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POHODÁŘI Z BLUDOVA
Již je tomu více jak 4 roky, co naše country taneční skupina při Kulturním domu
Bludov s názvem „Pohodáři z Bludova“
existuje a kterou si můžete též najít pod
tímto názvem i na internetových stránkách.
Za tuto dobu, co poctivě 1x týdně trénujeme, jsme se naučili kolem 50 tanců,
mezi nimiž jsou i tance mexické a irské.
Během těch 4 let nám odešly dva taneční
páry a jeden nový pár přišel, který je,
i včetně ostatních, naším stálým složením
skupiny.
V loňském roce 2011 jsme též jako
každý rok vystupovali při různých příležitostech. Ať to byly Dětské dny v Bohutíně nebo Šumperku, tak setkání důchodců
v Hrabišíně nebo Loučné nad Desnou,
kde mají nově postavenou tančírnu, tak
také na Mysliveckém odpoledni v Krchlebech, kde si nás zvou již pravidelně každý
rok, dále na akcích v Lošticích apod.
Loni jsme nevystupovali jen v našem
okolí, ale i za hranicí našeho Olomouckého kraje. V červnu jsme se zúčastnili
festivalu v Nivnici a též dne 26.11.2011
Mezinárodního festivalu v Pardubicích
pod názvem „Pardubická ryengle“, který
byl dvoudenní. Zde celkem vystupovalo
42 country souborů a 761 účinkujících,

od kategorie dětské až po kategorii novou, a to „senioři“, která byla nesoutěžní,
ale probíhala před zraky mezinárodní
česko-slovenské poroty. I my jsme
předvedli v kategorii seniorů 2 vystoupení
z celkových 121 choreografií a tím také
reprezentovali naši obec Bludov, kde
nás moderátoři představili včetně lázní
a hor Jeseníků. Nejen že jsme si přivezli
pamětní list i s malými dárky tohoto festivalu, tak také mnoho tanečních zážitků.
No a co se týká letošního roku 2012,
tak ten nám začal zostra. Co týden, to
vystoupení na plesech, nejen v našem
okolí. Začalo to Obecním plesem v Bludově, pokračovalo plesem v České Vsi
u Jeseníku, následoval ples v Jezernici
u Lipníka nad Bečvou, potom v Hrabišíně
a Olšanech.
Pro milovníky country hudby a country tanců nás můžete též vidět tu v Bludově v čase Velikonoc, a to dne 7. dubna
2012 při pokusu o náš další rekord a to
vytvoření čtyřmetrové „Obří kraslice“.
A protože se jmenujeme „Pohodáři
z Bludova“ a rádi tančíme, máme i své
motto, které zní: „V pohodě a s úsměvem,
protančíme každý den“.
Za Pohodáře DanaJanzová

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 12. března 2012
od 18:00 hod. proběhne
v kulturním domě 9. zasedání
zastupitelstva obce.
Mj. se bude projednávat
rozpočet na rok 2012,
rozdělení peněz z podpůrných
programů atd.
Všichni jste srdečně zváni.
Kulturní dům Bludov
Místní informační středisko
Nabízí k prodeji nové propagační
předměty (hrníčky, trička...
se znakem Bludova).

Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové
OBŘÍ KRASLICE /strana 2/
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Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE
K 20. 2. 2012 máme sice již 17.703
kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout
a shromáždit velký počet kraslic,
abychom rekord z r. 2007 překonali!!!!!
Bereme jakékoliv množství
i kraslice nenamalované.
Součástí pokusu o rekord bude také
SOUTĚŽ O NEJVÍCE
VYFOUKNUTÝCH
A NABARVENÝCH VAJEC.
Soutěž bude ukončena v předvečer pokusu o rekord tj. 6. dubna 2012.
Vyhodnocení proběhne v rámci akce 7. dubna 2012 při zdobení obří kraslice
v zahradě Kulturního domu Bludov. Vítěze budou čekat hodnotné ceny,
odměněno bude prvních 50 soutěžících.
Kraslice /vyfouknuté a nazdobené libovolnou technikou/ se budou průběžně
vybírat a evidovat v Kulturním domě Bludov.
Můžete přinášet i nenabarvená vyfouknutá vajíčka.
Pokusme se všichni společně vytvořit další rekord, zapojte celou rodinu,
a využijte všech příležitostí ke sběru kraslic. Doufejme, že současná situace
na trhu s nedostatkem a cenou vajec neovlivní náš pokus.
-jdi-

ˇ
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Vzpomínka

Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově gratuluje jubilantům

„Zhasly ty oči, které nás milovaly,
klesly ty ruce, které pro nás
pracovaly a nikdy netrestaly ...“
Dne 18. března 2012 si připomeneme
20. smutné výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka, pana

V březnu 2012 oslaví
Prokop František
Snášel Jan
Konečná Anna
Kulhajová Zdeňka
Toman Josef
Zatloukalová Cecilie
Matějíčková Josefa
Miková Ludmila
Spáčilová Jitka
Plíhalová Marie
Kubíčková Ludmila
Jurásková Josefa

Nerudova
Palackého
Družstevní
Ztracená
Tyršova
Úzká
Palackého
Lázeňská
Tř.A.Kašpara
Školní
Bludoveček
B.Němcové

70
70
82
82
82
83
84
84
84
85
90
91

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat vedoucí klubu důchodců
za pěkně připravované oslavy našich narozenin.
Děkují devadesátiletí mladíci.

POZVÁNKA
So
So
Ne
Ne
Po
Po
Út
Pá
Ne
So

3. 3.
10. 3.
11. 3.
11. 3.
12. 3.
12. 3.
13. 3.
23. 3.
1. 4.
7. 4.

