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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je milou a čestnou povinností starosty naší
obce připomenout začátkem května výročí konce snad navždy poslední války, která naši zemi postihla. Děkuji vám všem,
že na toto připomínání a uctění památky
obětí nejsem a nebývám sám.
Zítra tomu bude šedesát sedm let od chvíle,
kdy přišla od Sudkova do Bludova dlouho
očekávaná a vytoužená svoboda. Sovětská
Rudá armáda porazila armádu německé
tisícileté říše a my jsme se mohli svobodně
nadechnout. Rudá armáda však neporazila
německou armádu sama, za svobodu naše
vlast vděčí také západním spojencům, především Spojeným státům americkým.
Stojíme před pomníkem bludovských
mužů padlých v obou světových válkách.
Dnes ale míří naše zraky především na
dvě mramorové desky, na kterých jsou
pro věčnou vzpomínku vyryta jména bludovských obětí aktivního odboje, obětí
bombardování, obětí nelidských masakrů
a obětí mučení z let 1938-1945.
Jména bludovských hrdinů zde nejsou
zvěčněna kvůli hrdinům samotným. Jsou
zde zvěčněna pro nás a pro všechny budoucí, abychom nikdy nezapomněli na to,
jak nesamozřejmý je život ve svobodě.
Abychom si neustále připomínali, že blahobyt a mír, jimž se již tak dlouho těšíme,
se mohou rozplynout jako dým.
Spolu s výročím konce války nevzpomínáme jen na padlé hrdiny z Bludova, na
hrdiny z nejbližšího okolí a z celé naší
krásné vlasti. Vzpomínáme také na nezměřitelné utrpení, jemuž byl náš národ
po celou dobu války a okupace vystaven.

nordická rasa. Věřili, že oni jsou ti osvícení, předurčení ostatním vládnout. Jeden
moudrý člověk kdysi napsal, že člověk vytváří peklo přímo úměrně se snahou vytvořit nebe na zemi.
Příklad nacistických a komunistických
zvěrstev bychom měli mít na paměti, až
zase uslyšíme proroky vybudování „dokonalé společnosti“, všechny mesiáše napravující politické zlořády, všechny ty, co
křičí, jak zle se nám všem vede. Až uslyšíme hlasatele nové, čisté politiky, zbavené
všech nectností, pak pohlédněme na náš
pomník a nepřipusťme, abychom se vzdali
svobody, kterou nám naši padlí hrdinové
tak obtížně vybojovali a draze vykoupili.
Ing. P. Ston, starosta obce

Pozvánka
na zastuPitelstvo
Vzpomínáme na ponížení dvanácti bludovských selských rodin, které byly z obce
vystěhovány a jejich po předcích zděděné
grunty byly zabrány německými kolonialisty. Vzpomínáme na všechny totálně nasazené na nucených pracích.
Vzpomínáme na vězně z koncentračních
táborů, kteří přežili a vrátili se. Je smutnou
skutečností, že řadu z nich po pár letech
zavřela další nelidská diktatura, tentokráte
diktatura komunistická.
Připomínáme si, jak snadno se může
zbořit stavba demokratického a svobodného státu, jakým přes všechny problémy československá první republika byla.
Němci věřili, že vybudují dokonalý svět,
kde bude vládnout dějinami vyvolená

V pondělí

11. června 2012
od 18.00 hodin
proběhne v kulturním domě

10.

zasedání
zastupitelstva
obce
Mj. se bude projednávat úvěr na velkou
rekonstrukci Třídy Adolfa Kašpara.
všichni jste srdečně zváni.

DoDržování obecně závazné vyhlášky č. 3/2011
o ochraně nočního kliDu a regulaci hlučných činností
Obec Bludov upozorňuje občany na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností,
která byla schválena zastupitelstvem obce 13. 6. 2011 s účinností od 1. 7. 2011, dle které jsou občané povinni v době nočního klidu od
22.00 hod. do 6.00 hod zachovat klid a omezit hlučné projevy a dále o sobotách od 18.00 hod. do 22.00 hod., nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu od 6.00 hod. do 22.00 hod. zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a strojů způsobujících hluk.
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Den země v mateřské školce
Tak jak to na jaře bývá, že nadšení zahrádkáři a kutilové všeho druhu obnovují své zahrady po kruté zimě, tak tomu
bylo i v naší mateřské škole. V rámci Dne
Země jsme 25. dubna uskutečnili jedno
pracovní odpoledne, na kterém se sešli
ti největší „pracanti“ (rodiče) se svými
dětmi. Ti na nic nečekali a za zvuku
rozléhajících se veselých písní vrhli do
práce, věřte, zahrada není malá, nebylo
na co čekat. Maminky s dětmi hrabaly
trávu, zastřihávaly keře, okrasné trávy,
natíraly lavičky, stolky a ti nejsilnější tatínci zryli pískoviště a natřeli altánek. Po
vyčerpávající, pro někoho možná uklidňující, odreagovací práci, připravily paní

kteří si udělali čas a přišli pomoci.
Děkujeme. Věříme, že se příští rok
ve stejném počtu, nebo snad i větším,
znovu sejdeme.
Bc. Dana Březinová, učitelka MŠ

učitelky pro rodiče s dětmi, jako zaslouženou odměnu, malé občerstvení
a párky, které si společně opekli. Tímto
bychom rádi poděkovali všem rodičům,

krajské kolo mlaDých hasičů a Dorostu – šumPerk 8. - 10. června
Bludovští mladí hasiči budou reprezentovat náš okres ve všech kategoriích.
Také v letošním roce budou bludovští
hasiči patřit k účastníkům krajského
kola mládežnických kolektivů Olomouckého kraje.
Starší žáci šli za svým cílem už od
podzimních kol a k titulu okresního

přeborníka vedla cesta vítězství ve všech
disciplínách a výsledek v poslední disciplíně už na tom nemohl nic změnit.
Také proto nastoupilo družstvo, doplněné náhradníky, kteří si o start řekli
poctivým tréninkem po celý rok.
Dorostenci, kteří loni skončili bronzoví na mistrovství republiky, výrazně posílili a v okresním kole neměli
problém zvítězit ve všech disciplínách.

Přesto si tohoto vítězství velice cení,
protože právě ta nejnižší postupová
kola bývají ošidná.
S největším očekáváním čekali vedoucí po mnoha letech na start našich
dorostenek, kde startují největší opory z družstva starších žáků posílené
o děvčata z Rájce, Pavlova a Vikýřovic.

