušně pozdravilo, správně odpovědělo na 
hádanku a ukázalo získané klíče, mohlo 
vejít do věže a vybrat si přívěsek z kůže.
Zdá se to jako konec příběhu, ale on je to 
teprve začátek cesty. Všechny děti jsme 
pozvali na úvodní schůzky (zvlášť pro 
kluky – vlčata a holky – světlušky), které 
se konaly ještě ten den odpoledne. Pokud 
je schůzka zaujala, dostaly příležitost přijít 
na další schůzky – a kromě nich také na 
různé víkendové akce,…
Chtěli byste se s námi taky vydat na 
naši stezku? Jste srdečně zváni, u nás 
v klubovně (za zdravotním střediskem) 
jsou pro vás dveře otevřené! Stačí přijít na 
schůzku a dozvíte se víc!

schůzky - holky: 
1. oddíl Strážkyně přátelství Bludov
světlušky (1.-5. třída): středa 14:30-16:30
skautky (od 6. třídy): pondělí 16:30-18:30
schůzky - kluci: 
2. oddíl Bludovit

vlčata: pátek 15:00-17:00
skauti: úterý 16:00-18:00

Petra Novotná, vůdkyně 1. oddílu 
Strážkyně přátelství Bludov

Karamelová věž

děkuje všem, kdo připravoval výstavu
28.9.–1.10. v kulturním domě, zejména 
nezahrádkářům, kteří nám svými 
výpěstky pomohli obohatit celou
výstavu - p. Sládkové, Konečné, 
Baslerové, Maturové, p. J. Frankovi, 
p. Františku Ptáčkovi. Dětem ze školní
družiny moc děkujeme za krásné 
malování. A vśechny vystavovatele, 
zahrádkáře i ostatní zveme na poslední
zahrádkářské rozloučení v r. 2006 
na Vlčák 18. listopadu v 15 hod.

Výbor ZO ČZS 
v Bludově
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POČÍTAČOVÉ ŠKOLENÍ
Firma ASI, s.r.o. Mohelnice připravila rozšířenou nabídku školení z oblasti informační technologie. Nabízíme školení pro začátečníky 
i pokročilé za ceny dostupné pro každého. Kurzy plynule navazují na úspěšný projekt NPPG Ministerstva informatiky ČR. Každý 
účastník si  může zvolit úroveň školení dle svých znalostí. Každý účastník obdrží po absolvování  kurzů certifikát..

Kurz (úroveň) Informace ke školení Rozsah Cena

Základy práce na počítači
(začátečník)

Uvedení do problematiky výpočetní techniky, základy práce s operačním 
systémem Windows XP, práce se složkami.

3 hodiny 350 Kč

Internet, Email
(začátečník)

Základy práce s internet, vyhledávání informací na internetu, vytvoření 
emailové schránky, práce s elektronickou poštou.

3 hodiny 350 Kč

Microsoft Word
(začátečník)

Textový editor – terminologie, základy práce s textem, základy
Formátování textu, odrážky, číslování, práce se sloupci, vzhled stránky, 
tisk, vyhledávání v textu.

3 hodiny 350 Kč

Microsoft Excel
(začátečník)

Tabulkový editor – úvod, terminologie, adresování buněk, formátování, 
jednoduché funkce, třídění, náhled, tisk, vyhledávání, jednoduchý graf.

3 hodiny 350 Kč

Microsoft Powerpoint
(začátečník)

Prezentace – úvod, terminologie, vytvoření snímku, zobrazení, spuštění 
prezentace, použití efektů.

3 hodiny 350 Kč

Microsoft Access
(začátečník)

Databáze – úvod, terminologie, vytvoření jednoduché databáze, tabulky, 
typy dat, naplnění, jednoduchý dotaz.

3 hodiny 350 Kč

Microsoft Windows XP
(pokročilý)

Instalace, nastavení uživatelských účtů, instalace zařízení, konfigurace 
hardwaru, údržba systému , práce s periferiemi.

