
Vážení spoluobčané,
na konci října v pozoruhodné časové 
shodě s připomínkou svátku Dušiček 
přicházíváme do centra obce k Pomníku 
padlých, abychom si připomněli památku 
těch, kdo položili své životy v první 
světové válce. Tedy ve válce, která si 
vyžádala závratné počty lidských životů. 
Vždyť jen z českých zemí pocházelo na 
300 000 jejích obětí.
 Proč si neustále připomínat dávno 
mrtvé? Vždyť už po těch osmaosmdesáti 
letech nežijí ani jejich děti! Třeba proto, 
abychom si uvědomili, že mír a relativní 
blahobyt nejsou samozřejmé. Že se z nich 
mohou zničehonic, téměř jako mávnutím 
kouzelného proutku, stát dávno minulé 
sny.
 Konec první světové války ale také přinesl 
státní samostatnost Československa. 
Tedy státu, který si do svých základů 
vložil mravní a morální hodnoty: čest, 
poctivost, spravedlnost a další. K těmto 
hodnotám se pak snažil vést a vychovávat 

i své občany. Co na tom, že se tak 
mohlo dít pouze dvacet let? Myšlenky 
nezanikají a tak i pro nás – děti, 
vnoučata a pravnoučata tehdejších 
Čechoslováků – musí být vodítkem 
a ukazatelem pro každodenní práci. 
 Ke státní samostatnosti Československo 
nepřišlo ze dne na den. Nejprve se 
naši předci dlouhá desetiletí učili 
demokracii v obecních, okresních 
a zemských výborech, vybraní z nich 
pak i v rakouské říšské radě. Právě 
v nich vyrostli politici, kteří stáli 
u základů samostatného Československa. 
Ani to by však nestačilo. Od prvních let 
války pracovalo v zahraničí několik 
politiků, kteří trpělivě, krok za 
krokem připravovali půdu pro uznání 
Československa ostatními zeměmi. 
Nejvýraznějšími z nich byli Tomáš 
Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, 
Milan Rastislav Štefánik, Lev Prchal 
a několik dalších. Svou činností tak 
ukázali, jak důležité je věřit ideálu. 

Jeden moudrý člověk kdysi řekl: Každý silný 
obraz se uskuteční. Ano, obraz samostatného 
Československa byl silnější než obrazy jiné. 
I proto se uskutečnil.
 I my máme své sny. Věřme společně, 
že náš obraz života v míru a ve svobodě je 
natolik silný, aby jej nepřehlušil žádný jiný.
 Stojí za to si tyto věci ve svém životě 
připomínat, a to nejenom jednou, dvakrát 
za rok. Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Ston, starosta.

Jmenný seznam zaměstnanců Obecní úřad Bludov
Zaměstnanec funkce přímá linka interní klapka E-mail
Ing. STON  Pavel starosta uvolněný 583301442 142 ston@ou.bludov.cz

Ing. ŤULPÍK Josef místostarosta neuvolněný 583301444 144 tulpik@ou.bludov.cz

Ing. Šaj Jan vedoucí odboru 583301432 132 saj@ou.bludov.cz

Petruželová Ludmila matrikářka 583301435 135 petruzelova@ou.bludov.cz

Hubáčková Jindra účetní 583301433 133 hubackova@ou.bludov.cz

Cábová Věra pokladna správa poplatků 583301434 134 cabova@ou.bludov.cz

Riedlová Veronika sociální a bytová agenda 583301430 130 riedlova@ou.bludov.cz

Činková Hana majetkoprávní agenda 583301440 140 cinkova@ou.bludov.cz

Fousek Jan vedoucí odboru 583301437 137 fousek@ou.bludov.cz

Kösslerová Eva stavební agenda 583301436 136 kosslerova@ou.bludov.cz

Balát František údržba majetku 583301446 146 balat@ou.bludov.cz

Tolarová Hana životní prostředí 583301438 138 tolarova@ou.bludov.cz

Vedení obecního úřadu

Odbor ekonomicko-správní

Odbor výstavby a životního prostředí
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1. jednání Zastupitelstva obce Bludov
Dne 6. listopadu 2006 v 17:00-18:00 hod. 
proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva 
obce zvoleného v říjnových komunálních 
volbách. Přítomno bylo všech 15 
zvolených zastupitelů. Zahájení a řízení 
jednání se ujal nejstarší člen zastupitelstva 
Jan Kacar. Vyhotovením zápisu pověřil 
Jana Šaje. Zastupitelé jednomyslně 
schválili program jednání.
 Nejprve muselo zastupitelstvo 
zkontrolovat osvědčení o zvolení, které 
zastupitelům vydal obecní úřad. Tohoto 
úkolu se ujala mandátová komise, do níž 
zastupitelstvo jednomyslně zvolilo Petra 
Švédu jako předsedu a dále členy Otu 
Bösera a Ludmilu Petruželovou, pracovnici 
obecního úřadu. Komise konstatovala, že 
mandáty všech členů zastupitelstva jsou 
platné. Zastupitelstvo vzalo jednomyslně 
zprávu na vědomí.
 Pak se již mohlo přistoupit ke složení 
slibu členů zastupitelstva. Poté, co 
zastupitelé povstali, přečetl J. Kacar slib: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji 
na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce 
a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ Poté zastupitelé (včetně 
předsedajícího, který sliboval sám sobě) 
v abecedním pořadí slib jednotlivě složili.
 Před dalším programem zastupitelstvo 
jednomyslně potvrdilo platnost stávajícího 
jednacího řádu a schválilo dva ověřovatele 
zápisu – Karla Janíčka a Josefa Ťulpíka. 
Poté byla – rovněž jednomyslně, jako 
většina procedurálních záležitostí - zvolena 
volební komise: předseda Stanislav Balík, 
členové Karel Soural a Jaroslav Čech, 
a návrhová komise: předseda Jaroslav 
Balhar, členové František Březina a Josef 
Sedláček ml.

Volba starosty, místostarostů a členů rady

Poté se přistoupilo k nejdůležitějšímu bodu 
programu: volbě starosty, místostarosty 
a členů rady. Zastupitelstvo nejprve 
jednomyslně souhlasilo s tím, aby byl pro 
výkon své funkce dlouhodobě uvolněn 
pouze jeden zastupitel, a to starosta. 

Dále se rozhodovalo o tom, jak se budou 
zmínění funkcionáři volit. Nakonec 
všichni volili veřejným, nikoli tajným 
hlasováním. Pro veřejné hlasování o 
starostovi bylo 12 zastupitelů (3 se zdrželi), 
o místostarostovi 14 (1 se zdržel) a všichni 
souhlasili s veřejnou volbou členů rady. 
V případě, že by bylo více kandidátů na 
jednotlivé funkce, schválilo zastupitelstvo 
jednomyslně, že se o nich bude hlasovat 
v pořadí podle počtu hlasů, které obdrželi 
ve volbách.
 Předsedající vyzval k návrhům 
kandidátů na starostu. Návrh byl jediný 
– S. Balík navrhl starostu z předchozího 
volebního období Pavla Stona. Ten byl 
zvolen 12 hlasy (3 se zdrželi). Od té chvíle 
převzal řízení schůze staronový starosta.
 Kandidáti na místostarostu byli dva: 
K. Soural navrhl Josefa Sedláčka st.; 
J. Čech navrhl Josefa Ťulpíka. Jelikož 
více hlasů ve volbách získal J. Ťulpík, 
hlasovalo se nejprve o něm. Místostarostou 
byl zvolen 9 hlasy (2 proti, 4 se zdrželi).
 Poté se hlasovalo o zbývajících 
třech členech rady. Na post prvního 
radního (všichni tři radní mají rovný 
mandát, pořadová číslovka vyjadřuje 
pouze pořadí, v němž byli voleni) navrhl 
F. Březina Jaroslava Čecha, J. Kacar 
navrhl Josefa Sedláčka st. a K. Soural 
navrhl Karla Janíčka. Nejprve se hlasovalo 
o K. Janíčkovi, pro něj hlasovali 4 
zastupitelé (8 proti, 3 se zdrželi). 
Zvolen tedy nebyl. Poté se hlasovalo 
o J. Sedláčkovi st., pro něj hlasovalo 
6 zastupitelů (9 proti). Ani on tedy zvolen 
nebyl. Hlasovalo se tedy o J. Čechovi, 
který byl zvolen 8 hlasy (1 proti, 6 se zdrželo).
 Na druhého radního navrhl Josef 
Ocetek Jindřicha Matěje a O. Böser opět 
Josefa Sedláčka st. Jindřich Matěj byl 
zvolen 8 hlasy (3 proti, 4 se zdrželi).
 Na post třetího radního navrhl P. Švéda 
Jaroslava Balhara, J. Kacar navrhl Josefa 
Sedláčka ml., K. Janíček Karla Sourala 
a O. Böser Josefa Sedláčka st. Z nich 
nejvíc hlasů ve volbách získal J. Sedláček 
st., proto se nejprve hlasovalo o něm. Pro 

jeho zvolení opět hlasovalo 6 zastupitelů 
(9 proti), zvolen tedy nebyl. Pro J. Balhara 
poté hlasovalo 8 zastupitelů (4 proti, 3 se 
zdrželi).Rada obce tedy bude pracovat 
v následujícím složení:
Pavel Ston - uvolněný starosta
Josef Ťulpík - místostarosta
Jaroslav Čech
Jindřich Matěj
Jaroslav Balhar 