Přestože jsme museli řešit změny v sestavě těsně před soutěží, děvčata nás
velice překvapila svými výkony a přístupem.Po zaváhání v testech děvčata
jasně zvítězila v běhu na 100 m s překážkami i ve štafetě 4 × 100m s překážkami a k vysněnému postupu bylo třeba zvítězit i v požárním útoku.
Děvčata sice dosáhla nejlepšího času,
ovšem pokus byl hodnocen jako neplatný pro nedošroubenou savici. Nebylo
co vyčítat, na tuto disciplínu jsme měli
nejméně času v tréninku, protože v ní
běží všechna děvčata a skloubit jejich
studijní a ostatní povinnosti na trénink
bylo složité. Družstva Bludova a Lesnice měla stejný součet umístění a rozhodl právě výsledek požárního útoku.
Zklamání bylo v tu chvíli veliké, právě
proto všechny velice překvapilo rozhodnutí děvčat a vedoucích Lesnice
přenechat postup našemu družstvu.
Pro náš tým je to veliký závazek, na
krajském kole poběží i za družstvo
Lesnice.
Šance na postup na mistrovství republiky jsou pro všechna družstva otevřené
a boje na Tyršově stadionu v Šumperku
budou určitě napínavé a to je také ta
nejlepší pozvánka pro příznivce hasičského sportu, vždyť krajské finále hostí
náš okres po dlouhých pěti letech.
Družstvům přejeme to důležité štěstíčko, které je potřeba v každém sportu
a Vám, ktěří přijedete fandit, co nejlepší sportovní zážitek a co nejlepší umístění bludovských družstev.
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anketa č. 5 na měsíc červen
Tentokrát jsme vybrali otázku, která se týká využití volného
času.

„Myslíte si, že je v naší obci dostatečně zajištěno
sportovní vyžití pro veřejnost?“
Upřesnění:
Myslím, že je zbytečné dále nějak rozvádět obsah této
anketní otázky, a tak se jen těším na Vaše náměty
a připomínky.
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. 4 z května 2012:
(„Jste spokojeni s rozsahem a údržbou veřejné zeleně
v obci, především co se výsadby květinových záhonů
a sadových úprav týče?“)
Podle ohlasu Vás tato anketní otázka nijak nezaujala, protože
odpovědí došlo písemně jen několik. Více se Vás vyjádřilo
ústně při našem setkání. Pokud mohu provést nějaké
zhodnocení, tak by to mohlo být tak půl na půl.
Je spousta míst, kterými se můžeme v rámci výsadby
a údržby zeleně pochlubit, ale stále zůstávají
- podle Vašich námětů - místa dobře neudržovaná
(např. parčík kolem památníku A. Kašpara).

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

informace Pro občany
pokladní hodiny obecního úřadu bludov
pondělí a středa
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:00
Úterý a čtvrtek
Návštěvu je možné si sjednat po telefonické domluvě.
pátek - zavřeno
Obecní úřad Bludov

oznámení záměru Pronájmu
obecního bytu
Obec Bludov oznamuje záměr pronajmout obecní byt o velikosti 52,97m2 na adrese
Bludov, Lázeňská 653, nacházející se ve druhém patře. K bytu patří dva sklepy
o výměře 16,21 m2 a 4,87 m2. Byt je vybaven plynovým kotlem.
Základní nájemné činí 33,85,-Kč/m2 měsíčně.
Předpokládané datum uzavření nájemní smlouvy je k 1.7.2012.
Žádosti o tento byt se podávají na zvláštních tiskopisech,
které je možno obdržet na OÚ Bludov, p. Riedlová.
Žádosti je možno podat na podatelně na Obecním úřadě Bludov
nejpozději do 6. 6. 2012 do 10:00 hodin.
Obec Bludov

Kulturní dům Bludov
zve na

Bludovské
kulturní léto
Pá 29. června 22.00 Letní kino

- OBČANSKÝ PRŮK AZ -

Zahr ada Kulturního domu Bludov
vstupné dobrovolné

Ne 1. července 19.00

letního kina
v zahradě za kulturním domem

: : : občanský Průkaz : : :
+ 8. bludovský týdeník
Pátek 29. června 2012 po setmění (22.00 hodin)

: : : muži v naDěji : : :
+ 9. bludovský týdeník
Pátek 13. července 2012 po setmění (21.30 hodin)

Zámek Bludov
vstupné 40.- Kč

Čt 5. července 15.00
Posezení v zahr adě
Kulturního domu Bludov

- MOR AVŠTÍ MUZIK ANTI - CLASIC BAND - BLUDOVĚNK A vstupné dobrovolné

Pá 6. července 20.00 Koncert v zahr adě
Kulturního domu Bludov

- OMICRON - O5&R adeček vstupné 50.- Kč

Pá 13. července 21.30 Letní kino

- MUžI V NADĚJI -

Zahr ada Kulturního domu Bludov
vstupné dobrovolné

So 21. července 14.00 Lázně Bludov

občerstvení

- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -

• vstupné dobrovolné •

vstup volný

v případě nepříznivého počasí se pr omítání nekoná.
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Zábavné odpoledne, dřevosochání
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

BludNovinky.cz

kulturní dům bludov
vás zve do

- Koncert KPH JAKUB PUSTINA -
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Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově zve všechny občany na

Kulturní dům Bludov vás zve

na prodejní výstavu

VýstaVu drobného domácího zVířectVa

Kreseb a pastelů

v zahradě za KulturníM doMeM v bludově
sobota 23. června 2012 od 12 do 18 hodin
neděle 24. června 2012 od 8 do 16 hodin
Vystaveni budou králíci, holubi, hrabavá i vodní drůbež, terarijní zvířata, okrasné ptactvo,
bude možno zakoupit kvalitní a oceněná zvířata pro další chov.

Aleny Pecákové - Šumperk
Ivany Pohlové - Pardubice
Kristy Skopalové - Bohutín

Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína.
srdečně zvou bludovští chovatelé

Vernisáž
pondělí 18. června 2012 v 18.00 hod.

Vstupné 20 Kč • děti zdarma

Výstava potrvá do pátku 29. června 2012
a bude otevřena:
Sobota 23. 6. a neděle 24. 6. od 14 do 17 hodin
pracovní dny 10 - 18 hodin
- vstupné dobrovolné -

Prodeje
v Kulturním domě Bludov
v červnu 2012
Út 12. 6.
St 20. 6.