3 hodiny 350 Kč

Microsoft Outlook
(pokročilý)

Organizace času a práce s poštovním klientem – obsluha poštovního 
klienta, použití kalendáře, poznámek, úkolů.

3 hodiny 350 Kč

Microsoft Word
(pokročilý)

Práce se styly, pokročilé formátování textu, práce s obrázky, práce s 
tabulkami, ohraničení, hromadná korespondence, obálky, štítky.

3 hodiny 350 Kč

Microsoft Excel
(pokročily)

Pokročilá práce s funkcemi, kontingenční tabulka,
složitější grafy, vazby mezi listy a sešity, podmíněné formátování.

3 hodiny 350 Kč

Zálohování dat
Komprese dat pomocí  WinRaru nebo WinZipu. Ukázka vypalování  pomocí 
NeroExpress CD/DVD, vypálení zálohy. Vytvoření zálohy operačního 
systému.

3 hodiny 350 Kč

Komunikace na internetu
Komunikační programy, ICQ – komunikace přes internet,Skype – Voip, 
video rozhovory přes internet.

3 hodiny 350 Kč

Digitální fotografie
Práce s digitálním fotoaparátem, přenos fotografií do PC, zpracování 
fotografií, možnosti tisku.

3 hodiny 350 Kč

Elektronický podpis 
Úvod, terminologie, kde získat el. podpis, jak se instaluje, k čemu lze 
podpis využít v praxi.

2 hodiny 350 Kč

Minimální účast na jednotlivých kurzech je 6 uchazečů. Zákazník si může zvolit dobu školení /dopoledne či odpoledne/, ideální je 
situace, kdy se v jeden den školí 2 kurzy dle požadavků uchazečů. Ceny jsou uvedeny včetně 19 % DPH.

Zájemci se mohou přihlásit do  15. listopadu  2006 - termín školení /prosinec 2006, leden 2007/ bude upřesněn

PODZIMNÍ ČTENÍ
PANDEMIE /DANIEL KALLA/ – a začalo 
to jako chřipka…..medicínský thriller.
SPOJENY S MOCÍ /ANTJE WINDGASSENOVÁ/ 
– ženy světových diktátorů…
PO STOPÁCH S MIROSLAVEM VLADYKOU 
/ŠÁRKA HORÁKOVÁ/ 
– známé osobnosti naší historie jako 
průvodci po českých a moravských krajích.
JEZUITÉ  /JONATHAN WRIGHT/ 
– misie, mýty a dějiny.
HRDELNÍ PŘÍBĚHY Z PRÁCHEŇSKA  
/VLADIMÍR ŠINDELÁŘ, JIŘÍ PEŠTA/ 
– hříchy našich předků…
PAVUČINA LŽÍ  /DAN BROWN/ 
co se děje za polárním kruhem-drama kolem 
šokujícího objevu…
LIÁNA SMRTI  /JARMILA LOUKOTKOVÁ/ 
dobrodružný román odehrávající se 
v pralesích Amazonky.

SAŠA RAŠILOV  /LADISLAV CHMEL/ 
komik a jeho potomci.
KREV VÍTĚZSTVÍ  /ALAN FURST/ 
válečný román.
DÍVKA V ZRCADLE  /EVA KAČÍRKOVÁ/  
původní česká detektivka.
ŠEROLICHOTNÍKOVA KLETBA /PAUL TEWART/ 
další napínavý příběh z Kronik Světakraje.
TOTÁLNĚ ULÍTLÉ PRÁZDNINY /THOMAS
BREZINA/ –pro všechny čarodějnice.
DRAČÍ SRDCE /THOMAS BREZINA/ 
boj s válečníky pekel.
ZAŠEPTEJ DO VLASŮ /LENKA LANCZOVÁ/  
čtení pro dívky.
HUDEBNÍ NÁSTROJE  /FRANK P.BAR/ 
nová encyklopedická knížka.
VYRÁBÍME ŠPERKY /SARA GRISEWOOD/ 
pro šikovné ruce.