14.00
14.00
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15.00
16.30
18.00
18.00
18.30
15.00
14.00

na březen 2012

Trampská PORTA
Koncert KPH - zámek
MDŽ u Kostelíčka
Tři pohádky na dobrý den
Zahájení počítač. kurzu /ZŠ/
Zastupitelstvo
Cestopis. Přednáška – Keňa
Divadlo RŮŽE PRO ALGERNON
Pohádka JAK VDÁVADLO JEŽIBABKU POPADLO
POKUS O REKORD /zahrada KD/

PRODEJE

v kulturním domě

v březnu 2012

středa 7. března, čtvrtek 29. března

Vojtěcha Čožíka

S láskou vzpomíná manželka, dcera
s rodinou a snacha s rodinou.

Dne 2.února 2012 jsme se naposledy
rozloučili s panem

Oldřichem Čožíkem

Děkujeme všem, kteří ho přišli doprovodit
na jeho poslední cestě. Manželka s rodinou.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým,
hasičům, Sokolům a paní Mikulové, kteří
se přišli dne 1.2.2012 rozloučit s drahou paní

Marií Březinovou

Za slova útěchy a květinové dary děkuje
zarmoucená rodina. Dne 24.3.2012 by
naše milá Mery oslavila své životní jubileum.
S láskou vzpomínáme, rodina.

Dne 28. března 2012 uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil příkladný skautský
vůdce, bratr

František Pecháček – Bručoun
Skautské myšlence obětoval mnoho práce
a úsilí a i díky němu v Bludově stále žije.
Za vše děkují a nezapomínají skautky
a skauti z Bludova.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd

Flora Olomouc

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče

Dolní Rožínka

Strašidelný hrad a Krokodýlí park

Jihlava

zoologická zahrada

Sobota 5. května 2012
odjezd v 6.30 hod. od kulturního domu
děti a důchodci 400,- Kč
dospělí 500,- Kč
/vstupné ZOO, Strašidelný zámek, Krokodýlí farma, cesta/
Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně
(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.
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Největší a nejstarší zahradnická výstavní akce spojená
s jarními zahradnickými trhy a nádhernou hlavní
květinovou expozicí

Neděle 22. dubna 2012,
odjezd od KD v 8.00 hod.
Cena za cestu 150.- Kč
Přihlášky v KD do 30. 3. 2012
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Kulturní dům Bludov a Česká tábornická unie - jesenická
oblast srdečně zvou všechny příznivce trampských,
folkových a country písniček na

Oblastní kolo

TRAMPSKÉ PORTY

KRUH PŘÁTEL HUDBY BLUDOV

uvádí

LA MUSICA TRIO
Hrají:

LUCIE KAUCKÁ, MARTA KORDULJAKOVÁ,
ZUZANA RZOUNKOVÁ
Klavír - Flétna - Lesní roh

v sobotu 3. března 2012
začátek ve 14.00 hod.
Kulturní dům Bludov
V sobotu 3. března 2012 uspořádá ve 14.00 hodin „Jesenická
oblast české tábornické unie“ další ročník „Severomoravského
oblastního kola Porty“. Tato hudební soutěž proběhne v Kulturním
domě v Bludově za účasti nejlepších kapel z našeho regionu.
Sálem se rození písničky trampské, folkové, country i bluegrassové.
Z tohoto žánru vybere porota vítěze v kategorii interpretační
a autorské. Diváci rozhodnou, který interpret obdrží cenu diváka.
Vítězové v kategorii interpretační postoupí do semifinále a finále
soutěže „Českého národního kola“ v Řevnicích u Prahy, které
se koná 29.6.-1.7.2012. Vítězové autorské soutěže postoupí
do semifinále, které se uskuteční 14.-16.6.2012 v Ústí nad Labem.
Pořadatelem soutěže je Česká tábornická unie jesenická oblast,
spolupořadatelem je Kulturní dům v Bludově.
Zveme všechny příznivce této muziky, přijďte podpořit
soutěžící a zpříjemnit si sobotní odpoledne. Každoročně patří
návštěvnost Porty v Bludově k těm nejlepším v republice.
Doufáme, že i letos bude nouze o volná místa.

- Vstupné 30 Kč -

Program:
Strauss Franz - Nocturno pro lesni roh a klavir
Georg Philipp Telemann - Concerto F Dur pro hornu, fletnu a klavir
Rudolph Speil - Balada pro hornu,fletnu a klavir.
Albert Franz Doppler - Souvenir du Rigi, Op. 34 pro hornu,fletnu a klavir
Koechlin Charles - 2 Nocturnes op. 32bis Horna.fletna a klavir
Gabriel Fauré - Fantasie pro fletnu a klavír
Rudolf Tillmetz - Nocturno op 31.pro lesni roh,fletnu a klavir
Frederic Duvernoy - Trio No.1 C-moll pro hornu fletnu a klavir
Mel Bonis - Scénes de la foret pro hornu fletnu a klavir

SOBOTA 10. BŘEZNA VE 14:00 HODIN
ZÁMEK BLUDOV
- Vstupné 40,- Kč Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na

Tři pohádky
na dobrý den
• O veverce a Napucánkovi
• Mlsná princezna
• Sekerková polévka
V podání :

Kulturní dům Bludov
ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk pořádá

cestopisnou přednášku
s promítáním filmu a diapozitivů

Moniky Schierové a Moniky Sobotkové

ˇ
KENA

návraty do země Masajů

V neděli 11. března 2012
v 15:00 hod.
Vstupné 20,- Kč nebo
10 vyfouknutých kraslic
Kulturní dům Bludov zve děti a rodiče
na krátkou pohádku

„Jak vdávadlo
Ježibabku popadlo“
Ochotnický soubor BLUD V TYÁTRU

Kde: Kulturní dům Bludov
Kdy: Úterý 13. března 2012 v 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné
Bludovan 4

Sobota 31. března 2012
v 15:00 hod.
Vstupné 20,- Kč
nebo 10 vyfouknutých kraslic
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Dostali jste pod stromeček počítač?
Chcete si osvěžit práci na počítači?
Máte zájem o používání internetu?
Neumíte poslat fotografie?
Chcete vytvořit tabulku?
Tak máte příležitost!