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd do Zimního stadionu Kajot Aréna v Brně
na kouzelný muzikál na ledě

Kulturní dům Bludov
nabízí volná místa na

nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD Bludov v 6:30 hodin
Úterý 9. října 2012
Cena 200.- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov
tel. 583 238 177

Pronájem

v sobotu 17. listopadu 2012
Pohádkové téma z nejslavnějších dostalo podobu nových písniček,
doprovázejících výpravné představení na ledě! Velká scéna, dobové kostýmy,
světelné kompozice, filmové animace a kouzelné efekty.
Hrají , zpívají a mluví: Lucie Bílá, Ondřej Ruml, Jiří Korn, Martin Pošta,
Vlastimil Harapes, Dana Morávková, Leona Machálková, Martin Dejdar,
Dalibor Gondík, Hana Křížková, Adéla Gondíková, Sabina Laurinová…

Dále účinkuje 40 členný krasobruslařský sbor, v čele se sólisty předních
evropských krasobruslařských show.
Nádhernou hudbu napsal Petr Malásek, básnickými texty ji opatřil Václav Kopta.
Odjezd od KD Bludov v 9.00 hodin
cena 800,- Kč
Přihlášky v KD Bludov
Bludovan 4

rekonstruovaného bytu 4 + kk
v 1. patře rodinného domu
na klidném místě
v centru bludova.
Byt má samostaný vchod, balkon, vlastní
plynové topení, plastová okna, novou koupelnu, nové vnitřní dveře. Všechna okna
pokojů jsou na jih směrem do zahrady.
K dispozici je užívání části zahrady (včetně
posezení, kůlny i záhonu) a úložné prostory.
Podmínky nájmu:
- vlastní příjem
(zaměstnání, podnikání, důchod)
- na nájemce nesmí být vyhlášena platná
exekuce
- vratná kauce 20.000 kč
cena 6.500 kč/měsíc + energie cca 2.500 kč
Bližší informace na telefonu: 608 740 444
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínáme

Jubilanti

Sbor pro občanské
záležitosti
v Bludově gratuluje
jubilantům

Dne 1. června 2012 vzpomeneme 20. smutné výročí kdy, nás
navždy opustil
pan Jaroslav Minář
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou.
Manželka Alena a synové Jaroslav a Jiří s rodinami.

v červnu 2012 oslaví:
Holinka Zdeněk
Vágner Pavel
Plháková Gertruda
Brecklová Jiřina
Kranichová Jaroslava
Směšný Jan
Hauková Zdenka
Juránková Jaroslava
Schwarzerová Květuše
Hrubá Božena
Jílková Elisaveta
Ptáčková Helena
Skokan Lubomír
Matějíček František
Schmiedová Edeltruda
Kozák František

Tř. A. Kašpara
Tyršova
Bohutínská
Polní
8.května
Jiráskova
Školní
Polní
K Zámečku
Školní
Husova
Zahradní
Ve Sléví
Palackého
Masarykova
Nová Dědina

POZVÁNKA
Po 18. června
19. - 29. června
Pá 29. června
Ne 1. července

70
70
80
81
81
82
84
84
84
85
85
86
86
88
89
92

Červen 2012

18.00 hod.
22.00 hod.
19.00 hod.

Vernisáž výstavy
Výstava kreseb a pastelů
Letní kino (zahrada)
Koncert KPH (zámek)

Už Vám ruku nepodáme, abychom Vám mohli přát,
jen hrst květů na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Dne 4. 6. by oslavil 29. narozeniny
pan

Radoslav Otto

Dne 10. 6. by oslavil 32. narozeniny
pan Aleš Hradský
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 16. května vzpomeneme 14. výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka a babička
paní Jiřina Riedlová
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel, dcera a vnučka Martinka.
Dne 12. 5. uplynul první rok od úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka
pana Vladimíra Horáka
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.
Dne 31. května tohoto roku jsme vzpomněli 7. smutné výročí
ode dne, kdy nás opustil
pan Jiří Valenta
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.
Dne 25. května tohoto roku jsme vzpomněli
1. smutné výročí dne, kdy nás navždy opustil

Státní léčebné lázně Bludov zvou na

Dětský den v lázních Bludov
Neděle 10. června 2012 od 14.00 hodin ve venkovním areálu lázní

pan Ladislav Weiser
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomeneme.
Manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka

Maminko, Ty jsi tak ráda žila, Pán Bůh Tě však povolal k sobě, do svého
království nebeského. Odešla jsi, maminko, smutný je domov, smutno je
v něm, chybíš mně maminko, chybíš nám všem.

Dne 15. června 2012 by se dožila 85 let
paní Vitoslava Zamykalová
Dne 19. 6. 2012 uplyne 10 let, kdy nás opustila.
Stále vzpomínají manžel, dcery a syn s rodinami.

P r ogr a m
Vystoupení dvou kapel
(úč as t ník ů Fes t ivalu HUDB A BE Z HR A NIC)
Hry a soutěže pro děti
Skákací hrad • Občerstvení • Zábava a smích
V případě deštivého počasí se akce nekoná.
Dolnostudénský hudební festival, jehož spoluorganizátorem je Místní akční skupina Šumperský
venkov má za poslání setkání mladých lidí ze zemí EU.
Festival probíhá v Dolních Studénkách od 8. do 10. 6. 2012 a na závěr již po čtvrté vystoupí dva
soubory v našich lázních.
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„Ten, kdo žije v srdcích těch, které opustil, nikdy neodešel...“
Dne 23. června 2012 by se dožila 75 let
paní

Emílie Elgnerová

Zároveň jsme si 11. dubna tohoto roku připomněli 18. výročí
jejího úmrtí. Za tichou vzpomínku srdečně děkují manžel
Zdeněk, dcera Hana a Zdeňka s rodinami.
Dne 9. 6. 2012 tomu bude 5 let ode dne kdy, dotlouklo srdce naší drahé maminky
paní

Jitky Sokolové z Bludova

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami
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Kulturní dům Bludova
nabízí volná místa
na čtyřdenní zájezd

Maďarské termální lázně
bükfürdő
4. 10. – 7. 10. 2012 • 4.000,-Kč

chorvatsko
poloostrov pelješac
trpanJ
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15.6.-24.6.2012 • 5.300.- Kč
29.6.-8.7. 2012 • 5.850.- Kč
13.7.-24.7. 2012 • 6.550.- Kč (9 nocí)
3.8. - 12. 8. 2012 • 5.950.- Kč
24. 8. – 4. 9. 2012 • 6.250.- Kč (9
nocí)

chorvatsko
podaca

15. 6. – 24. 6. 2012, 7. 9. -16. 9.2012
4.800.- Kč
Bližší informace v KD nebo
www.ckcernochova.cz
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům bludov
pořádá zájezd do uherského hradiště

slovácké slavnosti vína
dny otevřených památek
Jarmark lidových řemesel
sobota 8. září 2012
odjezd v 6:00 hodin od kulturního domu

Slovácké slavnosti vína nejsou jen slovácký folklor, ale také krása
historických památek, kterými je město Uherské Hradiště doslova poseto.
Uherské Hradiště nabízí bohatý kulturní zážitek pro všechny generace. Grandiózní
průvod historické části a krojovaných skupin vystřídají během sobotního dopoledne
VÝROČNÁ
SPRÁVA
prezentace jednotlivých
mikroregionů
v exteriérech otevřených kulturních památek.
GESCHÄFTSBERICHT
Milovníci dechovky mohou
přijmout pozvání na „Slováckou křídlovku“, od sobotního
rána bude k dispozici velký jarmark lidových řemesel, doprovázený
ukázkami mistrovské práce lidových řemeslníků.
Pro děti je kromě přehlídky dětských folklorních souborů připraveno množství
atrakcí, o které se postarají skupiny historického šermu.

cena za cestu 280.- Kč
Přihlášky v KD Bludov
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Kruh přátel hudby Bludov
uvádí

Nest

Recitál barytonisty

Jakuba Pustiny

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišovna, a. s.