Diskuse
V rámci diskuse nejprve vystoupil starosta 
se svým projevem, v němž poděkoval jak 
voličům, tak zastupitelům za vysokou 
důvěru, které se mu dostalo, a předestřel 
nejbližší výzvy, které stojí před obcí.
 Poté vystoupil K. Janíček s názorem, 
že zvolením J. Balhara do rady byl možná 
porušen zákon o střetu zájmů, který má 
v novelizované podobě platit od začátku 
roku, neboť jeho manželka pracuje jako 
jednatelka společnosti stoprocentně 
vlastněné obcí – Obecních lesů Bludov 
s.r.o. Obrátil se tedy na starostu obce 
s žádostí, aby na krajském úřadě získal 
odborné stanovisko k výkladu zákona. 
V reakci na to S. Balík konstatoval, že je 
škoda, že K. Janíček v tak závažné věci 
používá slova „ možná“ a „snad“. Pro 
zastupitele je nejjednodušší věcí seznámit 
se zákonem, který je k dispozici na obecním 
úřadě, tak jak to sám před zasedáním 
učinil. Když by to udělal i K. Janíček, 
zjistil by, že souběh funkce člena rady 
a jednatele společnosti v rámci manželství 
zákon stávající ani novelizovaný vůbec 
neřeší a tedy nezakazuje. Pro názornost 
ještě patřičný zákon podrobně vysvětlil. 
J. Balhar dodal, že si nechal předložit 
právní výklad zákona a musí potvrdit slova 
S. Balíka, že k porušení zákona nedochází. 
Nicméně souhlasí s tím, aby starosta 
tuto záležitost prověřil, aby nedocházelo 
k osočování jeho osoby.
 Jako poslední bod zastupitelstvo 14 
hlasy (J. Sedláček st. nehlasoval) schválilo 
usnesení ze svého ustavujícího zasedání.

Stanislav Balík

V úvodníku Bludovanu č. 9/2006 autor, 
který se pod článek nepodepsal, velmi 
přehledně a jasně komentuje výsledky 
komunálních voleb. Přesně vysvětlil, proč 
není splněna vůle voličů a proč se mezi 
zvolenými zastupiteli objevují i kandidáti 
se skutečně malým ziskem voličských 
hlasů. 
 To, že je třeba, aby zastupitelstvo 
neovládla jedna strana, je požadavek 
zajisté oprávněný a funguje v řadě
demokratických zemí.
 Vzdání se svého mandátu je případ 

vcelku obvyklý v případě, že kandidující 
strana získá do svého středu známé 
osobnosti (umělec, lékař, ..), kteří 
svým „jménem“ přilákají voliče a po 
svém zvolení se tohoto mandátu vzdají 
ve prospěch dalšího kandidáta. Takto 
zvolený kandidát se může stát členem rady 
– dokonce i starostou, ačkoli vůle voličů 
byla jiná.
 Druhý případ vzdání se mandátu – kdy 
se mandátu vzdá kandidát, který se stal 
zastupitelem jen díky pořadí v umístění na 
kandidátce – je ještě neobvyklejší. Zde opět 

vůle voličů byla jiná, ale zákon je zákon.
 Výsledky voleb jasně prokázaly, že 
voliči v komunální politice volí spíše 
podle znalosti kandidáta, než podle jeho 
politické příslušnosti. Ale aby byla tato 
voličská přízeň vyslyšena, muselo by dojít 
ke změně volebního zákona.
 Úplně na závěr bych rád poděkoval 
všem, kteří mi v komunálních volbách 
dali svůj hlas. I když jsem se nestal 
členem zastupitelstva, budu v rámci 
možností prosazovat a hájit Vaše zájmy.

Milan Klimeš.

Ještě k Volebním výsledkům
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Oznámení záměru obce pronajmout bytové prostory 
Obec Bludov oznamuje záměr pronajmout 
nové bytové prostory v mateřské škole na 
ulici Polní ve vlastnictví obce Bludov.

Popisné číslo:  byty č.1-17, č.p. 940
Katastrální území:  Bludov
Lokalita:  ulice Polní
Cena pronájmu:        
bude stanovena radou obce

Podávání žádostí: 
žádosti o přidělení bytu a další informace 
získáte na OÚ Bludov, (dveře č. 5), 
p. Riedlová, tel. 583 301 430
Podání žádostí lze učinit prostřednictvím 
podatelny a to od 21.11. 2006 do 
22.12.2006 do 13:00 hodin. Žádosti, 
které nebudou podány v uvedené době, 
nebudou zahrnuty do výběrového řízení.

Podmínky pro přidělování  bytů jsou dány  :
 1.  nařízením  vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje 
 bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené
 osoby
 2. Smlouvou č. 9270310568 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu
 rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené 
 osoby  uzavřenou se Státním fondem rozvoje  bydlení, která se odvolává na
   nařízení vlády č.146/2003 Sb.

Podmínky pro přidělení bytů v mateřské škole

Žadatel (budoucí nájemce)  musí splňovat 
tyto podmínky:

a) žadatel je  příjmově vymezená osoba
1. samostatně žijící osoba, která prokáže, 
že její průměrný měsíční příjem zjištěný 
podle § 2 písmene e), nařízení vlády 
č.146/2003 Sb, v období 12 kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 
nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční 
mzdy za národní hospodářství zveřejněné 
Českým statistickým úřadem, přitom, 
bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného 
s dotací podle tohoto nařízení uzavřena 
v období od 1. července do 31. prosince, 
bude čistý měsíční příjem porovnáván 
s průměrnou mzdou za minulý kalendářní 
rok za národní hospodářství zjištěnou 
a zveřejněnou Českým statistickým 
úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu 
postaveného s dotací podle tohoto 
nařízení uzavřena v období od 1. ledna 
do 30. června, bude čistý měsíční příjem 
porovnáván s průměrnou mzdou za 
předminulý kalendářní rok za národní 
hospodářství zjištěnou a zveřejněnou 
Českým statistickým úřadem.