Kulturní dům Bludov vás zve
na již populární kurz

Obsah:
seznámení s počítačem
psaní textů, tvorba tabulek
internet, webové stránky, psaní mailů přikládání souborů
Kurz proběhne v době od 12. března do 28. března 2012 v počtu
18 hodin, každé pondělí a středu od 16.30 h. do 19.30 h.,
v počítačové učebně ZŠ Bludov.
Lektorem kurzu je Ing. Josef Baslar. Obsah a rozsah kurzu
je přizpůsoben zkušenostem z minulých kurzů.
Cena za celý kurz je 280.- Kč. Přihlášky KD Bludov
do 20. února 2012 – tel. 583238177, 736609734,
kulturni.dum@bludov.cz Počet míst je omezen.
Můžete si přinést své notebooky.

Kulturní dům Bludov nabízí
volná místa na zájezd
Jižní Čechy
a Slavnosti pětilisté růže
Historická akce spojená s návštěvou divadla
s otáčivým hledištěm
DEKAMERON - D. Boccacio
Komedie plná vzrušujícího dobrodružství, vtipu a lásky!

Termín: 23.- 24. června 2012
Program:
1.den: Odjezd z Bludova v ranních hodinách směr jižní Čechy.
Toužíte navštívit doby dávno minulé, setkat se s udatnými rytíři
či vznešenými šlechtičnami nebo přímo na ulici obdivovat umění
kejklířů a komediantů? Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově vám to všechno umožní. Páni z Rožmberka, někdejší slavní
majitelé panství, jsou zpátky! V renesančním duchu, probuzeném
halasem rytířských turnajů, historických řemeslných trhů a středověké hudby, se odehrává i vrchol slavností - velkolepý historický
kostýmovaný průvod.
Ve 21.30 hod. se usadíme v unikátním divadle s otáčivým
hledištěm a shlédneme komedii Dekameron.
2.den: po snídani přejezd do historické vesnice Holašovice
– památka Unesco. Dále navštívíme areál Hluboká nad Vltavou- možnost návštěvy skleníků, zámku, zemědělského muzea
a ZOO Ohrada.V případě zájmu a času zakončíme putování
v informačním středisku jaderné elektrárny Temelín.
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Motto: Chraň nás svatý Kryštof,
patron poutníků

KČT Šumperk pořádá IV. ročník

MDŽ u Kostelíčka
v neděli 11. března 2012

Sraz na “Gottwalďáku” v 7.45 - půjdeme na Temenickou
a dál
- autobusem v 8.15 k hrabenovské hájovně a pěšky ke
Kostelíčku
- ze Šumperka pěšky ke Kostelíčku
- z Bludova pěšky ke Kostelíčku
V cíli bude asi od 9 hodin tento program:
U táboráku opečeme buřty (svoje), k pití si zakoupíme
svařák, grog, čaj a jiné úžasné nápoje.
Seznámíme se s legendou o svatém Kryštofu, který se
stal patronem poutníků, cestovatelů, turistů, automobilistů,
námořníků - prostě všech, kteří se přesunují odněkud
někam.
Na závěr si spolu zazpíváme při kytaře a pod
ochranou sv. Kryštofa dojdeme domů.
Pozor: je vhodné přijít v kostýmu, historickém či
moderním, který se váže k cestování a putování.
Srdečně zvou pořadatelky z KČT Šumperk
Rozhledna na Háji bude otevřena od 9 do 15 hod.

Kulturní dům Bludov Vás zve na divadelní představení

Růže pro Algernon
Napsal Daniel Keyes

V podání Divadla Štěk & spol. Hranice
Poutavý příběh, originální scéna, žádné jeviště,
žádné hlediště, silné emoce…

I kdyby pan Daniel Keyes (*1927) nenapsal nikdy nic jiného
než povídku Růže pro Algernon, o své místo v seznamu
úspěšných spisovatelů by nepřišel. Jeho geniální sci-fi povídka
vyšla poprvé roku 1959 a od té doby zanechává trvalou stopu
v myslích čtenářů. Leckomu vystydla nedotčená káva,
u které číst začal, někdo pak neusnul a několik dalších
si dokonce řeklo, že se s pocity a otázkami,
povídkou otevřenými, musí aktivně vyrovnat.

®

Hrají:
Charlie Gordon - Milan Ondruch
Algernon - Petra Jelínková
Kinianová - Kamila Tolášová
Dr. Strauss, Frank Reilly, číšník, kompars - Petr Kubačka
Dr. Nemur, Joe Carp, kompars - Ivo Macháček
Flynnová, Rita, asistentka, kompars - Magdaléna Škapová
Ellen, asistentka, Fanny, kompars - Kateřina Hynčicová
Burt, barman, policista, kompars - Michal Heger
Režie: Michal Heger

Cena: 2.350,- Kč, děti do 14 let: 1.950,- Kč
V ceně: doprava, průvodce, vstupné do divadla
v hodnotě 750,- Kč, 1x ubytování, 1x snídaně
Příplatky: vstup na slavnosti asi 150,- Kč

V pátek 23. března 2012
v 18:30 hod.

Přihlášky v KD do 15. března 2012

- Vstupné 40.- Kč -
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ANKETA č. 2 NA MĚSÍC BŘEZEN

FOTBALOVÝ PLES

Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři
Bludovanu. Již uplynul další měsíc roku 2012 a s ním
další anketní otázka, jejíž zodpovězením můžete pomoci
v rozhodování o důležitých rozhodnutích, která ve vedení
obce musíme učinit.