120 00 Praha 2, Francouzská 28
Telefon

+420 221 585 111

Telefax

+420 221 585 555

Internet

www.victoria.cz

Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a.s. 4010032987/6800

BOJKO Pavel - obchodní zástupce, Vančurova 29, Šumperk
úřední den: čtvrtek 9 - 16:30
tel.: 775 467 965, 608 496 107
e-mail: melesiosumperk@centrum.cz

Nabízíme tyto produkty:

OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI POJIŠTNÍ
LÉEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIÍ
 Životní pojištění
 Investiční životní pojištění “VEKTOR”
 Důchodové životní pojištění “RENTA PRO”
Klavírní
doprovod
Jiří Hrubý
snažíme
se každý škodní
pípad co nejrychleji zpracovat. Podrobnými informacemi o pojistné události nám
 Zdravotní
cizinců “WELCOME”
Zámek
Bludov
mžete být nápomocni. Dotazník vyplte peliv a úpln,
zamezítepojištění
tím pípadným
doplujícím dotazm,
Neděle 1.které
července
2012 v zdržovat.
19:00 hod.
mohou zpracování
 Úrazové pojištění
vstupné 40.- Kč
 Cestovní
pojištění
S pátelským pozdravem
VICTORIA
VOLKSBANKEN pojišovna, a.s.

Pojištění
odpovědnosti
Program
 Pojištění privátního a firemního majetku
ÍSLO POJISTNÉ
S. Gastaldon:
MusicaSMLOUVY:
Proibita
Traditional: Cielito Lindo - piano solo
 Pojištění rekreačních objektů
ÚDAJE O POJIŠTNÉ OSOB
1. E. de Cappua: O sole mio
 Pojištění kancelářských, školních a ostatních budov
L. Denza: Funicula - piano solo
Jméno
a píjmení:
Rodné íslo:
A. Lara:
Granada
 Pojištění domů a bytů “BEZPEČNÝ DOMOV”
O. Nedbal: Polská krev:
Telefon:
Email:
Blondýnky sladké - piano solo
 Dětské úrazové pojištění se spořením “PREMIANT PLUS”

(úklid
a úd
Své
i jedn

B

Vážená paní, vážený pane,

Název zdravotní pojišovny:

G. Rossini: La Danza
Trvalé
bydlišt:
J. Strauss: Cikánský baron:
Cikánský baron jsem já - Piano solo
Pechodné bydlišt:
P. sorozabal: No puede ser

www.victoria.cz

Máte ješt jiné pojištní léebných výloh (nap. z platební karty)
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ANO

Spole

O

Úte

P

NE

Pokud ano, jaké:

ÚDAJE O VYCESTOVÁNÍ
Datum vycestování z R:

LISTÁRNA
prokažte na píloze datum vycestování
jízdenka,
Listárna (nap.
obsahuje příspěvky,
které vyjadřují názory svých pi
letenka, razítko v pasu, svdectví atd.)
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maminka má svátek
Celá mateřská škola ožila přípravami ke
dni Svátku matek. Z každé třídy se line
líbezná melodie tónů s dětskými hlásky,
řádky veršů, které popisují naši maminku v těch nejkrásnějších barvách, tanečky
a jiné dovednosti dětí. Děti se také podílí
na výzdobě tříd, šaten různými výrobky
s motivy květin, srdíček, připravují pro

Kulturní dům Bludov

maminky drobné dárečky. Ten největší
a nejmilejší dárek však na ně čeká v podobě osobního pozvání a blahopřání k jejich svátku dětmi.
Touto cestou bychom chtěli popřát všem
maminkám a také poděkovat za péči
a lásku, kterou nám věnují.

Vás zve na

ŽÁKOVSKOU
AKADEMII
Úterý
19. června
2012
v 16.30
hod.

Za kolektiv MŠ zapsala Mgr. A. Kouřilová

Vystoupí
žáci
Hudebních kurzů
při KD Bludov
– flétna, kytara a klavír
- vstupné dobrovolné -

Pouť u kosteléčka
V neděli po svátku Božího Těla (či správně Těla a Krve Páně) se u našeho bludovského kosteléčka bude konat pouť, jako se
konává už stovky let. Co to je za místo,
co se zde přihodilo, co přimělo dávné
bludovské obyvatele, aby daleko od svých
obydlí vybudovali poutní kostel? Jedno
z možných vysvětlení nabízejí pověsti,
které se ke kosteléčku pojí.
Nejrozšířenější z pověstí vypráví následující příběh: Lakotná selka z Hrabenova
šla do Šumperka do kostela. Při svatém
přijímání hostii - Tělo Páně - nespolkla,
ale vložila do modlitební knížky, aby jej
mohla dát doma do žlabu krávě, aby více
dojila. Když se vracela zpátky, zastavila
se na místě dnešního kostelíčka, kde byly
tehdy pouze hluboké lesy. Chtěla si odpočinout. Usnula a během spánku jí hostie z knížky vypadla. Selka se po chvíli
vzbudila, nevšimla si, že hostie vypadla,
vzala knížku a šla domů. Po čase si lidé
na tom místě všimli podivné záře, která vycházela z dutého stromu. Šli blíže
- a co nespatřili - vprostřed stromu byla
v monstranci ze včelího vosku umístěna
ztracená hostie. To roj divokých včel sebral tenkrát vypadnutou hostii, zanesl ji
do stromu a kolem ní utvořil voskovou
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monstranci. Včely tak napravily zneuctění Božího Těla, jehož se dopustil člověk.
Lidé v úžasu nad tím, co spatřili, postavili
na tom místě malý kostel (proto se mu od
jaktěživa říkalo kosteléček), který nazvali
Kostelíček zjevení se Božího Těla. Podle