2. osoba s dalšími členy domácnosti,  
která prokáže, že průměrný měsíční 
příjem domácnosti nepřesáhl v období 

12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné 
měsíční mzdy za národní hospodářství 
zveřejněné Českým statistickým úřadem, 
přitom, bude-li smlouva o nájmu bytu 
postaveného s dotací podle tohoto 
nařízení uzavřena v období od 1. července 
do 31. prosince, bude čistý měsíční 
příjem porovnáván s průměrnou mzdou 
za minulý kalendářní rok za národní 
hospodářství zjištěnou a zveřejněnou 
Českým statistickým úřadem, bude-li 
smlouva o nájmu bytu postaveného 
s dotací podle tohoto nařízení uzavřena 
v období od 1. ledna do 30.června, 
bude čistý měsíční příjem porovnáván 
s průměrnou mzdou za předminulý 
kalendářní rok za národní hospodářství 
zjištěnou a zveřejněnou Českým 
statistickým úřadem.

b) žadatel  není vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem nemovitosti určené 
k bydlení
Žadatel nemá vlastnické nebo 
spoluvlastnické právo k bytovému domu,  
rodinnému domu, nebo k bytu,  ani je 
neužívá právem odpovídajícím věcnému 
břemeni. Tuto podmínku musí splňovat 
i další členové domácnosti,  kteří mají 
v bytě bydlet. Viz čestné prohlášení.

c) žadatel souhlasí s dobou trvání 
nájemní smlouvy
Nájemce souhlasí s uzavřením  smlouvy 
o nájmu bytu vystavěného s dotací nejdéle 
na dobu dvou let, přičemž smlouvu lze 
opakovaně prodloužit. 

d) žadatel splňuje ostatní podmínky
-  je občan ČR  nebo jiného státu s trvalým 
 pobytem na území ČR
-  je starší 18-ti let a způsobilý k právním 
 úkonům
- podáním žádosti vydává souhlas  OÚ 
 Bludov a komisi sociální a bytové 
 k nakládání s osobnímu údaji v souladu 
 se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
 osobních údajů a o změně některých 
 zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
 a spisové službě a o změně některých 
 zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o podmínkách přidělování 
bytů  získáte na OÚ Bludov, dveře č. 5), 
p. Riedlová tel. 583 301 430.
 
Ing. Jan Šaj
vedoucí ekonomicko-správního odboru
Obecní úřad Bludov

Rada obce  schválila tyto podmínky pro přidělování bytů v mateřské škole

Všem občanům obce Bludov 
přejeme klidné 

a spokojené prožití Vánoc
a do nového roku 2007 mnoho 

štěstí, zdraví 
a vzájemného porozumění.

Zaměstnanci Obecního úřadu 
Bludov.

Obecní úřad upozorňuje občany,
že od středy 27.12.2006 

do pátku 29.12.2006
bude obecní úřad uzavřen.

UPOZORNĚNÍ

Kalendář na rok 2007 (čtrnáctidenní, stolní),

foto s bludovskými motivy 

v ceně 80,-Kč můžete zakoupit 

v Kulturním domě, Zámecké oranžérii, 

Zámecké cukrárně, v trafice U Zámku.

KALENDÁŘ  BLUDOVA

KALENDÁŘ
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 3. února 2007 uplyne 10 let od úmrtí 
paní

Růženy Šimkové
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Manžel a synové s rodinami.

Dne 29. prosince vzpomeneme 3. výročí od 
úmrtí pana

Vladimíra Kozáka
S láskou vzpomíná manželka Eva a syn Jiří
s rodinou. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

V prosinci 2006  oslaví :
Hrycaj Jan        Dr.Březiny  70 let
Janková Věra      Lázeňská 70 let
Směšná  Františka        Tř.A.Kašpara  81 let
Kašparová Marie J.Žižky 81 let
Hattonová Jiřina             Vančurova 84 let
Pecháček František B.Němcové    85 let
Martináková Libuše        Lázeňská 88 let
Jílek Jan Na Vískách 82 let

V lednu 2007 oslaví:
Tunys Jan Na Hradě  70 let
Kohoutová Marie Dr. Březiny 70 let
Andrlová Emilie Žerotínova 70 let
Plhák Miroslav Nerudova 75 let
Koutný Oldřich Na Hradě 75 let
Švestáková Marie Špalkova 80 let
Nimrichtr  Alois R.Kordase 80 let
Kotrlá Terezie Nová Dědina 80 let
Řežucha Jan Bohutínská 80 let
Kubíčková Klotylda Dr. Březiny 80 let
Horká Gerta Nádražní 80 let
Krystková Milada Krátká 81 let
Kubíčková Marie Tř.A.Kašpara 81 let
Čulíková Irena J. Žižky 83 let
Pavlů František Komenského 83 let
Hruba Josef Slepá 85 let
Krystek Antonín Krátká 85 let
Řežucha Josef Nová Dědina 85 let
Macek Alois Jiráskova 86 let
Frank Cyril K Zámečku 95 let

Sbor pro občanské záležitosti  a Kulturní 
dům Bludov přejí všem bludovským 
občanům příjemné prožití vánočních svátků 
a do roku 2007 především pevné zdraví.

Dne 21. listopadu oslavil Jaroslav Dostál 60 let
Dne 13. prosince oslaví Marie Snášelová 60 let

Hasiči blahopřejí.

Dne 5. ledna 2007 oslaví
80. narozeniny pan Alois Nimrichtr

Hodně zdraví a spokojenosti přeje manželka, 
děti Marie, Jiří a Dana s rodinami.

Dne 27. ledna 2007 oslaví 60. narozeniny pan 
Petr Chaloupka. Všechno nejlepší, hodně zdraví 
a spokojenosti přejí syn a dcera s rodinami.

Děkujeme všem, kteří jste se přišli dne 31. října 2006 
naposledy rozloučit s naší drahou dcerou, sestrou, tetou

Ivetou Březinovou
Za vřelá slova útěchy a za květinové dary děkují rodiče 
a sestra s rodinou.

Dne 25. ledna 2007 vzpomeneme 3. smutné
výročí, co nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička paní

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

Děkujeme zemědělské veřejnosti 
a všem, kteří se dne 24. listopadu 2006 
přišli naposledy rozloučit s naším drahým 
manželem, tatínkem a dědečkem, panem

Františkem Březinou
Za vřelá slova útěchy při našem velkém 
bolu a za květinové dary děkuje 
manželka, synové a dcera s rodinami.

Přeji všem cvičenkám pěkné Vánoce, bohatého Ježíška, 
hodně zdraví a spokojenosti do nového roku. 
V příštím roce se na vás opět těším. 
Cvičitelka Alena Fazorová

D
oš

lo
 p

o 
uz

áv
ěr

ce
. N

ep
ro

šl
o 

ja
zy

ko
vo

u 
ko

nt
ro

lo
u.

Dne 4. prosince 2006 vzpomeneme rok od úmrtí naší drahé
paní Ludmily Cehové.
S láskou vzpomínají manžel Alois a syn Stanislav. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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PROSINEC 2006
Pátek   1. 12. 16:00 Dětská mikulášská besídka
    -Bludovská
Sobota   2. 12. 14:00 Mikulášská beseda pro důchodce
Neděle   3. 12. 14:00 Dětská mikulášská besídka- KD
Neděle   3. 12. 16:00 1. adventní koncert - kostel
Sobota   9. 12.  7:00 Zájezd do Rožnova 
    pod Radhoštěm
Neděle 10. 12. 16:00 2. adventní koncert – kostel
Sobota 16. 12. 9:00, 13:00    Šachový turnaj
Sobota 16. 12. 17:00 Vánoční koncert Bludověnky
Sobota 16. 12.    6:00            Zájezd do Polska
Neděle 17. 12. 16:00 Vánoční koncert – kostel
Sobota 23. 12. 17:00 Zpívání u stromu
Neděle 24. 12. 17:00 Vlčí důl - Štědrovečerní večeře
Neděle 31. 12.  Vlčí důl - Silvestrovská zábava,

LEDEN 2007
Pá  12. 1. 19:00  Zájezd do Divadla Šumperk
Pá   12. 1. 20:00 Ples 4. B Zdravotnické školy  
Pá    19. 1.  20:00 Hasičský ples
Ne 21. 1. 14:00 Dětský maškarní karneval
So   27. 1.  20:00 Myslivecký ples
Út  30. 1. 17:00 Cestopisná přednáška 
Pá   2. 2. 20:00 Maškarní ples

POZVÁNKA

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 
ve 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

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-

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

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

Cena za cestu 180,- Kč 
Přihlášky v KD.

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov zve všechny 
zájemce na 

Vánoční ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 16. prosince 2006
    9:00 hodin - děti

13:00 - dospělí 
V jazykové učebně KD Bludov

/zadní část – vstup ze zahrady/
Ceny zajištěny.

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov 
pod vedením Jaroslav Dobeše

Vlčí důl - neděle 31.prosince
hraje Ludvík Kovář, cena 350,-Kč,

Možno objednat na tel.583238211

 Štědrovečerní 
večeře

Vlčí důl - neděle 24.prosince 
v 17:00 hodin

Silvestrovská 
zábava
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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

Dechová hudba Bludověnka vás zve na
vánoční koncert

„Oblečte Vánoce do písní“
sobota 16. prosince 2006 v 17:00 hodin
Kulturní dům Bludov

Zpěváci: Andrea Kouřilová
Mirka Niklová,  Aleš Peč

Program: 
Skladby a písně vánočního charakteru -  Purpura, Brazilská 
vánoční, Rolničky, Tichá noc, Vánoční směs, Mozartova 
ukolébavka, Dlouhá bílá noc, Pastorela, Nabucco, 
Alžbětinská serenáda apod.