V případě, že by obec získala dotaci na obnovu
lázeňské topolové aleje, souhlasil/a bych s jejím
celkovým vykácením? Ano/NE
Upřesnění:
Topolová alej podél přístupové cesty k bludovským lázním
podle vyjádření odborníků potřebuje radikální zásah.
Zatím se uvažuje o postupném kácení stromů v nejhorším
zdravotním stavu a jejich nahrazením novou výsadbou.
Obnova by měla probíhat v období 4 – 5 let. Nabízí se však
možnost získání finanční dotace celkovou rekonstrukci
aleje. Zde je však podmínka CELKOVÉ rekonstrukce, což
znamená jednorázové vykácení původní výsadby a její
nahrazení novou výsadbou (takto probíhala rekonstrukce
aleje v Šumperku – od nádraží ČD k hotelu Grand).
K výsadbě by byly použity výpěstky cca 3-4 m vysoké.
Své názory a podněty zasílejte e-mailem na adresu
klimes@ou.bludov.cz, případně písemně do poštovní
schránky umístěné na budově radnice.
Za OR Ing. Milan Klimeš –místostarosta

Vyhodnocení ankety č. 1-2012 z února 2012:
(„Doporučujete vykácet stromy rostoucí podél
ulice 8.května?“)
Všechny odpovědi, které přišly (e-mailem a vyjádřené
osobně při setkání s Vámi), kácení nedoporučují.
Předpokládám, že pokud si to nevynutí zdravotní stav,
tak již ke kácení stromů nedojde.

Děkuji všem, kteří se zúčastňují naší ankety a těším se na
další příspěvky s názory na dnešní otázku.
Milan Klimeš

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2011
Počet obyvatel k 31. 12. 2010
Narození 2011
Úmrtí 2011
Odhlášení 2011
Přihlášení 2011
Počet obyvatel k 31. 12. 2011
z toho

3 163
chlapci
děvčata
muži
ženy

muži
ženy

V Bludově dne 03. 02. 2012
Ludmila Skoumalová

Bludovan 6

26
27
72
45
3 135

V matričním obvodu Bludov bylo v roce 2011
uzavřeno celkem 17 sňatků
z toho
- občanských 10
- církevních
7

Počet obyvatel k 31. 12.
2004 - 3165
2005 - 3142
2006 - 3118
2007 - 3135

12
14
18
9

2008 - 3161
2009 - 3194
2010 - 3163

1554
1581

Dne 11.2. proběhl již další Fotbalový ples. O tu správnou plesovou náladu se letos starala hudební skupina REASON se
zpěvákem, a zároveň naším brankářem, Pavlem Hegedüsem.
Jelikož ohlasy byly veskrze kladné, doufáme, že se domluvíme
na spolupráci i pro další roky.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům,
kteří nám i v dnešní, krajně nelehké době, neukázali záda
a nadále nám zachovávají svou přízeň svými finančními
a věcnými dary. Bez této podpory by pořádání podobného plesu
bylo ekonomickým nerozumem.
Oddíl kopané
ABA Šumperk – kovovýroba
Agrega Bludov
Auto Hlaváček Zábřeh
Bank Karel – Kartotisk
Bludovská a.s.
Březina Libor – www.vyprodeje.net
Březina Luděk – prodej a servis kompresorů
CBA CZ
DOLS a.s.
DOMINO – vinárna s diskotékou
GV Musil – svět koupelen
Hroch Lubomír
Krejčí Lubomír
Kedul – velkoobchod s nářadím
KON-RAPS – Konečný – prodej koření
Korec Lukáš
Kouřil – stolárna
Kubín Jiří – autodoprava
Lázně Bludov
Los Bohuš – tesařství
Macte – pracovní pomůcky
M+M Kubíček – výroba plastových bazénů
Markovský – zemní práce
Matějíček František - hromosvody
MK Fruit – velkoobchod s ovocem a zeleninou
Moudrý Pavel – izolace střech
Musílek Tomáš – I.G.C.
Nimmrichter Jiří – pohostinství
Nuget – velkoobchod s potravinami
Obec Bludov
Palírna Ťulpík
Parapety –Radek Sadil
Pekárna pod Poštou
Plhák Zdenek
Pneuservis Matěj
Probyt – prodej brusiva
REMI – Chmelař René
Sansara s.r.o.
Schauer Antonín – pohostinství
Schauer Pavel - hromosvody
Schauer Radek – stolárna
Skoumal Jiří – novinový stánek U Pavouka
Sokol Bludov – oddíl kopané
Šimek Jiří – pohostinství
Špička Tomáš – pohostinství
Špička Radek – pohostinská činnost
Špička František – malířská činnost
TAXI služba – Petr Holinka
TAXI služba – Pavel Hegedüs
Urban Petr – potraviny
Závodná Lenka – masáže, modelace nehtů, parafínové zábaly
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Řádová sestra Marie Ignácie Čmakalová (17.9.1926 - 27.11.2011)
V závěru minulého roku se uzavřel životní příběh jedné z bludovských rodaček – řeholnic. Z dnešních bludovských obyvatel
ji už zřejmě znali jen ti nejstarší, to však nic neubírá na zajímavosti jejího životního osudu, který se prolnul s dějinami celé
země.
Marie Čmakalová se narodila 17. září 1926 na statku čp. 84
ve staré bludovské selské rodině (rodin Čmakalů bylo v Bludově několik, těmto se říkalo „Čmakálci“) Stanislavu Čmakalovi
a Marii, rozené Konečné. Měla dva sourozence – staršího Františka, který posléze na rodném statku hospodařil, a mladšího
Stanislava, který žije se svou rodinou v Chromči. Vystudovala
zdravotní školu a stala se zdravotní sestrou. Duchovně vyrůstala
za působení bludovských kněží P. Karla Dřímala, P. Františka
Jaška a P. Oldřicha Koutného.
Pocítila povolání k zasvěcenému životu, nicméně ve špatné
době. Mužské řehole byly bolševiky rozehnány v dubnu 1950,
řeholníci rozvezeni do kriminálů a koncentračních táborů. Vůči
ženským řeholím byl komunistický režim poněkud benevolentnější. Vyhnal je ze škol a kontemplativních (rozjímavých)
klášterů a zavezl je do pohraničí, na statky, do fabrik. Ty, které
působily v nemocnicích, ústavech pro mentálně postižené a ve
starobincích, na nějakou dobu ponechal. Měl spočítáno, že za
2 řeholnice pokrývající 24 hodinovou směnu byla potřebná
náhrada 3 civilních ošetřovatelek. Řeholím se zakázalo přijímat
nové členky – což trvalo až do roku 1988. Přesto po celé období
vstupovaly některé zájemkyně tajně, tajně skládaly své sliby.
Nežily v klášteře, ale v civilních bytech při civilním zaměstnání,
kdy žily svůj zasvěcený život Bohu.
Nucené internaci se mohly sestry vyhnout odchodem do civilu. Tuto možnost jako maskovací manévr využily Sestry apoštolátu sv. Františka. Tento řeholní institut založil P. Jan Evangelista Urban v roce 1927 s myšlenkou přiblížit nepoznanou Boží
lásku lidem a svým bytím, životem a službou evangelizovat
své okolí. Sestry sv. Františka (podle jejich zakladatele se jim
také říká urbanky) svým přechodem do civilu získaly možnost
i nadále vykonávat praktický apoštolát. Nastoupily (už bez řeholních rouch) do Československého červeného kříže (který od
řeholí převzal domácí ošetřovatelské služby) a pracovaly jako