VYRÁBÍME KNIHY /CHARLOTTE STOWELL/ 
udělej si svou vlastní knihu!
PLETENÉ TAŠKY /STEFANIE HANISCH/  
ruční práce.
LODĚ /ARNOLD KLUDAS/ vývoj plavidel.
LÉTÁNÍ A VZDUCHOPLAVBA  /RUDOLF 
BRAUNBURG/ poznatky z letecké praxe.
HOLOCAUST /JUDITH SANDEEN BARTEL/  
chcete někdy vidět historii očima těch, kteří 
ji spoluvytvářeli ?
JESSE JAMES – kreslený příběh – muž, 
který střílí rychleji než jeho stín.
VODNÍK ČEPEČEK /VÁCLAV ČTVRTEK/  
pohádky z televizních večerníčků.
O NEJBOHATŠÍM VRABCI NA SVĚTĚ 
/EDUARD PETIŠKA/ pohádka pro děti.

S. HOLINKOVÁ .
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IDIOTI NA PLAVBĚ KOLEM SVĚTA - IVAN 
OREL - pětileté putování vlastnoručně 
postavené plachetnice Victoria světovými 
moři.
PISTOLNÍKOVA RAPSODIE - ROBERT PARKER 
- román z Divokého západu.
ODVRÁCENÁ TVÁŘ SPORTU - JAROSLAV 
SUCHÁNEK - pády, prohry, bouračky...
MOŘE - JOHN BANVILLE - příběh o tom, 
jakse smiřujeme se ztrátami, i podivuhodnou 
úvahou o lidské identitě a paměti.
ODĚNA V PURPUR - QUINTIN JARDINE 
- napínavý příběh anglického autora 
detektivních bestsellerů.
JÁKOBŮV POKOJ - VIRGINIA WOOLFOVÁ 
- pohled do univerzitního prostředí.
VRAŽDA NA ZÁMKU MIKULOV - RUDOLF 
STROBINGER - původní česká detektivka.

SPIRÁLA - KODŽI SUZUKI - horor.
ARCIDĚDKOVÉ - MARIE KUBÁTOVÁ - v centru 
pozornosti autorky jsou tentokrát zajímaví 
zralí muži.
PROŽÍT SI KAŽDÝ DEN - LENKA STRÁNSKÁ - 
autorka popisuje život skupiny mladých lidí 
spojených navzájem přátelstvím 
a společnými zájmy, nechybí ani láska.
PRVNÍ DOJEM - JUDE DEVERAUX - 
romantický a dramatický příběh o stárnoucí 
dvojici, hledající nový začátek.

HOLINKOVÁ S.-KNHOVNICE

NOVÝ VÝMĚNNÝ 
SOUBOR V KNIHOVNĚ

TANEC SMRTI - DOUGLAS PRESTON 
- dva bratři-jeden špičkový agent FBI, druhý
dokonale pokřivený zločinec - nehynoucí 
vzájemná nenávist - dokonalý zločin - 
a největší výzva - zastav mě, jestli to dokážeš...
CHIRURGOVA DCERA  /THOMAS WELDON/ 
- napínavý detektivní román - nic není tak, 
jak se zdá....
TANGO NA PLÁNÍCH  /ROBERT JAMES 
WALLER/ - hořko sladký romantický příběh 
v nejlepší tradici Edisonských mostů - osud 
člověka, který navždy změnil jedno město 
a ono změnilo jeho.
SPASITEL  /JONATHAN KELLERMAN/ 
psychologický thriller- za všemi nepochopi-
telně hrůznými zločiny stojí člověk, jehož měli 
celou dobu na dosah - bohužel skrytého pod 
neprůhledným pláštěm zcela jiné osobnosti....

CO ČTEME NA 
PODZIM......