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov zve všechny děti i jejich rodiče na

Dětský maškarní karneval
aneb

karnevalovou Show šaška Vikyho
• Hry, soutěže

• Vyhodnocení nejlepších masek
• Občerstvení

neděle 21. ledna 2007 ve 14:00 hodin
vstupné 10 vyfouknutých namalovaných vajíček

Rybářský kroužek

V neděli 12. listopadu 2006 
v 10:00 hodin byl zahájen 

rybářský kroužek pro děti 
/v zadní části Kulturního domu Bludov/.

Zveme zájemce o rybaření.
Vede V. Řežucha

Pátek      12. ledna Ples 4. B Zdravotnické školy  
Pátek      19. ledna  Hasičský ples
Sobota    27. ledna  Myslivecký ples
Pátek         2. února Maškarní ples
Sobota    10. února  Fotbalistický ples
Pátek       16. února       Ples Policie ČR

Plesy v Kulturním
domě v roce 2007

Kalendář akcí  
v roce 2007

Obracím na všechny pořadatele kulturních a sportovních 
akcí v Bludově. Tak jako v předcházejících letech nabízím 
možnost všem organizacím a spolkům, které pořádají akce 
pro veřejnost, možnost  presentovat  termíny svých akcí 
v  Kalendáři akcí v Bludově na rok 2007    
Kalendář vyjde začátkem roku 2007.
Pořadatelé, nahlaste, prosím,  termíny svých akcí do 
kulturního domu osobně, telefonicky, popř. písemně, a to 
co nejdříve.                     -jdi-
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Koncerty pořádané v měsíci prosinci pěveckým sborem 
Canzonetta Bludov se staly již dlouholetou tradicí. 
 Také letos Vás srdečně zveme na adventní nedělní 
podvečery do kostela sv. Jiří v Bludově.
  3. adventní neděle bude patřit pořadatelům, kteří 
pro posluchače nastudovali vánoční mši od neznámého 
skladatele z konce 18. století – Žarošickou mši koledovou 
na půlnoční..Nejstarším a nejúplnějším pramenem, který  
zachovává znaky staré barokní kantorské kompozice 
nejlépe, je opis poštmistra Táborského, který tuto mši 
podle údaje na obalu přinesl do Žarošic v roce l880. Mše je 
natolik originální, že se nepodařilo nalézt žádnou pastorelu, 
pastorální mši nebo koledu, v níž by se vyskytla některá její 
část. I když mše obsahuje jednotlivé díly nazvané přísně 
podle mešního ordinária a propria (Kyrie, Gloria, Graduale, 
Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Dona), jde 
o sled devíti pastorel na český text, které se obsahově jen 
velmi volně váží k dané mešní částce. Podobně je tomu např. 
v Rybově České mši vánoční. Obsazení skladby se jeví jako 
autentické, není rozšiřováno o další orchestrální nástroje 
(jak bývá zvykem koncem 19. století), ani nerezignuje na 
pouhý doprovod varhan. Zachovává tedy starý kantorský 
úzus – vokální čtyřhlas, 2 housle, varhany. Původní žarošický 
rukopis se podařilo nalézt v r. 1999 Ing. Karolu Frydrychovi, 
což otevřelo možnost vydat dílo tiskem v původní podobě. 
Pokud přijmete pozvání na  naše koncerty, přejeme Vám 
příjemné a milé zážitky v tomto, ač krásném, ale také 
každoročně hektickém období. 

Zároveň děkuji za vstřícnost a ochotu 
panu faráři ThDr. Hynku Wiesnerovi 
a rodině Ing. Karla Mornstein- Zierotina.

V neděli 3. prosince 2006  
1. ADVENTNÍ KONCERT 

 Účinkují:
Dechový soubor renesanční hudby

COLLEGIUM BUCINATORUM Zábřeh

varhanní doprovod: 
Marcel Poisl - sólové varhanní skladby

V neděli 10. prosince 2006 
2. ADVENTNÍ KONCERT

Účinkují:
Dětský pěvecký sbor,  ZŠ Severovýchod, 
Zábřeh pod vedením Mgr. Lenky Černé
Dětský dechový orchestr ZUŠ, Šumperk

umělecký vedoucí Ivan Zela

V neděli 17. prosince 2006 
VÁNOČNÍ KONCERT

ŽAROŠICKÁ MŠE KOLEDOVÁ NA PŮLNOČNÍ
           (autor – anonym z 18. století)

účinkuje: pěvecký sbor Canzonetta Bludov
Začátky vždy v 16 hodin v kostele sv. Jiří v Bludově. 

ZPÍVÁNÍ U STROMU
V sobotu 23. prosince v 17 hodin společné 

zpívání koled na nádvoří bludovského zámku

Krásné a spokojené vánoční svátky Vám všem přeje za pěvecký 
sbor Canzonetta Bludov. Irena Sedláčková.

Výtěžek bude věnován Ústavu sociální péče pro mládež, Olšany.

Koncerty pořádané pěveckým 
sborem Canzonetta Bludov 

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

NETRADIČNÍ PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Konečně jsme se dočkali. Kdo? Pionýři, ale i sběrači spolu 
s dospělými konečně odjeli na dlouho slibovaný zájezd na 
Slovensko.
 Odjížděli jsme ve středu 25.10. v 15:00 hodin do Lehoty pod 
Vtáčnikom, naší družební obce. Očekával a mile nás přivítal 
ředitel školy Mgr. Valent Gašparovič. Čtvrteční dopoledne 
jsme věnovali sportovnímu zápolení. Hrál se fotbal – zvítězilo 
slovenské družstvo. Vybíjená skončila nerozhodně. Sportovní 
zápolení prověřilo nejen naši fyzičku, ale také komunikační 
dovednosti.
 Během krátké doby jsme překonali i jazykovou bariéru 
a navázali nová přátelství. Domluvili jsme se na návštěvě na příští 
léto u nás. Už se těšíme. 
 Pan ředitel zajistil prohlídku Hornonitranského baňského 
skanzenu – baňa Cígel. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli cestu, 
kterou baníci dennodenně fárají do útrob země. Do podzemí 
nás dopravil klasický vláček, kde nás čekalo 654 metrů pěší 
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ZŠ Bludov

prohlídky s osobním výkladem.
 Celodenní výborné stravování nám zajišťovaly kuchařky 
školní jídelny, kterým patří náš dík.
 Večer nás pan ředitel pozval do  školního bazénu. Jeho  
nabídku jsme s radostí přijali.
 V pátek nás čekal výlet na zámek  Bojnice. Jeho krása, 
mohutnost a vybavení nás ohromily. Pak už naše cesty 
směřovaly jen do vytoužené Tatralandie v Liptovském Mikuláši, 
největšího celoročně otevřeného Aqua Parku na Slovensku, 
Polsku a Česku. Využili jsme všechny dostupné atrakce, 
tobogány a  termální bazény.
 Přespali jsme v Demänovské dolině na chatě Zahrádky. 
Ráno jsme zamířili do Demänovskej jaskyně Slobody. Cestou 
zpět jsme se vrátili do Tatralandie, tentokráte s možností vstupu 
zdarma.
 Čekal nás už jen návrat domů. Za krásné zážitky děkujeme 
především vedení ZŠ Lehoty pod Vtáčnikom, řediteli 
p. Gašparovičovi, ostatním pedagogům a kuchařkám.
 Využili jsme podpůrného programu Obecního úřadu Bludov. 
Naše poděkování patří paní učitelce Vlaďce Horáčkové ze 
ZŠ Bludov, KartoTISKu s.r.o. a  Ing. Josefu Ťulpíkovi za 
sponzorské dary.    Dana Plíhalová

Jako každý rok, tak i letos absolvovali naši druháci a třeťáci 
povinný kurz plavání v rámci tělesné výchovy. Někteří zápasili
se strachem z vody, ale prokázali pevnou vůli a vydrželi. 
Odměnou jim byla poslední lekce plná zábavy.