pečovatelky a ošetřovatelky v nemocnicích. Zároveň však tajně
pokračovaly ve společném řeholním životě, což se stalo v roce
1958 důvodem k velkému soudnímu procesu s řadou z nich.
Právě s tímto společenstvím spojila Marie Čmakalová
svůj dospělý život. V roce 1950 odešla do Prahy pracovat do
nemocnice. V roce 1953 tajně jako novicka vstoupila do františkánského společenství. Sestra Ignácie, jak znělo její řádové
jméno, složila 8. prosince 1963 svaté sliby, samozřejmě tajně.
O jejím vstupu do řehole věděla pouze maminka, další blízcí se
to dozvěděli až časem. Bydlela v bytě s rovněž tajnou členkou
společenství Boženou.
Jako zdravotní sestra pracovala nejprve na resuscitačním
oddělení v nemocnici v Praze-Krči, posléze několik desetiletí
(až do roku 2005) v Olomouci ve Slavoníně. Za komunistického
režimu byla pro tajnou řádovou činnost vyšetřována Státní
bezpečností. Ve farnostech, kde žila, pomáhala kněžím a hrávala
na varhany.
Na začátku roku 2008, kdy už žila v domově důchodců
ve Staré Boleslavi, utrpěla mozkovou příhodu, po níž zůstala
upoutána na lůžko v Praze. Částečně vládla pouze levou rukou,
v níž stále držela růženec, nebo malý kříž. Vnímala, slyšela,
ale mluvit nemohla. Mohla ale zpívat melodii beze slov. Přidávala se k sestrám, když u ní zpívaly Ave Maria, Salve Regina
– a zpívala krásně, čistě. Podle svědectví sester se po celou
dobu téměř čtyřletého utrpení stále usmívala a modlila. Přesto
že péče o ni byla náročná, jako o každého bezmocného člověka,
sestry se k ní, právě pro její čistotu srdce a úsměv, velmi těšily.
Zesnula nad ránem 27. listopadu 2011, na první neděli adventní,
obklopena sestrami. Pochována je ve Staré Boleslavi, v řádovém
hrobě, v ruce s křížkem, který celé čtyři roky bezmoci držela.
Bludovská farnost jejím odchodem ztratila příklad věrné
Boží služebnice, která sloužila Bohu ve svých bližních i ve svém
utrpení. Snad jsme ale získali mocného přímluvce na věčnosti,
kde jistě sestra Ignácie ve svých přímluvách na rodný Bludov
nezapomene.
Odpočinutí věčné dej jí, Pane. Ať odpočívá v pokoji.
Stanislav Balík ml.

ČTEME Z VÝPŮJČNÍHO FONDU
S TICHÝM SOUHLASEM – BRIAN HAIG

PENTAGRAM – JO NESBO

PŘÍRUČKA ŠPATNÉ MATKY – KATE LONGOVÁ

– příběh protkaný dramatickými zápletkami
vypráví s vtipem sobě vlastním sám hrdina.

– trefa do černého-drsný příběh plný napětí,
z něhož opravdu kape krev a čiší strach.

CESTOVATEL – GARY JENNINGS

PŘÍRODNÍ KLENOTY ČESKÉ REPUBLIKY
– JOSEF RUBÍN

– kdy je ten správný čas na mateřství? Matky
jsou stejně různé jako děti a nejdůležitější ze
všeho je přece jenom láska.

– historický román o cestách Marka Pola.
Kniha 1. – V říši Kublajchána.

VLOČKA, DCERA JOGIHO - JIŘÍ POBORÁK

– pro přiměřeně zvídavou veřejnost.

– čtyřlístek.