podobné pověsti měl hostii v těch místech
vytrousit ovdovělý dělník Kuneš.
Mezi lidmi se také dodnes traduje pověst
o tom, že kosteléček patřil kdysi k Hrabenovu. Když jednou Hrabenovští hráli
v jedné z bludovských hospod s Bludovskými karty, prohráli všechno, co u sebe
měli. Ale chtěli hrát dál - nevěděli ale o co.
Jediné, co je napadlo, byl kosteléček. Prohráli ho a od té doby patří Bludovu. Od
té doby se také Bludov Hrabenovu směje, že jejich předkové prohráli kosteléček
v kartách. I na této pověsti může něco být
– pozemek kostelíčka je „vykrojen“ z hranice hrabenovského katastru. Zajímavé
rovněž je, že kosteléček je jakýmsi středem bludovských lesů – vedou k němu
všechny cesty. Doložen je už v 16. století,
zřejmě ale bude i o několik set let starší.
Pověst klade jeho založení do druhé poloviny 14. století, k roku 1387. Vyloučeno
to není, byla to totiž doba, kdy v českých
zemích vrcholil kult Božího Těla.
Letošní pouť se bude konat v neděli 10. června 2012. Bohoslužby se budou konat v 10:30
a odpoledne ve 14:30 hodin. Všichni jste
srdečně zváni vydat se ve stopách svých
dávných předků do nitra bludovských lesů.
Stanislav Balík ml.
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LISTÁRNA

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

Proč na jeDnom z obnovených zvonů
na svatovítské kateDrále v Praze je jméno naší obce?

Detail z textu o donátorech na zvonu DOMINIK.

(Tuto otázku položil Jan Kacar Ing. Františku Pohlovi, když se dozvěděl o jeho výjimečném daru.)
Nebývá tak často, abych sledoval události
dne v Televizních novinách. Ale z domácích událostí dne 11. ledna 2011 mě zaujala
reportáž s účastníky návštěvy korunovačních klenotů, jejichž diskuse vyústila v nutnost obnovy varhan a doplnění původního
počtu sedmi zvonů, z nichž v té době byly
v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze jen čtyři. Ostatní tři zvony byly
zrekvírovány za I. světové války. Bylo hovořeno o možné formě získání potřebných
finančních prostředků např. cestou sponzorů či sbírky, vyjadřující sounáležitost
občanů s katedrálou, k čemuž vyzval sám
arcibiskup Dominik Duka. Tyto informace
byly pro mne v otázce cíleného sponzorství,
o kterém jsem přemýšlel od prodeje akcií,
poměrně zásadní.

Z jednání dne 20. 6. 2011 v Metropolitní kapitule
u sv. Víta v Praze.

To jednak proto, aby částka věnovaná sponzorstvím vyjadřovala jakési poděkování za
vše, co mi bylo umožněno prožít tak, jak
jsem prožil a vyjádření plné sounáležitosti
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s katedrálou v Praze, která na mne už od
svých jinošských let působila jako památník
a místo k hluboké pokloně našim předkům
za dílo, které vytvořili a uchovali. A také
proto, že zvon je vlastně komunikační pro-

Podpis darovací smlouvy. Zleva: Doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc., Ing. František Pohl (bratři Pohlovi - donátoři největšího z nových zvonů (vážícího jednu tunu)

středek a tedy patří do oblasti komunikací,
v níž jsem také dosáhnul svého vzdělání
„Technický provoz telekomunikací“. A tak
bylo definitivně rozhodnuto.
Vzhledem k zájmu mého bratra Rudolfa
o historii a poměrně jeho častých návštěv
Hradu měl snadnější cestu k získání dalších informací v předmětné otázce, neboť
i jeho mnohé publikační práce se týkaly
Pražského hradu. Proto brzy bratr zjistil,
že zavěšení nových zvonů je plánováno na
rok 2013, a že se jedná o tři zvony DOMINIK, MARIE, JEŽÍŠ. Bratr mi také sdělil,
že s mým záměrem seznámil profesora dopravní fakulty ČVUT p. Vlčka, kterého můj
návrh zaujal natolik, že byl iniciátorem dalšího donátorství sedmi profesorů ČVUT,
dalšího z chybějících zvonů - zvonu JEŽÍŠ.

Rozhodl jsem se směřovat finanční prostředky do obnovy největšího z chybějících zvonů DOMINIKA a pokud by
bylo takovéto rozhodnutí přijato, přál
bych si, aby toto donátorství bylo pojato
jako dar od bratrů Pohlových z Bludova.
„Z Bludova“ proto, že bratr i já pocházíme
z Bludova a jméno obce dostat do povědomí širšího okruhu veřejnosti může být
jen pozitivním krokem na poli všeobecné
informovanosti.
Protože jsem měl zájem se osobně setkat
s někým, kdo by mi poskytnul zpřesňující informace, byl stanoven termín jednání na den
29. 4. 2011 v ČVUT Na Florenci v Praze.
Konečný termín zavěšení zvonů byl pozměněn, a to tak, aby na Velikonoce
r. 2012 byly zvony již v katedrále. Na setkání byla nastíněna právní a finančně
daňová otázka, neboť jsem zastával stanovisko právní čistoty celé kauzy, při
čemž i RNDr. Skopec, jednající za arcibiskupství, to požadoval a jak sdělil, budou pravděpodobně do případu zapojeni
i právníci Hradu. Z naší strany můžeme
jako donátoři přijít s náměty textu, jména
donátorů do věnce zvonu atp.
V souvislosti s mým rozhodnutím
o sponzorování zvonu Dominik v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze,
jsem byl pozván na den 12. května 2011
k projednání záležitosti arcibiskupem
Dominikem Dukou spolu s mým bratrem
Rudolfem a mými rodinnými příslušníky
a zároveň s několika dalšími donátory
zvonu Ježíš do Arcibiskupského paláce na
Hradčanském náměstí v Praze. Na jednání dne 20. 6. 2011 v Metropolitní kapitule
u sv. Víta v Praze došlo k oboustrannému
podpisu darovací smlouvy. Zároveň jsem
vyjádřil konečný svůj návrh textu za donátora zvonu DOMINIK.

Dne 29. 2. 2012 lití zvonu DOMINIK ve zvonařství v Brodku u Přerova
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Žehnání zvonům dne 30. 4. 2012. Patronka zvonu DOMINIK paní M. Němcová, zvonu MARIA
paní L. Klausová

Dne 12. května 2012 se po mši k 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství
rozezněly na Svatovítské katedrále v Praze všechny zvony včetně zvonu DOMINIK (vážícího 1 tunu), který nese i jméno
obce Bludov.
Ing. František Pohl

Vystavení nových zvonů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, zvon DOMINIK uprostřed.

stavba nových PoDsaD
Na střediskové radě jsme si řekli, že by
bylo dobře, abychom obnovili některé staré podsady za nové, protože už jsou skoro
tak staré jako naše středisko po obnovení
v roce 1990. Rozhodli jsme se, že vyrobíme čtyři nové stanové podsady. Br. Hanes nakreslil plánek, podle podsad, které
jsme vyráběli před pár lety a za dotace od
obce jsme nakoupili materiál a nechali ho
u stolaře nařezat na latě potřebných rozměrů. To nebylo tak složité, jelikož jsme to
nemohli nijak pokazit. Část naší práce přišla až poté, co pan Balík přivezl od stolaře
náš rozměřený materiál.