 Jarmila Březinová.

Naši děti nasbíraly pro zvířátka na zimní období, kaštany 
a žaludy. Za odměnu nám mladý myslivec Marek Nimrichtr 
s půvabnou asistentkou Markétou Matýskovou předvedl trofeje 
lesní zvěře. Dětem velmi poutavě vyprávěl, byly nadšeny. Je 
to inspirativní i do mnoha dalších předmětů. Moc děkujeme 
a těšíme se na další slíbené pokračování.

Žáci prvních, druhých a třetích tříd ZŠ Bludov.
Mgr. Irena Dokoupilová.

prosinec 2006

PRODEJE  v kulturním domě

Středa 6. 12., Pátek 8. 12,
Úterý a Středa  12. a 13. 12. - levný textil
Pátek 15. 12., Úterý 19. 12., Pátek 22. 12.

leden 2007
Úterý a Středa 9. a  10.1. - levný textil
Úterý 16.1.

Obec Bludov přijme k zabezpečení provozu nového sportoviště u základní školy správce areálu (vhodná 
možnost přivýdělku). Žádosti zasílejte na Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, k rukám pí. Veroniky Riedlové 

(možno i elektronicky na adresu riedlova@ou.bludov.cz). Uzávěrka je 14. 12. 2006 v 16:00 hodin.

Došlo po uzávěrce. Neprošlo jazykovou kontrolou.
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Strašidla, strašidýlka, světýlka
Už tradicí se stalo na naší MŠ vítat dlouhé večery společným 
tvořivým setkáním s dětmi a rodiči.
 Děti se na den plný strašidýlek velmi  těšily a nosily společ-
ně s rodiči už týden dopředu vlastnoručně vypěstované nebo od 
babiček a známých získané  dýně, cukety a patizony.
 Ve čtvrtek 9. listopadu 2006 v odpoledních hodinách 
společně s maminkami a některými tatínky se pustily do díla. 
Pod jejich šikovnýma rukama se rodila a zjevovala strašidla, 
strašidýlka a světýlka rozmanitých tvarů a nálad. Děti měly za 
úkol nejen rodičům radit a pomáhat, ale to hlavní - vymyslet 
jméno pro strašidýlko. Potom při tajuplné hudbě a chabém  
osvětlení chodeb děti hledaly to nejvhodnější místo pro své 
strašidýlko. Setkání se strašidýlky se nám vydařilo, i když se závěr 
konal jen v prostorách chodeb mateřské školy. Počasí nám totiž 
nedovolilo ukončit tvořivé setkání „strašidelnou šou“. Na úplný 
závěr pak čekalo na všechny malé pohoštění “dušičkový čajíček“ 
a sušenky.
 Šikovnost a tvořivost rodičů ocenily nejen děti, ale všichni, 
kteří naši MŠ příští dny navštívili.

uč. Eliška Březinová

Průběžné hlášení stavu shromážděných kraslic:
k 25. listopadu 2006 máme v kulturním domě  
951  kraslic /hlavně díky prvním a druhým třídám 
základní školy. Takže nám ještě zbývá nasbírat 
velké množství vyfouknutých vajíček. Bereme 
jakékoliv množství, předem děkujeme.

Pokusme se všichni přispět k dosažení rekordu
VYTVOŘENÍ NEJVĚTŠÍHO 
SKOŘÁPKOVNÍKU. 

Pokus o rekord  
VYTVOŘENÍ 
NEJVĚTŠÍHO 

SKOŘÁPKOVNÍKU
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Bezpečné užití zemního plynu

1. Co dělat, když ucítím ZP ?
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než 
vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a 
neškodné jsou i jeho zplodiny – především 
pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho bezpečné 
distribuci a použití se provádí tzv. 
odorizace, což je umělé obohacení 
zemního plynu látkou či směsí látek, 
odorantem, s mimořádně intenzivním a 
charakteristickým zápachem, aby již při 
jednoprocentní koncentraci zemního plynu 
ve vzduchu byl signalizován jeho únik. 

Jak zjistíme sami, že dochází 
k unikání zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, 
případně sluchem. Pokud je únik menší a 
nejsme si jisti, zda a kde k němu dochází, 
potíráme podezřelá místa mýdlovou 
vodou, netěsnost se pak projeví tvorbou 
bublinek v místě úniku. A teď jedna zásada 
- k vyhledávání místa úniku nesmíme 
nikdy použít otevřený oheň!

Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo 
podezření na jeho únik je třeba neprodleně 
zavolat na linku 1239 Pohotovostní 
služby Severomoravské plynárenské, 
a.s., a dále provést tato bezpečnostní 
opatření:
•  Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. 
 uhasit všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání 
 prostoru!
•  Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
•  Vypnout hlavní přívod elektřiny do 
 objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými 
 spotřebiči, nevytahovat je ze 
 zástrček!
•  Nepoužívat spotřebiče s bateriovým 
 napájením (zvonky, mobilní 
 telefony)!
•  Nepoužívat výtah!
•  Varovat ostatní obyvatele 
 a urychleně opustit budovu!
•  U nepřístupných prostor uvědomit 
 policii a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro 
 pohotovostní a poruchovou službu!
Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské
plynárenské, a.s. ............................. 1239
Hasičský záchranný sbor: ...............  150
Záchranná služba: ........................... 155

Policie ČR: ...................................... 158

Téma příště: Bezpečnost při distribuci ZP
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Nevyhazujte žádné staré a nové pohlednice, známky, obálky, 
korespondenční lístky, kalendáříky, svatební oznámení. 

Věnujte je sběrateli. 
Předem děkuji. Karel Adam, 

Tř. A. Kašpara 533, 789 61 Bludov

HLEDÁME DLOUHODOBĚJŠÍ PRONÁJEM ČI PODNÁJEM MALÉHO 
BYTU NEBO ČÁSTI RODINNÉHO DOMKU V BLUDOVĚ, JSME 

SLUŠNÝ PÁR VYŠŠÍCH STŘEDNÍCH LET. MŮŽEME I VYPOMOCI. 
DĚTI A ZVÍŘECTVO NEMÁME. TEL: 723 958 278

Chcete mít krásné vlasy?
Ostříhané, obarvené, melírované nebo učesané na ples??

KADEŘNICE DO DOMU
Veronika Šajová

Vám toto přání splní v pohodlí Vašeho domova za nízké ceny.

Mobil : 736 435 291
Pohodlí a kvalitní služby si můžete dopřát i v šumperském Studiu 

Wella na ulici M. R. Štefánika 26. Tel.: 583 222 476
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Prodej Olomouc region Card stále stoupá!

Kateřina Kloudová – odborná poradkyně životního stylu, rozvoje 
osobnosti, image, instruktorka PPR

Poradna on line
Tel.: 900 11 80 58

/ vztahy, personalistika, gynekologie, image /
pořádá :

Dámský klub
-  program pro zdokonalení vystupování 
 a vylepšení image
- obsah: praktická výuka barevné typologie, 
 líčení, masáží, poradenství odívání, zdravého 
 životního stylu,  příprava na jednání a pracovní 
 pohovor
- spolupráce s lektory z Poradny on-line
- exkurze
- slevy v kosmetických salónech v Brně
- zdarma finanční poradenství

Budeme rádi, když nám i zavoláte názor, které 
téma Vás hodně zaujalo a také nám sdělíte, na 
co se máme lépe zaměřit tak, aby setkání bylo, 

co nejvíce zajímavé pro Vás.

cena: 70Kč/osobu a 1 setkání
termín: dle zájmu 1x za měsíc v KD Bludov

(Přihlášky v KD)