LÍDA BAAROVÁ + JOSEPH GOEBELS
– STANISLAV MOTL – prokletá láska české

ZUZKA A PONÍCI – DAGMAR H.MUELLEROVÁ

– pokračování –Kniha 2.- Z Benátek do Kithaje.
KAT HEJTMANA ŽIŽKY – JAN BAUER

herečky a ďáblova náměstka.

HRY VE TMĚ – BRIGITTE BELLACOVÁ

– historický thriller.

JABLOŃ V KVĚTU – VLASTA JAVOŘICKÁ

– pro strašpytly nevhodné!

TOULAVÁ KAMERA 5 – IVETA TOUŠLOVÁ

– dosud nepublikovaný soubor sedmi povídek
z venkovského a maloměstského prostředí.

CESTOVATEL – GARY JENNINGS

+ DVD – vybrané výlety.
Bludovan 7

- nové hříbátko.

HOLINKOVÁ S.
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Mateřské centrum

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
do divadla Hybernia v Praze na muzikál

Kulturní dům Bludov
nabízí maminkám na mateřské dovolené
a jejich dětem možnost pravidelně se setkávat
každé úterý dopoledne od 9.30 hod.
v MATEŘSKÉM CENTRU
v Kulturním domě Bludov
• Kontakt maminek a pohybová aktivita
předškolních dětí
• Cvičení pro děti probíhá formou her
a říkanek, rozvíjí pohybové schopnosti
a napomáhá začlenění do kolektivu
vrstevníků
• Ved. Miroslava Vykydalová
• Vstupné 10.- Kč

Kulturní dům Bludova nabízí volná místa
na čtyřdenní zájezd - Maďarské termální lázně Bükfürdő
19. 4. – 22. 4. 2012, 4. 10. – 7. 10. 2012 - 4.000,-Kč

jednodenní poznávací zájezd Dolní Rakousko – Wachau
12. 5. 2012 - 1.400.- Kč

Chorvatsko Poloostrov Pelješac – TRPANJ
15.6.
13.7.
3.8.
24.8.

–
–
–
–

24.6. 2012 - 5.300.- Kč, 29.6. – 8.7. 2012 - 5.850.- Kč
24.7. 2012 - 6.550.- Kč /9 nocí/
12.8. 2012 - 5.950.- Kč
4.9. 2012 - 6.250.- Kč /9 nocí/

Chorvatsko PODACA
15. 6. – 24. 6. 2012, 7. 9. – 16. 9.2012 - 4.800.- Kč

…kdysi se pro lásku umíralo. Romantický muzikál
z Paříže na motivy známého románu
Victora Huga-Chrám Matky Boží v Paříži.
OBSAZENÍ
Quasimodo Tomáš Trapl / Csongor Kassai
Pierre Gringoire Ondřej Ruml / Radůz Mácha
Claudius Frollo Jiří Korn/Marian Vojtko
Phoebus Roman Vojtek/David Kraus/Tomáš Savka
Špindíra Petr Vančura / Jan Cina
Esmeralda Radka Pavlovčinová / Markéta Procházková
Gudula Radka Fišarová / Vanda Konečná
Lily Zdenka Trvalcová / Kamila Nývltová / Lucia Molnárová
Džali – Koza Johana Hájková / Zuzana Kábrtová a další

V sobotu 26. května 2012
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Bližší informace v KD nebo www.ckcernochova.cz
Přihlášky v KD Bludov
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Cena 1.050,- Kč
Přihlášky v KD Bludov
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SOUTĚŽ zákaznic o Nejlepší PROMĚNU
s Českou Pojišťovnou
POŘÁDAJÍ: Martina Plháková kadeřnice tel. 605-154-254
Bc. Olga Niklová pojišťovací poradce tel. 608-196-343

Nabízíme tyto produkty:

KDE: v kadeřnickém salónu
POSTŘELMOV, Hradecká 120
(budova zdravého spaní)
KDY: 1. března - 7.dubna 2012
Objednat se můžete už dnes na tel. 605-154-254
u Martiny Plhákové
Odměnění 3 nejlepších proměn + 2 šťastlivců
1. cena: peněžní poukaz v hodnotě 600 Kč
+ fén ROWENTA 2000W ionic
Více info zde: http://promenadoma.webnode.cz/
Každá účastnice dostane dárek od České Pojišťovny.

Ø Životní pojištění
Ø Investiční životní pojištění “VEKTOR”
Ø Důchodové životní pojištění “RENTA PRO”
Ø Zdravotní pojištění cizinců “WELCOME”
Ø Úrazové pojištění
Ø Cestovní pojištění
Ø Pojištění odpovědnosti
Ø Pojištění privátního a firemního majetku
Ø Pojištění rekreačních objektů
Ø Pojištění kancelářských, školních a ostatních budov
Ø Pojištění domů a bytů “BEZPEČNÝ DOMOV”
Ø Dětské úrazové pojištění se spořením “PREMIANT PLUS”
Obchodní zástupce: BOJKO Pavel
Kancelář: Vančurova 29, Šumperk
(čtvrtek 9 - 15:30)
ostatni dny dle telefonické dohody
Kontakt mobil: 608 496 107 nebo 775 467 965

www.victoria.cz

DROGERIE BLUDOV

OBJEDNÁVKY:
tel. 606 876 457 (A. Nováková)