Listopad 2006
PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 6. 11., Úterý 7. 11. -  obuv 
Pátek 10.11., Pondělí 13. 11.
Úterý a Středa 14. a 15. 11.  – levný textil
Pátek 16. 11., Úterý  21. 11., Čtvrtek 23. 11.

Prodám RD (polovina dvojdomku) v Bludově, ulice
Lázeňská, dům je jednopatrový o 2 bytových jednotkách 
- 3+1, 2+kk, 2 koupelny, 2 WC, vodovod, studna, 2 x kotel 
(plyn, dřevoplyn). Pozemek 800m2, zděná garáž, dílna, 
hospodářská budova.
Cena : dohodou. Tel.: 774 174 144

SLEČNY Z PROVENCE /PATRICK DE CAROLIS/ 
romantický příběh z Francie - neklidného 
13.století.
MEZI CÍSAŘEM A PAPEŽEM  /ANTONÍN 
POLÁCH/ dramatický příběh italské kurtizány 
vtažené do osudových událostí, které 
ovlivnily českou a evropskou historii.
SKLENĚNÝ ĎÁBEL  /HELENE TURSTENOVÁ/ 
román švédské královny detektivek - případ 
trojnásobné vraždy.
MUŽ, KTERÝ HLEDAL PRAVDU  /IRVING 
WALLACE/ klasický thriller zavádí čtenáře do 
světa historických rukopisů,tajné společnosti 
skrývající neuvěřitelný objev a jednoho 
člověka, který musí za každou cenu odhalit 
skutečná fakta - pokud se mu ovšem podaří 
dostatečně dlouho přežít...

SMRTÍCÍ SAMOTA  /LISA GARDNER/ 
detektivka.
FLORENŤAN  /PHILIPPE BESSON/ 
devětadvacetiletý Luca zemřel za nejasných 
okolností. Podle policejního protokolu šlo 
o nešťastnou náhodu, Anna si tím jistá není...

NOČNÍ PAVOUK  /JOHN LUTZ/ 
vypněte telefon i domovní zvonek....
a začtěte se....autor ví, jak svým čtenářům 
rozproudit krev!

STŘÍPKY Z LOŽNIC  /SIMONA MONYOVÁ/  
dočtete se, jak se změní vztah, když se 
namísto milostných vzdechů začne ozývat 
z manželských ložnic dětský pláč.

PRILA A CHŘADNOUCÍ VÍLY /G.C.LEVINOVÁ/ 
kouzelná knihovna pro děti.