V letošním roce využívali turisté 
a návštěvníci Střední Moravy a Jeseníků 
turistických slevových karet více než 
v loňském roce. Objem prodeje Olomouc 
region Card do konce srpna 2006 dosáhl 
1351 kusů prodaných karet, což je 
podstatně více než za celý rok 2005, kdy 
celkový prodej dosáhl 1063 karet, uvedla 
Martina Svatošová z agentury m-ARK. 
Z průběžných výsledků je jasné, že se letos 
podaří naplnit předpokládaný roční prodej 
1500 kusů karet za rok 2006. Jsme rádi, že je 
o turistické slevové karty zájem a věříme, 
že jejich prodej bude i nadále stoupat 
informovala také  Karin Oklešťková, 
vedoucí oddělení cestovního ruchu 
magistrátu města Olomouce. Největší 
zájem měli turisté o návštěvu zoologické 
zahrady Olomouc na Sv. Kopečku, 
kterou do konce prázdnin navštívilo 397 
držitelů Olomouc region Card. Dalšími 
hojně navštěvovanými objekty byly 
hrady a zámky. Kartu pro vstup zdarma 
využilo 183 lidí na hradu Bouzově či na 
zámku ve Velkých Losinách. Zvýšený 
počet návštěv s Olomouc region Card 
zaznamenal hrad Šternberk se 178 vstupy 
či zámek Náměšť na Hané s počtem 
167 návštěvníků s výhodou Olomouc 

region Card. Je potěšující, že zvýšený 
zájem turistů s kartou hlásí také zámek 
Jánský Vrch v Javorníku se 48 vstupy.  
 Lidé  reagují na novinky v nabídce 
Olomouc region Card, a proto je důležité, 
aby každý rok byly zařazeny další nové 
subjekty a návštěvníci dostávali stále 
pestřejší nabídku „zážitků“ v Olomouckém 
kraji a  měli ten správný důvod, proč k nám 
zavítat, řekla Alena Křetínská, vedoucí 
oddělení cestovního ruchu Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Zařazení 
nových subjektů jako bylo letos otevřené 
Arcidiecézní muzeum v Olomouci nebo 
Muzeum Pravých olomouckých tvarůžků 
v Lošticích nám ukázalo, že návštěvníci 
změny v nabídce Olomouc region Card 
vnímají. Několik desítek cestovatelů 
nabídku se vstupem zdarma letos již 
využilo. Hedvika Dostálová ze stejného 
oddělení Krajského úřadu Olomouckého 
kraje komentovala rozložení rozpočtu 
projektu Olomouc region Card, kdy 
na rok 2006 je z celkového rozpočtu 
projektu vyčleněno na realizaci 995 
387,- Kč (z toho Olomoucký kraj hradí 
647 000,- Kč). Částka zahrnuje výrobu 
samotných karet, aktualizované vydání 
Informační brožury a ostatních tiskových 

informačních materiálů v různých 
jazykových mutacích. V německém, 
anglickém a polském jazyce byla vydána 
nejen Informační brožura, která je 
nedílnou součástí karty, ale také je v těchto 
jazycích sestavena webová prezentace 
na www.olomoucregioncard.cz, která se
průběžně aktualizuje a obsahuje mimo 
novinek také soubor s návodem pro 
případné zájemce o prodej karet či 
zapojení se do projektu Olomouc region 
Card. Celá částka mimo prezentaci 
Olomouc region Card pokrývá také 
náklady na refundaci části vstupného 
u subjektů, které poskytují vstupy zdarma 
nebo hradí náklady na administraci projektu 
či spolupráci s agenturami a touroperátory, 
jenž nabízejí regiony Střední Morava 
a Jeseníky v zahraniční. Jsme rádi, 
že se nám v letošním roce podařilo 
navázat spolupráci s CK Atis, která je 
významným prodejcem rekreačních 
pobytů zejména v Jeseníkách. Pro příští 
rok bychom rádi připravili dohodu 
s cestovní kanceláří Čedok, která by se 
stala významným partnerem pro celý 
projekt Olomouc region Card 2007, 
uvedla M. Svatošová z agentury m-ARK.

Kulturní dům Bludov 
přijímá do 20. prosince 2006 

přihlášky do Tai-či.
• vede Alois Voráč 

• zahájení leden 2007 
úterý ve večerních hodinách 

/bude upřesněno dle počtu přihlášených/
• Deset lekcí – 250.- Kč.

Cvičení pocházející z Číny, oblíbené pro ladné pohyby, skrývající 
sílu bojového umění a hlavně pro jeho zdravotně léčebný efekt. Proto 
také nazvané – MEDITACE V POHYBU. Je vhodné pro ženy a muže 

v neomezeném věku.

V současnosti patří k nejznámějšímu a nejrozšířenějšímu systému 
cvičení. Výhodou je nejen jeho působení na zdraví, ale i to, že si v něm 

každý může najít, co mu vyhovuje a co jej zajímá. Od orientace na 
vlastní pohodu, přes přípravu na různé exhibice a vrcholné soutěže, 

nácvik sebeobranných aplikací až po meditativně duchovní zaměření. 
Tai-či je cvičením zajišťující přísun a akumulaci energie ovlivňující 
její pohyb a kvalitu. Cvičení pracuje s vitální energií, ze zdravotního 

pohledu je nejen fyzickým cvičením, ale i speciálním 
a vědomým tréninkem centrální nervové soustavy.
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Před několika dny se mně informovali 
někteří rodiče prvňáčků, že jim bylo 
na listopadových třídních schůzkách 
oznámeno, že od začátku druhého pololetí 
budou pro kvůli nedostatku financí 
sloučeny dvě paralelní první třídy v jednu. 
V první chvíli jsem tomu nevěřil. Říkal 
jsem si, že to prostě není možné. Ředitel a 
vedení školy to však potvrdili.
 Přes všechny argumenty, které vedení 
školy používá, se stále domnívám, že 
se jedná ze všech špatných řešení, které 
tato situace má, o řešení zcela nejhorší. 
Člověk nemusí být vystudovaný učitel, 
aby věděl, jak zásadní pro celý další vývoj 
člověka je první třída. Domnívám se, že se 
musí všemi prostředky zabránit tomu, aby 
zničehonic byla jedněm prvňáčkům vzata 
„jejich“ paní učitelka, jejich kolektiv a byli 
vřazeni do třídy jiné.
 Aby bylo jasno: primárně mi nevadí, 
když bude v jedné třídě třicet dětí, ačkoli 

vím, že zcela optimální to není. Nicméně 
pravidla financování škol, ať už si o nich 
myslíme cokoli, jsou nastavena zcela 
jasně. Koneckonců – já, stejně jako většina 
rodičů dnešních prvňáčků jsme ve třídách, 
které měly třicet a více žáků sami vyrostli a 
zásadní stopy to na nás zřejmě nenechalo. 
Vadí mi ale, že se mění pravidla hry 
v průběhu roku. Že se ze dne na den změní 
třída a učitelka, ačkoli to není zcela nutné. 
Vedení školy si toho rizika, že stačí málo 
a nebudou peníze na dvě učitelky v první 
třídě, bylo vědomo už na začátku školního 
roku. Když už ale do tohoto rizika šlo, 
musí ho unést až do konce. Přece nelze 
důsledky špatného strategického odhadu 
přenést na ty nejbezbrannější – na děti!
 V prvním prosincovém týdnu se za 
účasti starosty obce sejde školní rada, 
která se bude situací zabývat. Troufnu 
si odhadnout, že vedení školy bude mít 
velké potíže své rozhodnutí obhájit. Za 

sebe jasně říkám, že budu proti sloučení 
prvních tříd v pololetí. Chybějící cca čtvrt 
milion, který škole chybí, lze sehnat. Ale 
pozor – nemyslím si, že by jej měla hradit 
výhradně obec, jako zřizovatel. Nějaké 
peníze by měla ušetřit sama škola na svém 
provozu, něčím by rovněž měli (např. ze 
svých odměn) přispět ti, kteří rozhodli 
o tom, že se půjde do rizika. A zbytek 
nechť dorovná obec, bude-li k tomu vůle 
zastupitelstva.
 Jediné, co bych ještě rád věděl, tak 
je postoj ostatních učitelů. Zda jim přijde 
normální slučovat v průběhu roku první 
třídu. A jestli ne, tak jestli se proti záměru 
ozvali. Když jsem se o této věci s několika 
učiteli, kteří nepůsobí na naší škole bavil, 
tak jen kroutili hlavou. A jedna zkušená 
kantorka se snad čtyřicetiletou praxí to 
přesně vystihla, když řekla: ...to je, skoro 
bych řekla, proti přírodě...   

Stanislav Balík ml.

Sloučení dvou prvních tříd v jednu?
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Výbor základní organizace Českého 

svazu chovatelů v  Bludově přeje všem 

chovatelům, jejich rodinám a nám 

sympatizujícím příznivcům hezké a ve zdraví 

prožité svátky vánoční a do nového roku 

2007 hodně štěstí, zdraví a radosti z Vašich 

domácích zvířátek.