Práce bylo tolik, že jsme si to rozložili na
dvě soboty. První, co jsme udělali, bylo,
že jsme vytáhli stůl ven před klubovnu,
protože bylo krásné počasí a venku na
sluníčku bylo mnohem líp než ve zmrzlé
klubovně. Také bylo venku mnohem více
místa na přípravu. Začali jsme rozdělovat
materiál a bez patřičného prozkoumání
plánku jsme začali skládat první stranu
podsady s vírou, že si to pamatujeme od
posledně. Ukázalo se, že si to sice pamatujeme, ale na plánku se udělaly menší
změny, aby byly podsady stabilnější a víc
pevné. Naštěstí to nebyla nijak zásadní
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chyba, tak jsme pouze uzpůsobili zbylé tři
strany podsady, abychom ji byli schopni
složit. U zbylých tří podsad jsme si už dávali pozor a dodržovali striktně plány. Pro
představu, jeden podsadový stan se skládá
ze čtyř stěn a dvou postelí. Podsady jsme
dohromady sešroubili vruty, kterých jsme
na jednu podsadu spotřebovali necelých
500ks. Šroubit to všechno ručně, tak nám
po pár hodinách upadnou ruce. Díry jsme
si předvrtali a poté pomocí aku-vrtaček
jsme latě sešroubili. Baterka v aku-vrtačce
však moc dlouho nevydržela. Naštěstí tatínek br. Roye je stolař a má doma taky tyhle
vrtačky, takže jsme si půjčili další dvě. Br.
Rys taky doma dvě měl, a tak jsme mohli
šroubit nepřetržitě. Po první podsadě už
jsme to měli všechno v rukách a šlo nám
to rychle. Druhou sobotu jsme se strachovali o počasí, abychom mohli zase pracovat

venku. Bohužel, museli jsme zůstat uvnitř,
protože byla hrozná zima a foukal vítr.
Dodělávali jsme poslední podsady a dávali
dohromady postele. Podsady jsou hotové,
další dvě soboty pak padly na jejich nátěr.
br. Petr Juránek – Peťulka
2. oddíl Bludovit
skautské středisko Františka Pecháčka
Bludov
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taJenKa...
Jedním ze zakladatelů moravské přírodovědy byl i bludovský rodák tajenka.
Narodil se 22. října 1821, studoval na gymnáziu a pak na teologické fakultě
v Olomouci, kde byl v roce 1846 vysvěcen na kněze. Avšak již od gymnazijních studií se zajímalo přírodu a také po krátkém působení v Holešově
se stal učitelem přírodních věd v kroměřížském arcibiskupském semináři,
pozdějším gymnáziu. Tam také vybudoval na svou dobu pozoruhodnou
sbírku přírodnin. Byl spoluzakladatelem a jedním z opatrovníků Vlasteneckého muzea v Olomouci, jemuž věnoval i část svých sbírek. Z jeho odborné
přírodovědné práce nutno uvést spis „Ptactvo moravské“ (1889) a zajímavou
studii „Bludovit neboli tak zvaná hornina silochroitová, nerosty a geologické poměry v okolí Bludova“ (1885). Zemřel v Bludově 29. července 1896.
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placená inzerce

křížovka
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Místní inforMační středisKo při Kd bludov nabízí K prodeJi
Pohlednici obří Kraslice

knihu pohádeK

poštovní znáMKy

Romana Szalaiová, Marie Johnová, Lubomír Znoj.
Autorem textu pohádek pohádky čistého srdce je
Romana Szalaiová, pastelkami ilustrovala Marie
Johnová, DiS, obálku navrhnul ing. Lubomír Znoj.

1 ks za 20.- Kč, aršík 180.- Kč

aKvarely
malíře J. V. Barneta – celkem 20 akvarelů

PRAVIDLA MOŠTÁRNY – J. IRVING – příběh o poznávání světa.
ZÁHADA DOMU ŠEFERŮ – TAMAR YELLINOVÁ
– nejlepší kniha se židovskou tematikou roku 2007.
…A TO JE BLUES – O. BEZR – antologie textů blues a o blues.
NEČEKANÁ ZÁVĚŤ - C. COULTEROVÁ – romantický příběh.
POKOJ K PRONAJMUTÍ – ELIZABETH BERGOVÁ
– příběh o citovém problému současného světa.
MODRÁ ZONA – ANDREW GROSS – thriller.
MUŽ NA PRODEJ – PAVEL FRÝBORT – napínavý příběh – fikce.
AMATÉRSKÁ SVATBA – ANNE TYLER – příběh nešťastné svatby
a jejích důsledků přesahujících tři generace.
KREV NA JAZYKU – STEPHEN BOOTH
– nepravděpodobná sebevražda a další mrtvá těla…
TAJNÉ TOUHY – LIZ CARLYLE – historický milostný román.
SMÍCH A SLZY VLADIMÍRA MENŠÍKA – SLÁVKA KOPECKÁ
– vzpomínková knížka sepsaná k jeho poctě.
FENG – ŠUEJ VE VAŠEM DOMĚ – G. HALEOVÁ – praktická příručka.
ŘÍŠÍ INKŮ S DĚRAVOU KAPSOU – LIBOR CHVOJKA
– život v dokonalé harmonii s přírodou,pokora a vnímání souvislostí
ZLOČIN V MLHAVÉ NOCI – F. UHER – skutečné krimi případy.
PIRÁTI Z POMPEJÍ – C. LAWRENCOVÁ – záhady ze starověkého Říma
ZEMĚ PŘED DINOSAURY – SÉBASTIEN STEYER
– minulost není mrtvá, dokonce ještě neskončila….
CHALOUPKA Z MEDOVÉHO PERNÍKU – DISNEY – MEDVÍDEK PÚ.