HOLINKOVÁ S. - MÍSTNÍ KNIHOVNA
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Pochvaly a ocenění žáků:
Pochvala třídního učitele:
1.A.  Jiří Gronych               za aktivitu ve vyučování
1.A. Tomáš Krmela              za aktivitu ve vyučování
1.A. Klára Opravilová           za aktivitu ve vyučování
1.A. Anna Strmisková           za aktivitu ve vyučování
1.B.  Libor Bryx                     za vzornou přípravu na vyučování
1.B. Ladislav Drážný             za vzornou přípravu na vyučování
1.B. Josef Holbík                   za vzornou přípravu na vyučování
1.B. Kristýna Kočí                 za vzornou přípravu na vyučování
1.B. Petra Zaoralová              za vzornou přípravu na vyučování
2.A. Jana  Černíčková            za píli, aktivitu, vzorné chování 
 a reprezentaci školy
2.A. Zuzana Chalupová         za píli, aktivitu a vzorné chování
2.A. Nikola Zatloukalová      za píli a vzorné chování 
3.A. Jiří Eliáš                         za výtvarnou soutěž
3.A. Tomáš Ignačák               za snahu a píli
3.A. Karolína Jánětová          za pracovitost a pěkné chování
3.A. Simona Krátká               za pracovitost a pěkné chování
3.A. Marek Krejčí                  za pracovitost a pěkné chování
3.A. Iva Krmelová                 za pracovitost a pěkné chování
3.A. Natálie Kučerová           za pracovitost a pěkné chování
3.A. Karolína Mazáková       za pracovitost a pěkné chování
3.A. Karolína Minářová         za pracovitost a pěkné chování
3.A. Tereza Nováková           za píli, pracovitost a pěkné chování
3.A. Nikola Straková            za snahu a pěkné chování
3.A. Zdeňka Strmisková       za pracovitost a pěkné chování
3.A. Lucie Strouhalová         za píli, pracovitost a pěkné chování
3.A. Vojtěch Vyroubal          za píli, pracovitost a pěkné chování
4.A. Ilona Chalupová             za svědomitou práci a vzorné chování
4.A. Monika Hudlíková        za svědomitou práci a vzorné chování
5.A. Barbora Horká               za vzorné chování
5.A. Jiří Krejčí                       úspěšný řešitel okresního kola matem. 
 soutěže
5.A. Martin Straka                 za svědomitou přípravu na vyučování
5.A. Monika Straková            za vzorné chování
5.A. Libor Svoboda               za svědomitou přípravu na vyučování,
                                               účast v okresním kole matem .soutěže
5.A. Hana Váňová                 za vzorné chování
5.A. Martin Holinka              za vzorné chování
5.A. Ondřej Huf                     za svědomitou přípravu na vyučování
5.A. Jana Kotrlá                     za svědomitou přípravu na vyučování
5.A. Tomáš Weiser                 úspěšný řešitel okresního kola matem.  
 soutěže
6.A. Marek Blaťák                 za píli, aktivitu, chování a reprezentaci
  školy
6.A. Lukáš Breckl                  za účast v soutěži Paragraf 11/55
6.A. Martin Březina               za účast v soutěži Paragraf 11/55
6.A. Radek Jelínek                 za účast v soutěži Paragraf 11/55
6.A. Jakub Matějček              za účast v soutěži Paragraf 11/55
6.A. Ondřej Meszáros            za účast v soutěži Paragraf 11/55
6.A. Lucie Nikolovová          za vzornou přípravu na vyučování 
 a výborné výsledky
6.A. Jakub Snášel                   za reprezentaci ve sportovních soutěžích
6.A. Václav Wagner              za reprezentaci ve sportovních soutěžích
6.B. Sabina Balatá                 za práci ve třídě
6.B. Martin Bőser                  za vzornou přípravu na vyučování
6.B. Radka Hándlová             za práci ve třídě
6.B. Vítězslav Hromek          úspěšný řešitel okresního kola MO
6.B. Marcela Konečná           za svědomitou přípravu na vyučování
6.B. Daniela Nikodémová      za svědomitou přípravu na vyučování
6.B. Aneta  Římská                za svědomitou přípravu na vyučování
7.A. Tereza Dostálová            za účast v soutěži Paragraf 11/55
7.A. Jaroslav Gerlich              za účast v soutěži Paragraf 11/55
7.A. Filip Horký                    za účast v soutěži Paragraf 11/55
7.A. Michaela Jašková           za účast v soutěži Paragraf 11/55
7.A. Jakub Machoň                za účast v soutěži Paragraf 11/55