Farní knihovna nabízí
Stupně naděje:   Vilfred Jiří, příběhy

Perla raněného srdce:  
Barbarič Slavko, svédectví o užívání drog

Věčná žena: Gertruda von Le Fort

Farní knihovna je otevřená každý čtvrtek 
17:30 - 19:00 hod.                                       J.M.
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Účastníci jamboree se sešli v Olomouci
 XXI. jamboree, tedy setkání skautů a skautek celého světa, 
se sice v Anglii uskuteční až příští rok v létě, přípravy na něj 
už jsou ale v plném proudu. Skupina účastníků z Olomouckého 
kraje, mezi nimiž jsou i tři skauti z Bludova (Jan a Petr 
Juránkovi, Jaroslav Petřík) - se sešla o prvním listopadovém 
víkendu na Skautském domě v Olomouci. Cílem setkání bylo 
seznámení a první přípravy prezentace kraje i celého českého 
skautingu na jamboree. 
 Páteční večer patřil představení jednotlivých členů výpravy. 
V současné době je přihlášených asi 30 mladších účastníků do 
osmnácti let, čtyři vedoucí a desetičlenný servistým, který bude 
výpravu zajišťovat po technické stránce. Nejvíc lidí pojede 
přímo z Olomouce, účastníci mají v kolonce „bydliště“ ale 
uvedeno i například Prostějov, Bludov či Jeseník. 
 V sobotu ráno se mladší účastníci vydali do centra města, 
aby se seznámili s jeho historií, ale také aby si pocvičili cizí 
jazyk. Hra spočívala ve zjištění informací o některé z mnoha 
olomouckých památek a jejich přeložení do angličtiny.
 Po obědě ve vysokoškolské menze se účastníci víkendového 
setkání radili, jak co možná nejlépe prezentovat Českou 
republiku, místní skauting a Olomoucký kraj. Nápadů se sešla 
celá řada, od lidových tanců až po ochutnávku regionální 
speciality, olomouckých tvarůžků. Jedním z největších lákadel 
by měla být stavba podsad, typicky českých stanů. 

Účastníci přípravného setkání na Skautském domě v Olomouci 
připravovali prezentaci Junáka na světovém jamboree. Foto Petr 
Brabec.

 Že se podařilo naplnit jeden z cílů setkání, tedy stmelení 
kolektivu, dokázali i ti, kteří si po krátké večerní přednášce 
o historii skautského hnutí ještě dlouho do noci povídali nejen 
o nadcházejících oslavách stého výročí prvního skautského tábora 
z roku 1907.  (–peb–)

V pátek 24. listopadu 2006 proběhla již 129. 
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů v Bludově. Proto chceme seznámit 
s naší činností i ostatní občany Bludova ve 
stručném zhodnocení uplynulého roku. 
 V uplynulém roce bludovští hasiči 
uspořádali tradiční Hasičský ples, pohárovou 
soutěž mládeže, Velkou cenu okresu 
v požárním útoku mužů, žen a veteránů, 
navštívili jsme naše družební hasiče ve 
slovenské Lehotě pod Vtáčnikom a pořádali 
jsme závod požárnické všestrannosti 
mládeže okresu Šumperk  a další akce.  
 Družstva mužů a žen zahájila letošní 
sezónu 21. května  v areálu SDH Dolní 
Studénky, kde proběhlo okrskové kolo 
požárního sportu. Ženy se zúčastnily ve 
sníženém počtu, splnily ale podmínku 
pro účast jak v kole okresním, tak 
i pro celou sezónu. Muži 
zvítězili, obhájili loňské vítězství 
a postoupili do okresního kola, které 
se uskutečnilo 3. června v Novém 
Malíně.Naše  družstva i tady prokázala, 
že patří dlouhodobě mezi nejlepší. 
Ženy šly do soutěže s cílem umístit se 
na medailových místech, a  o tento cíl 
přišly až  v poslední disciplíně požárním 
útoku, kdy se propadly až na 6. místo. 
Muži letos v oslabené sestavě předvedli 
spolehlivý výkon a teprve prostřik na terči 
v požárním útoku je odsunul na nepopulární 
4. místo. V běhu jednotlivkyň na 100m 
s překážkami zvítězila a přebornicí 

okresu se stala naše Lenka Válková. 
V běhu jednotlivců při neúčasti 
Romana Kamlera nejlépe skončil 
z našich závodníků Karel Kubíček 
na 3. místě. 
  Ve Velké ceně okresu Šumperk 
v požárním útoku absolvovalo družstvo 
žen pouze  2 soutěže z celkem 16 
a umístilo se na celkovém 8. místě. 
Jediným krásným okamžikem bylo 2. 
místo na domácí soutěži, přestože bez 
nějakého kvalitnějšího tréninku. Děvčata 
doma předvedla, že umí a za celou 
sezónou musíme vidět spíše jiné než 
výkonnostní důvody. 
 Veteráni letos zažili zajímavou sezónu, 
když po loňském špatném umístění  až 
do poslední chvíle bojovali o celkové 
vítězství ve Velké ceně. Tak jako loni dali 
přednost soutěži na Slovensku v družební 
Lehotě pod Vtáčnikom, kde opět velice 
dobře reprezentovali náš sbor i naši 
obec a ve velké konkurenci skončili na 
výborném 2. místě. Velké poděkování 
si zaslouží právě z toho důvodu, že na 
vítězství ve Velké ceně se hodně těšili. 
I letos samozřejmě patří veliký 
dík bratru Strašilovi  za perfektní 
přípravu  soutěžního  stroje.
 To nejcennější přichází na závěr zprávy o 
činnosti družstev. Tím bezesporu je celkové 
umístění družstva mužů ve Velké ceně 
okresu Šumperk v požárním útoku pro rok 
2006.

Sbor dobrovolných hasičů Bludov hodnotil uplynulý rok 2006.
Bludovští muži 
obhájili loňské 
třetí místo, což 
považujeme za 
ještě větší 
úspěch než loni,
protože letošní výkony družstev byly 
více vyrovnané a kromě celkového 
vítězství Hrabišína se o všem podstatném 
rozhodovalo až na poslední soutěži v 
Ráječku. Z celkem 16-ti soutěží bodovali 
na 14-ti, nasbírali rekordních 209 bodů. Tři 
3.místa, pět 5. míst, celkem deset umístění 
v nejlepší desítce, to samo hovoří o veliké 
vyrovnanosti výkonů a zaslouženém 
konečném umístění. To nejlepší ale přišlo 
až na závěr celé sezóny. Ve dvoukolovém 
finále Velké ceny Holba cupu v  Hrabišíně 
se našim mužům podařilo zvítězit, 
porazit nejlepší družstva seriálu a sesadit 
z trůnu této prestižní soutěže Hrabišín na 
jeho vlastní dráze. 
 Těchto úspěchů nebylo možno dosáhnout 
bez obrovské mnohostranné podpory 
výboru sboru, všech členů sboru, Obecního 
úřadu, řady sponzorů, ale také jednotlivců, 
nečlenů našeho sboru, Milana Lečka 
z Kolšova,  Václava Matury st. z Chromče,  
Pavla Matury z Bludova a mnoha dalších, 
kteří po celou sezónu pomáhali s přípravou 
soutěžního stroje. Budoucnost opět vidíme 
kladně, protože nám vyrůstá, věřme,
dostatek kvalitních nástupců. 
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Jednotka má stálý stav 20 členů, z toho 
jeden velitel jednotky, dva velitelé družstev, 
čtyři strojníci ( T-148), čtyři řidiči vozidla 
Avia, pět členů s oprávněním pro práci 
s motorovou pilou, tři členové absolvovali 
zdravotnický kurz, ostatní jsou zařazeni na 
funkci hasič.
   V letošním roce se členové jednotky
účastnili pravidelných školení 
organizovaných v rámci výcviku. Dále 
navštívili cyklickou přípravu velitelů 
a strojníků v rámci okresu.
 Z dalších akcí jednotky vybíráme: požár 
garáže v Bohutíně, čištění koupaliště před 
sezónou, požární dohled na Dětském dnu 
u Kostelíčka, požár objektu pily v Hrabové, 
požár střechy budovy v Sudkově, požár 
Moravolenu v Oskavě, planý výjezd na 
nahlášený požár mezi Postřelmovem a 
Zábřehem, požár sklepních prostor na ulici 
Školní v Bludově, po celý rok na vyzvání 
obecního úřadu mytí vozovek při výstavbě 
kanalizaci. K tomuto stručnému výčtu patří 
ještě několik výjezdů menšího významu.
Byly provedeny nutné opravy vozidel. 
    Jednotka během roku odpracovala 
velké množství hodin při údržbě, opravách
a vybavení techniky. Je třeba poděkovat 
také firmám Bludovská a.s. a Pneuservis