S. Holinková, knihovnice

placená inzerce

knihy z výPůjčního fonDu
na 1 rok v knihovně

Český zahrádkářský svaz
ZO Bludov
pořádá zájezd

v sobotu 16.června 2012

Nové Hrady
Program:

Toulovcovy skály
Turistika cca 7 km (Vranice-Budislav) Proseč
Muzeum dýmek
Nové Hrady
Zámek, Umění nábytku v proměnách století
První české muzeum cyklistiky
Městské zahrady
Prohlídka historického centra města
Litomyšl

Odjezd od Kulturního domu Bludov v 6:30 hod.
Cena: 200,- Kč
Přihlášky a záloha (100,-Kč) do 8. 6. 2012
Závazné přihlášky přijímá:
p. Ladislav Vyhňák a p. František Kranich
Zájezdy se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků.
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ZŠ Bludov
Přijímací řízení 2011/2012
V dubnu proběhla přijímací řízení na SŠ a SOU. Mnohé SŠ a SOU přijímaly uchazeče o studium na základě školních výsledků v 8. a 9. ročníku. Některé SŠ si připravily i kratší přijímací testy. Uchazeči o studium na gymnáziích absolvovali SCIO testy
z obecných studijních předpokladů.
V letošním školním roce opouští lavice 9. tříd celkem 37 žáků. Vzhledem ke školním výsledkům je až neuvěřitelné, že 29 žáků si vybralo maturitní studijní obor. Pouze 8 žáků
volilo obor učňovský bez maturity. Na nižší gymnázium se nepřihlásil žádný žák.
Předběžné výsledky přijímacího řízení žáků naší školy jsou uvedeny v tabulce.
Žáci přijatí ke studiu na sš a sou
Škola
Gymnázium Šumperk, Zábřeh
Obchodní akademie Šumperk
VOŠ a SPŠ Šumperk
SZŠ Šumperk
SŠ železniční a stavební Šumperk
SOŠ a SOU Šumperk
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh
SOŠ Šumperk
SPŠE Mohelnice
OU a PŠ Mohelnice
SŠT Mohelnice
VOŠ a SŠA Zábřeh
SPŠ Hranice
CSOŠ Bojkovice

Počet
6
4
6
1
3
4
3
4
1
1
1
1
1
1
Martina Hrdinová

Den země
Čtvrtek 3. 5. 2012 patřil dětem 1. stupně.
Sice se neučily, ale ve škole byly.
Jiné! Se svými učiteli vyšly do přírody
- zámeckého parku. Soutěžily, poznávaly, objevovaly, ale hlavně čistily prostor
Bludovské stráně po zimě. Rok od roku

je toho nepořádku méně, ale přesto je
vždy co uklízet. Za svoji ochotu a pomoc byly odměněny malou sladkostí.
Akci pro ně připravili žáci 7.A a 9.B třídy ve spolupráci s MO ČSOP Bludov.
Alena Bauerová, Vladimíra Horáčková

soutěž hlíDka
mlaDých zDravotníků
– český červený kříž
Žáci naší školy se 15.5. 2012 zúčastnili
soutěže, kde si prověřili znalosti z první
pomoci. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie – mladší ( 1.stupeň ZŠ) a starší (2.
stupeň ZŠ). V areálu bylo několik stanovišť, kde měla družstva za úkol prakticky
dokázat svoje znalosti – např. resuscitaci,
obvazovou techniku, ošetření zlomeniny,
popáleniny, krvácení, transport pacienta
a doplňující úkoly jako dopravní test cyklisty, všeobecný test a mohla si prohlédnout i vybavení hasického auta.

Našim žákům se dařilo a netrpělivě jsme
očekávali výsledky.
Ve starší kategorii jsme obsadili 2. místo
(Zuzana Chalupová, Jana Černíčková, Lucie
Strouhalová, Martin Dostál a Vojtěch Vyroubal)
Mladší žáci byli ještě lepší a zvítězili. Postoupili do krajského kola do Ostravy, kde se 9.6.
2012 utkají s ostatními výherci okresních kol
z Olomouckého i Moravskoslezského kraje.
Tak jim držíme palce.
Marie Tulachová, Dita Kaňáková
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matematické soutěže
V letošním školním roce vynikajícím způsobem reprezentovali naši školu Ladislav Drážný a Ondřej Peichl. V okresním kole Matematické olympiády se Ladislav
Drážný umístil na 1.místě se 100 % úspěšností a Ondřej Peichl obsadil 4. - 12. místo. V okresním kole Pythagoriády Ondřej Peichl skončil na 1. - 4. místě a Ladislav
Drážný z 2. místa postoupil i do krajského kola a tam obsadil v silné konkurenci žáků
z gymnázií 4. - 5. místo.
Uspořádali jsme také soutěž Matematický Klokan pro všechny žáky od 2. do 9. ročníku.
Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:
Klokánek:

benjamín:

Kadet:

1. Anna Konečná 5.

1. Ladislav Drážný 7.A

1. - 3.Ondřej Miterko 9.B

2. Alžběta Váňová 5.

2. Ondřej Peichl 6.B

Martin Stuchlý 9.B

3. Katka Kvapilová 5.

3.Zuzana Matějová 6.A

Vojtěch Vyroubal 9.B

4. Lukáš Peichl 4.

4. Veronika Banková 6.B

4.Lucie Strouhalová 9.B

5. Jan Veverka 5.

5. Gábina Loukotová 6.A

5.Tomáš Špička 9.B

V soutěži Bobřík informatiky byli nejúspěšnější:
benjamín:

Kadet:

1. Ladislav Drážný 7.A

1. Karolína Minářová 9.A

2. David Chaloupka 7.A

2. Zuzana Chalupová 8.

3. Libor Bryx 7.A

3. Jakub Kvapil 9.B

4.Tereza Tylová 6.A

4. Jakub John 9.B

5. Aneta Vaňková 7.A

5. Hana Čmakalová 9.B

slovíčkový král
Ve čtvrtek, 17. května 2012, se konal již
3. ročník „Slovíčkového krále“ - soutěže v anglickém jazyce, určené pro žáky
3. - 5. tříd. Děti si tak mohly změřit své
znalosti anglických slovíček, schopnosti
luštit anagramy a čtyřsměrky, ale také pracovat se slovníkem. Soutěže se zúčastnilo
26 dětí. Přijely i děti ze ZŠ Bohutín s paní
učitelkou Pospíšilovou. Nejlepší v jednotlivých kategoriích byli: 3. tř. - Eliška
Juránková, 4. tř. - Štěpánka Březinová,
5. tř. - Petr Heller.
Děkujeme všem dětem za účast a vítězům
blahopřejeme.
Mgr. Eva Macková, Marie Tulachová