Zveme Vás do nov� otev�ené prodejny
drogerie v ulici Špalkova 156, Bludov vedle
dru�stevní prodejny potravin.
Nabízíme Vám širokou nabídku kvalitního
kosmetického a drogistického zbo�í za velmi
výhodné ceny od ��ských výrobc� a ze zemí
EU.
Sortiment v prodejn� budeme p�iz��sobovat
Vašim po�adavk�m, tak abyste v ní koupili
to, co pot�ebujete.
V prodejn� najdete 95% zbo�í, které je dlouhodob� za ni�ší ceny ne� v jiných obchodních
sítích a marketech. A��ní zvýhodn�né nabídky
na výrobky budou za stejnou cenu jako jinde,
nebo ni�ší.
Ud�láme vše pro to, abyste se stali našim
spokojeným zákazníkem.
N�které ak�ní ceny k otev�ení prodejny:
NIVEA sprch. gel Men 3v139.90 K� **
LENOR n�mecká kvalita 2,3,5L od 94.90 K� *
SILAN 2L n�mecká kvalita 94.90 K� *
TAFT p�nová tu�idla na vlasy
44.90 K� **
Palette poly DE LUXE barva na vlasy 99.99 K� *
Ple�ové masky �.1 v N�mecku
39.90 K�** **
Gillette gely na holení dám.+pán. od 89.90 K� *

Možnost provedení pedikury
i v bydlišti nebo mimo určenou provozní dobu.

kontakt: 777-123121, pemix@tiscali.cz

OZNÁMENÍ
Z důvodu zkvalitnění služeb pro občany Bludova,
dojde od 1.3.2012 k jejich rozšíření
o pedikerské služby.
OBJEKT:
Družstevní prodejna II. patro Po-Pá 9-16 hod.
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do vyprodání zásob
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Bludovští hasiči vybojovali bronz na halovém Mistrovství republiky!!!
Po loňské historicky nejúspěšnější sezoně, ve které se jak starší
žáci, tak dorostenci probojovali na Mistrovství České republiky
na stadion Vítkovic s umístěním, kdy starší žáci skončili na krásném 10. místě, dorostenci získali bronz v celkovém hodnocení
družstev, navíc úspěch výpravy Olomouckého kraje završily dorostenky Kolšova mistrovským titulem, jsme s napětím čekali,
jak se nám podaří zahájit letošní soutěžní rok. Po úspěších na
jednotlivých podzimních soutěžích jsme absolvovali s družstvy
mladších a starších žáků letošní premiéru na soutěži v Hrabišíně, kde se mladší umístili na 3. místě a družstvo starších, pro
které byla soutěž generálkou na halové mistrovství, s přehledem
zvítězilo.
Na halové Mistrovství České republiky mladých hasičů do
sportovní haly v Havířově jsme v sobotu 25. února v časných
ranních hodinách odjížděli s přáním umístění do desátého místa. Možná si někdo myslí, že to byla přehnaná skromnost, ale
naše přání vycházelo z velice dobré
znalosti kvalit soupeřů. V kategorii
starších žáků se mistrovství zúčastnilo 34 týmů z České republiky,
Slovenska a Polska, včetně loňských
mistrů republiky z venkovního mistrovství v Ostravě, a mnoha družstev,
která se na medailových umístěních
na halovém mistrovství pohybovala v předchozích letech. Od první
disciplíny bylo jasné, že uspějí jen
družstva nejen dobře sportovně připravená, ale také psychicky odolná.
Nervozita byla obrovská, proto
jsme nejvíc spokojeni s přístupem
a vystoupením našeho družstva
jako celku, kdy po celou soutěž
se všichni členové podporovali
a hecovali. Někteří z favoritů neunesli tlak a nepředvedli výkony, které
se od nich očekávaly. Naproti tomu
nás nezklamaly jak dlouholeté opory, tak zejména nováčci v družstvu.
Za všechny je třeba jmenovat Terezu Tylovou, která svými
výkony z tréninků byla doplněna k těm nejzkušenějším z týmu.
V disciplíně, která nakonec zřejmě rozhodla – uzlové štafetě, si
vylosovala nejtěžší úvaz, přes obrovskou nervozitu ho zvládla
s přehledem a naše družstvo se dostalo na průběžné třetí místo,
ale s dalšími třemi družstvy. Do poslední disciplíny jsme nastupovali s nervy na pochodu, je potřeba vysvětlit, že v jednotlivých disciplínách nastupují smíšená družstva věkové kategorie
11-15 let a zatímco družstva, se kterými jsme o bronz bojovali
do závěrečné štafety 4x40m s překážkami stavěli tři 15-leté
chlapce a dívku, naše silnější čtyřka byla složena ze tří dívek
a chlapce. I tuto nevýhodu jsme zvládli, naše družstvo zaběhlo
třetí nejrychlejší čas dne a byl z toho součet umístění znamenající druhé místo. Samozřejmě druhé může být jedno družstvo,
podle propozic o našem konečném bronzu rozhodlo, že naši
soupeři měli štafetu 4x40m rychlejší o pouhých 0,16s.
Bronzové medaile z halového mistrovství znamenají pro
všechny členy družstva jeden z největších týmových úspěchů
sportovní kariéry. Jak prohlásil jeden z vedoucích, který sám
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sbíral v minulosti velké úspěchy v této kategorii, je to další
dosažená meta ve výsledcích bludovských hasičů a bludovského
sportu vůbec.
Nic není zadarmo, proto je třeba poděkovat všem členkám
a členům družstva, vedoucím a doprovodu, výboru sboru
a v dnešní době nepostradatelným sponzorům, zejména Obecnímu úřadu Bludov za dlouholetou finanční podporu a novému
hlavnímu sponzoru družstva starších žáků, jehož logo bude
družstvo nosit na prsou, firmě Radek Sadil – parapety, sítě,
žaluzie. Díky němu od letošního roku oblékáme novou sadu
dresů, ve které jsme nepřehlédnutelní v celé republice, a budeme
se snažit, aby tomu tak bylo i nadále. Ještě jednou dík všem,
co nás podporují a fandí. Výsledky a fotografie jsou k vidění
ve vitrínce před hasičárnou a také budou co nejdříve na našich
stránkách – http://sdhbludov.vebnode.cz