Matěj za vstřícnost při opravách a údržbě 
techniky. 
    Poděkování patří i Obecnímu 
úřadu v Bludově jako zřizovateli 
jednotky za spolupráci v roce minulém 
a nám všem přejeme, abychom se 
v roce příštím nemuseli setkat při 
požáru nebo jiné nepříjemné události.
 Závěrem Vás chceme seznámit 
s akcemi našeho sboru v roce 2007:
19.1.2007 
Hasičský ples – informace a předprodej 
vstupenek od 2.1.2007 u paní Jarmily 
Kašparové, Jana Žižky 196
10.2.2007 
Liga mladých hasičů okresu Šumperk 
– tělocvična ZŠ 
12.5.2007
Okresní kolo mládeže a dorostu
19.5.2007 
Pohárová soutěž mladých hasičů
2.6.2007
Okresní kolo mužů a žen v požárním sportu
8.-10.6.2007 
Krajské kolo mládeže a dorostu 
Olomouckého kraje (soutěž má právo 
uspořádat okres Šumperk jednou za 5 let,
jde o nejvýznamnější akci, kterou lze

Zpráva o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bludov. 

Děti pracovaly pod vedením Krejčí Dany, 
Sobotkové Mileny, Sobotky Martina. Dále 
vypomáhají Kamler Roman, Krejčí Jiří, 
Matějček Marek a Balcárek Jiří. V celoroční 
hře Plamen ročníku 2005-2006, která se 
skládá ze tří soutěží se v kategorii mladší 
celkovými vítězi a přeborníky okresu stalo 
družstvo Bludova, které ze šesti disciplín 
v pěti zvítězilo a pouze jednou skončilo 
na druhém místě. V kategorii starší 
naše družstvo překvapivě skončilo na 3. 
místě. V každém ohledu je toto umístění 
vynikající, vždyť naše družstvo s věkovým 
průměrem 12 let celý rok statečně bojovalo 
se soupeři s průměrným věkem 14-15 roků. 
V Lize mladých hasičů okresu Šumperk 
ročníku 2005-2006, která se skládá celkem 
z 8 soutěží se celkovými vítězi v kategorii 
mladší stalo také družstvo Bludova. 
V kategorii starší Bludov uhájil také 
výborné třetí místo v této kategorii. Mimo 
to jsme startovali na pohárových soutěžích, 
kde jsme se pravidelně umisťovali na 
stupních vítězů. 
Protože v zimě je velice nákladné vytápění 
hasičárny, děti se celou zimu scházejí 
k tréninkům a schůzkám v místní sokolovně, 
za což patří místním sokolům poděkování. 
I nový soutěžní ročník 2006-2007 začala 
naše družstva vítězně, doposud totiž vedou 
průběžně v Plamenu, družstvo starší také 
v Lize mladých hasičů. Mladším po velkém 

omlazení patří průběžně 3. místo. Podařilo 
se dobré umístění v nejdůležitějších kláních 
podzimu. Na populárním Šumperském 
Soptíku, který je zařazen do Ligy mladých 
hasičů a kterého se letos účastnilo kolem 
400 soutěžících v 66 družstvech všech 
kategorií z mnoha krajů republiky obsadil 
v kategorii mladší Bludov celkové 
5. místo, v hodnocení Ligy, tedy družstev 
okresu Šumperk dokonce výborné 2. místo. 
V kategorii starší Bludov obsadil také 5. 
místo, v hodnocení okresu Šumperk Bludov 
„A“ porazil všechna družstva a získal také 
titul okresního přeborníka v běhu na 60m 
s překážkami, Bludov „B“ obsadil 23. 
místo.
V jednotlivcích se v kategorii přípravek 
nejlépe umístil Riedl Tomáš na 5. místě 
a Weidinger Pavel na 6. místě, v okrese 
druhé a třetí místo. V kategorii mladších 
chlapců se nejlépe umístil Dostál Martin na 
6. místě, v okrese druhý. Největšího úspěchu 
celé naší výpravy v jednotlivcích dosáhla 
v kategorii mladších dívek Strouhalová 
Lucie, která obsadila o pouhých 28-setin 
vteřiny celkové druhé místo a zároveň se 
stala přebornicí okresu Šumperk. V kategorii 
starších chlapců jsme měli v třiceti členném 
finále dokonce 5 závodníků, nejlépe se 
umístil Zaoral David na 5. místě, v okrese 
třetí, dále Engel Tomáš na 8. místě, Sobotka 
Martin čtrnáctý, Krobot Petr dvacátý druhý 

a Weidinger Tomáš třicátý. Jsou to umístění 
o to cennější že v této kategorii startovala 
necelá stovka závodníků a navíc se zranil 
jeden z našich nejrychlejších Riedl Lukáš. 
Škoda jen, že jsme nemohli obsadit zbývající 
kategorii starších dívek, protože přes velkou 
snahu jak dětí, tak vedoucích se nám dívky 
v tomto věku nepodařilo zatím do družstva 
přilákat. Proto se obracíme i na Vás čtenáře, 
pokud znáte dívku nebo dívky ve věku 11-14 
let které by měly zájem zapojit se do našeho 
kolektivu, můžou se nezávazně informovat 
u vedoucích družstev každé úterý od 16:00 
do 18:00 hod. v Sokolovně.
Také start do nového ročníku celoroční 
hry Plamen se vydařil, když v závodě 
požárnické všestrannosti, který se po 
dlouhých letech uskutečnil u nás v areálu 
Vlčího dolu v mladší kategorii družstvo 
Bludova zvítězilo a družstvo starší dosáhlo 
také na vítězství. Poděkování patří paní 
Jirglové za velkou podporu a sponzorování 
této akce. Do konce roku nás čeká ještě 
soutěž v bludovské školní tělocvičně. Kde 
nás mohou naši příznivci vidět a fandit.
Mládežnický kolektiv a jeho vedoucí 
děkují zejména obecnímu zastupitelstvu za 
poskytnutou dotaci pro činnost s mládeží, 
kterou se v rámci svých schopností snažili 
co nejlépe využít a propagovat tak dobré 
jméno nejen našeho sboru, ale celé obce 
Bludov. 

Činnost hasičské mládeže v roce 2006.

PF 2007

v bludovském sportovním areálu 
uspořádat, pro Mistrovství republiky je 
nutný ovál o délce 400m )
4.8.2007 
Velká cena okresu Šumperk v požárním
útoku mužů, žen a  veteránů „HOLBA
CUP 2007„
Na všechny tyto akce Vás co nejsrdečněji 
zveme a do následujícího roku 2007 
Vám přejeme co nejvíce zdraví, 
spokojenosti v pracovním i rodinném 
životě a také věříme,že se budeme setkávat 
hlavně při sportovních a společenských 
akcích. 

            Sbor dobrovolných hasičů Bludov
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Správné znění tajenky z Bludovanu 09/2006 zní: 1) profesor Rippel,  2) nezájem státu
Vylosována byla Helena Kulhajová, Komenského, Bludov, která získává tričko obecního úřadu.
Výherce si může tričko vyzvednout na OÚ Bludov. Tajenku dnešní křížovky můžete postílat do 15. ledna 2007.
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Musilová AlžbětaMaturová MichaelaJančálek Ondřej Švesták David

Holinková TerezaHolinka JanHamplová Růžena Horáčková Tereza

Vojtek Tomáš Šefr Ondřej

Vítání občánků 11. října 2006  foto J.Mašek
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Všem čtenářům 
Bludovanu klidné 

Vánoce, pevné zdraví 
a mnoho radosti 

a úspěchů 
v novém roce 2007

přeje redakční rada.