Mgr. Květoslava Procházková

exPeDice karakoram aneb „Překonej sebe, Dotkni se nebe“.
V pondělí 16. dubna vyrazili naši deváťáci za adrenalinovým dobrodružstvím
ve výškách. Cílem jejich cesty se stalo
lanové centrum PROUD v Olomouci,
kde si vyzkoušeli svou obratnost, odvahu, vytrvalost, logické myšlení i týmovou
spolupráci. To vše v soutěži nazvané Expedice Karakoram 2012, které se zúčastnilo v kategorii škol 28 týmů. Tento den
byli jedinými soutěžícími, takže měli celé
lanové centrum jen pro sebe. Nejprve se
pod dohledem sympatických instruktorek nasoukali do horolezeckých úvazků,
aby se rozehřáli a vyzkoušeli, jak se leze
na šikmou stěnu, slaňuje a jistí. Po krátké
odpočinkové pauze začalo jít do tuhého.
Všem bylo najednou jasné, že nalézt co
nejvíce pomyslných metrů nebude legrace. Vysvětlila se pravidla, připomněla
bezpečnost chování ve výškách i na zemi
a po rozehřívací startovní disciplíně –
složení puzzle hory K2 začala dvě 7 členná družstva horolezců zdolávat překážky různé náročnosti. Jejich úkolem bylo
v časovém limitu 2,5 hodiny nasbírat co
nejvíce bodů. Nejtěžší asi bylo překonat
strach z výšky a také rozmary počasí. Někomu se dařilo více, někomu méně, ale
všichni bojovali jako lvi. Za každý úspěšný výstup jednotlivce nebo dvojice se celému týmu připisovaly body, proto bylo
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nutné absolvovat překážku v co největším
počtu. Soutěžilo se doslova do poslední
vteřiny, kdy M. Dostál při konečném odpískání ještě visel na laně.
Počet získaných bodů se horolezci dozvěděli pár minut po skončení zápolení, na
konečné výsledky si museli pár dnů počkat. Dostálovci se s počtem 30 460 bodů
umístili na krásném 11. místě a Bludníci
s 27 608 body na 15.
Z Olomouce odjížděli všichni utahaní
jako koťata, ale s dobrým pocitem. Mnozí

opravdu překonali sami sebe, své obavy
a strach, a dotkli se vrcholu. Uvědomili si, že vytrvalost a odvaha zkusit něco
nového nejsou k zahození. Stejně jako pár
přátel, na které se mohu v životě spolehnout a kteří mě na zemi jistí.
Mgr. Ivana Brázdová
P.S. Fotky ze soutěže a celkové výsledky si
můžete prohlédnout přímo na stránkách
lanového centra Proud Olomouc. Doporučujeme shlédnout krátké video na stránkách naší školy!!!

http://karakoram.lanovecentrum.cz/fotogalerie/olomouc/2012/skoly_16_4_2012/68/

Den afriky
10.5.2012 se uskutečnil v naší škole Den
Afriky. Žáci si mohli vybrat ze dvou
aktivit, které pro ně připravili učitelé a vyslechli zajímavou přednášku od
pracovníků z organizace Arpok z Olomouce. Tento den zhodnotili naši žáci
následovně:
„Den Afriky se mně líbil. Nejvíce se
mi líbilo vyrábění sukní. Ale taky bylo
moc hezký vyrábění šperků. Africké jídlo bylo moc chutné. Škoda, že tak brzy
skončil.“ (D. Drážná, 4.roč.)
„Nejvíc se mi líbilo vaření kuskusu. Byla
to zábava a legrace. Byla jsem nadšená
a už vím, jak vypadá kuskus a jak chutná kuskus.“( D. Oláhová, 2. roč.)
„Mně se líbilo, jak jsme se mohli bavit
s Afričanem a jak jsme dělali misky v keramice. I ty luštěnky s p. uč. Procházkovou byly dobré.“ (L. Strouhalová, 6.B)

„Celý tento den byl velice naučný a zajímavý. Naučil jsem se vyrábět africký míč
a viděl spoustu zajímavých zvířat, sice na
videu, ale viděl. Na prezentaci jsme viděli, jak to vypadá v ulicích Beninu. Zkrátka vydařený den!“( T. Holinka, 7.A)
„Je to hezké, že se naše škola zajímá o takové země. Byl to zajímavý den, stejně
jako loni. Takové dny nás všechny baví.“
(N. Kučerová, 9.A)
„Na Dni Afriky se mi moc líbilo: vyrábění šperků, masky a přednáška. Líbila
se mi i pěkně nazdobená škola. Paní učitelky měly pěkné nápady a moc jim za
ten den děkujeme.“ (A. Váńová, 5.r.)
„Líbila se mi ta přednáška o Beninu, ale
také výroba masek byla super. Bylo to
lepší než den Indie.“ (M. Zatloukalová,
6.A)

školní klub
oPět PřiPravuje
na letní PrázDniny
Příměstský tábor

co je to příměstský tábor ?
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním táborům. Nabízí dětem program na celý den a děti se večer
vrací domů k rodině. Tábor je určen pro
děti od 6 do 11 let.

název: cesta kolem světa
termín: 27. 8. 2012 - 31.8. 2012
cena: 800,- Kč
Program : celotáborová hra, soutěže venku i v budově, rukodělné práce, celodenní výlet autobusem, vycházky do přírody
a hry v přírodě, sportovní aktivity.
Děti docházejí na tábor denně.
Sraz – ráno od 7:30 hod. do 8:00 hodin,
odpoledne odchází mezi 16:00 a 16:30 hodinou.
V ceně je zahrnut pitný režim na celý den,
oběd, dopolední a odpolední svačinka,
materiál na činnost, cestovné a vstupné.
Podrobnější informace a přihlášku najdete na našich webových stránkách nebo
u paní vychovatelky Soni Nikolovové.
Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Díky recyklohraní ušetřila naše škola životnímu ProstřeDí řaDu surovin
Loni jsme odevzdali k recyklaci 41 kg
drobného elektra.
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo
přispět k ochraně životního prostředí.
Žáci i škola samotná v rámci projektu
odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná
lednice za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku
dojde ke snížení spotřeby ropy, na

kterou osobní automobil ujede téměř
100 kilometrů, nebo dojde k úspoře
392 litrů pitné vody. Stejné množství
je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Výsledek studie

jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v loňském roce
vytřídili 41 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 0,99 MWh elektřiny, 70,63 litrů ropy, 3,80 m 3 vody
a 0,02 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů
o 0,18 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 0,79 tun“.
Když si uvědomíme, že například
osobní automobil vyprodukuje za rok
provozu 2 tuny skleníkových plynů
a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to impozantní
čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský
dík.
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fotokroužek
březovjané, 6. 5. 2012

čištění koupaliště - hasiči bludov, 21. 4. 2012

ohlédnutí za opravou mostu u nealka, rok 2010 - 2011

oprava podlahy v kulturním domě, květen 2012
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