7.A. Jan Pavlík                    za účast v soutěži Paragraf 11/55, 
 sport. soutěž
7.A. Jakub Stuchlý               sportovní soutěž
7.B. Tomáš Dvořák        za účast v soutěži Paragraf 11/55, 
 sport. soutěž
7.B. Lukáš Svoboda           za reprezentaci školy ve sport. soutěžích
7.B. Radek Vařeka               za reprezentaci školy ve sport. soutěžích
8.A. Zuzana Divišová          za reprezentaci v konverz. soutěži NJ
8.A. Martina Janková           za práci v třídní samosprávě
8.A. Helena Juránková         úspěšná řešitelka  okresního kola MO
8.A. Hana Stonová               za práci v třídní samosprávě
8.A. Petra Vaňková              za práci v třídní samosprávě
8.B. Jana Brázdová              za účast v soutěži Paragraf 11/55
8.B. Tereza Hegerová           za účast v soutěži Paragraf 11/55, 
 práce v tř. samosprávě
8.B. Denisa Hojgrová           za práci v třídní samosprávě
8.B. Karolína Hrdinová        za účast v soutěži Paragraf 11/55
8.B. Ondřej Chmelař            za účast v krajském kole ve stolním tenise
8.B. Tomáš Kamlar             za účast v krajském kole ve stolním tenise 
8.B. Jiří Kotrlý                     za práci v třídní samosprávě
8.B. Iveta Pregetová             za práci v třídní samosprávě
8.B. Milan Směšný               za práci v třídní samosprávě
8.B. Marcela Straková         za účast v soutěži Paragraf 11/55
8.B. Marcela Straková         vzorná žákyně
8.B. Monika Vybíralová       za účast v soutěži Paragraf 11/55
8.B. Zdeňka Jánětová           za práci v třídní samosprávě
9.A. Olga Hradecká             za účast v soutěži Paragraf 11/55
9.A. Miroslav Kašpar           za sportovní soutěže
9.A. Martina Kašparová       za účast v soutěži Paragraf 11/55
9.A. Michaela Kotrlá           za  účast v soutěži Paragraf 11/55 , 
 práci v TS
9.A. Jakub Svoboda             za sportovní soutěže
9.A. Karel Vařeka                 za sportovní soutěže
9.B. Martin Huf                    za úspěšnou sportovní reprezentaci
9.B. Jiří John                        za účast v soutěži Paragraf 11/55
9.B. David Kamlar               za účast v soutěži Paragraf 11/55
9.B. Blanka Kramárová       za práci v tř. samosprávě
9.B. Veronika Kubíčková     za reprezentaci v AJ
9.B. Jan Schnaubert             vzorný žák
9.B. Jan Svoboda                 za úspěšnou sport. reprezentaci
9.B. Eliška Turková             vzorná žákyně
9.B.  Martina Wagnerová     za práci v tř. samosprávě                        

Pochvala ředitele školy:
6.A. Veronika Balharová      za účast v soutěži Paragraf 11/55, 
 reprezentace v stol. tenise
6.A.  Marek Blaťák              za účast v soutěži Paragraf 11/55, 
 úspěšný řešitel okresního  kola  MO
6.A. Michaela Brokešová    úspěšná řešitelka okresního kola
 MO a Pythagoriády, za účast 
 v soutěži Paragraf 11/55, za repr.
 ve stolním tenise
6.A. David Svršek                za výborné výsledky v soutěži 
 Paragraf 11/55
6.A. David Zaoral                za výborné výsledky v soutěži 
 Paragraf 11/55
9.A. Markéta Balharová       za výborné výsledky v soutěži 
 Paragraf 11/55, za konver. soutěž v AJ, 
 za repr. v krajském kole stolního tenisu
9.A. Tereza Brokešová         za repr. v krajském kole stolního tenisu
9.A. Michaela Daňková       za  účast v krajském kole  soutěže 
 Paragraf 11/55
9.A.  Lucie Gronychová      za účast v krajském kole soutěže 
 Paragraf 11/55
9.A. Martin Horák               za účast v krajském kole soutěže 
 Paragraf 11/55
9.B. Jan Svoboda                 za účast v krajském kole soutěže 
 Paragraf 11/55

... z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2005/2006
Celkový počet žáků: 306
Na konci června 2006 ocenila Ped. rada aktivitu, píli, chování a úspěchy v soutěžích těchto žáků.
1. Pochvala tř. učitele byla udělena 97 žákům - viz seznam.
2. Pochvala řed. školy byla udělena 11 žákům - viz seznam.
Blahopřejeme všem oceněným a přejeme úspěchy v dalších ročnících a žákům 9. tříd úspěšný start na nových školách. ZŠ Bludov.
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

,

Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. listopadu 2006.