Redakce Bludovanu se omlouvá
provozovateli webového portálu Bludnovinky
za to, že na titulní straně minulého čísla
uveřejnila fotografii bez uvedení
jeho autorství. Kdo chtějí sledovat online
textové i obrazové zpravodajství z Bludova,
mohou tak činit na webové stránce:

www.facebook.com/bludnovinky
Redakční rada Bludovanu
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Dětský karneval, 29. 1. 2012

FOTOKROUŽEK

Pohádka TAJUPLNÝ ZÁMEK, 19. 2. 2012
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Sběr PET víček, pomerančové a citrónové kůry v MŠ

Ve školním roce 2011/2012 se naše
mateřská škola zapojila do ekologického
projektu a soutěže s názvem „Nakrmte
plastožrouta“. Jedná se o sběr a výkup
použitých víček z PET lahví, které
jsou pak zpracovány v recyklační lince
v Křelově na Olomoucku. Děti, jako
vždy, nenechaly nic náhodě a soutěže se
ujaly s nadšením, ctižádostí a velkou vervou. Vědí totiž, že pokud budeme nejlepší
anebo alespoň skončíme na prvních třech
místech, vyhrajeme určitou finanční,

věcnou nebo upomínkovou odměnu. Ke dni 15.2.2012 jsme
v jednotlivých třídách navážili:
BERUŠKY – 26,3 kg
MOTÝLCI – 55,9 kg
MYŠKY – 68,5 kg
VČELKY – 146,3 kg
PAPOUŠCI – 37,5 kg
Naplněných, někdy až těžko
unesitelných pytlů nám přibývá
a přibývá, až samy někdy nevíme, do jakého koutku ve školce
pytle vtlačíme a schováme. Proto
bychom rádi požádali rodiče, kteří mají
tu možnost, o převoz víček z MŠ do
Křelova na Olomoucku (hned u dálnice).
Tímto také děkujeme rodičům, kteří nám
tuto službu již poskytli. Soutěž vyvrcholí
a bude ukončena 15. května. Takže, SBĚRU ZDAR! Ať to vyhrajeme.
Kromě víček z PET lahví, stejně
jako v minulém školním roce sbíráme
pomerančovou a citrónovou kůru. Kdo
již zapomněl, připomínáme, že děti z MŠ
Bludov se staly adoptivními rodiči žirafy

Rothschildovy ze ZOO v Olomouci.
Mateřská škola přispívá žirafě 1000 Kč
ročně a za zbylé peníze kupujeme dětem
sladkosti a různé drobnosti.
Velice si vážíme vzájemné a příjemné spolupráce dětí a jejich rodičů
s mateřskou školou. Tímto bychom rádi
poděkovali všem malým sběratelům, ale
i těm velkým, za jejich čas a ochotu,
děkujeme.
Bc. Dana Březinová
učitelka

Skautská sportovní zima
Po velmi úspěšné Tříkrálové sbírce jsme se vydali, jakoby za
odměnu, na sjezdovky. Zpočátku to vypadalo, že snad ani neodjedeme, jelikož se přihlásilo mnoho zájemců a neměli jsme tolik
míst v autech. Ale přece jen se nakonec podařilo zajistit dostatek
aut na odvoz, a tak z Bludova vyrazilo pět plně obsazených automobilů na cestu za sněhem. Pohled na olšanskou sjezdovku,
z velké části beze sněhu, nás poněkud znejistil. Ale stále jsme
věřili, že těch tři sta výškových metrů, které tvoří rozdíl mezi
Olšany a Janoušovem, stačit bude. A jak jsme se blížili k našemu
cíli, tak bylo jasné, že stačit bude bohatě. Dokonce jsme měli
problém se dostat na malé parkoviště u sjezdovky. Jelikož nás
bylo kolem dvaceti, rychle jsme zaplnili velkou část sjezdovky.
Po chvíli ježdění jsme již plynule brázdili svah a vychutnávali
si jízdu. Přestože foukal vítr a nepříjemně sněžilo, lyžování
a snowboardování jsme si maximálně užili. Dokonce jsme nafotili nějaké fotky a natočili pár videí. Kolem oběda jsme se celí
obalení od hustě padajícího sněhu
nasoukali do aut a vyrazili zpět.
I poslední lednovou sobotu
jsme se rozhodli strávit sportovně-rekreačně. Vyrazili jsme totiž do
Šumperka na krytý bazén, ponořit
svoje těla do teplé vody a pěkně si
zaplavat.
Vyrazili jsme po půl deváté na
bludovské nádraží, neboť autobusy
jely až příliš pozdě. K bazénu jsme
se dostali pár minut před otvírací
dobou a náhoda tomu přála, že se

tento den rozhodli na bazéně strávit také skauti ze šumperského
střediska. S převlékáním a sprchováním kluci příliš neotáleli
a už se hnali k bazénu. Každý si našel svoji zábavu. Někdo si šel
zaskákat ze skokánku, jiní s potápěčskými brýlemi lovili předměty ze dna. Vlčata, naši nejmladší skauti, se zase snažila přebíhat po pěnových deskách v dětském bazéně. Když se k nám
přidali Šumperáci, byli skauti vidět úplně všude. Za nějaký čas
jsme také navštívili saunu a nechybělo ani pár soutěží. Každý si
zkrátka našel to své, čím ten náš dvouhodinový pobyt na bazéně
chtěl strávit.
Když jsme pak chvíli před dvanáctou hodinou bazén opustili, muselo jít všechno rychle, abychom stihli autobus. To se nám
samozřejmě povedlo, a tak jsme přijeli domů včas na pořádný oběd.
Jan Juránek – Hanes, Ondřej Daniel – Rys
2. chlapecký oddíl Bludovit
středisko Františka Pecháčka Bludov
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