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Bludovští hasiči se vydají na dalekou cestu – Mistrovství České republiky
mládeže a dorostu 4.-8.července 2012 Sokolov, Karlovarský kraj
Ve dnech 8.-.10. června se uskutečnilo v Šumperku a Hrabišíně
krajské kolo Olomouckého kraje mladých hasičů a dorostu pro
rok 2012.
V pátek a sobotu bojovala prvá dvě družstva z okresních kol
mladých hasičů o jediné postupové místo na Mistrovství České
republiky do Sokolova. Již od první disciplíny se do vedení dostalo bludovské družstvo a po celý průběh soutěžního klání už

které jsme od nich ani nečekali. Stříbro při premiéře na kraji je
veliký úspěch.
Za zmínku stojí osobní rekord Lucky Strouhalové na 100m
s překážkami 18,71s při premiérovém startu v této kategorii.
Dorostenci, v letošní sezoně výrazně posíleni, nenašli soupeře a s přehledem zvítězili a obhájili svou pozici z loňského roku.
O jejich výkonech se budeme moci, doufejme, podrobněji rozepsat po skončení mistrovství. Jejich ambice by měly na republice určitě být medailové, samozřejmě ale musíme brát zřetel na
dalších 14 soupeřů, vítězů krajských kol.
Co zbývá popřát do Sokolova? Žádné zranění v přípravě,
skvělou formu do závodu a určitě i potřebnou dávku štěstí, bez
kterého se nedá dosáhnout žádných úspěchů.
Pro vás fanoušky potěšující zpráva, celé mistrovství můžete
vidět v přímém přenosu na internetových stránkách hasičské
televize: hasiči150.tv

jen vyrovnanými výkony zvyšovalo svůj náskok. S přehledem
a s odstupem se stali bludovští mladí hasiči zaslouženě přeborníky Olomouckého kraje a zase po roce ochutnají neopakovatelnou atmosféru republikového mistrovství. Cíl sezony,
možná troufale vysoký, byl splněn, cíl republikový dali vedoucí
jasný, snažit se v každé disciplíně odvést své maximum a hlavně si šampionát užít, vždyť pro některé opory to bude loučení
s žákovskou kategorií.
V neděli se do soupeření pustili dorostenky a dorostenci.
Děvčata pokoušela štěstí a první disciplínu, štafetu 4x100m
s překážkami, dokonce nádherným časem vyhrála, následně ale
převzaly vedení favoritky z Milotic a po zásluze zvítězily, pro
nás jsou ale vítězkami naše děvčata, vždyť předvedla výkony

Sobota 14. července 2012 – 9:00 hod.
Český pohár Velkopopovického kozla v běhu na 100m
s překážkami 2012

„BLUDOVSKÁ STOVKA”
Big Shock pohár 2012

Nejlepší z nejlepších, reprezentanti, držitelé národních rekordů
2011 – nejvyšší počet závodníků, překonaný národní rekord

Bohaté občerstvení zajištěno !!!
Závod přenáší přímým přenosem internetová televize
www.hasici150.tv
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Velký úspěch zábřežské plavkyně z Bludova
Historického úspěchu Plaveckého klubu Zábřeh a své sportovní kariéry dosáhla Veronika Krejčí (1997) z Bludova, začka
8.třídy místní základní školy. Jako 3. žena a 3. i celkově v historii klubu pokořila plavecký maraton na 20km, který byl součástí Českého Poháru dálkového plavání pro rok 2012. Na tuto
trať ( pro lepší představu Bludov – Ruda a zpět po silnici přes
Olšany) na Brněnské přehradě se odvážilo pouze 9 nejlepších
dálkových plavkyň a Veronika zvládla trať v čase 6:42 hodin.
Na teprve 14-ti letou plavkyni ze Zábřežského klubu s omezenými tréninkovými možnostmi je to skutečně skvělý výkon
a zasluhuje velké uznání. Veronika tímto úspěchem tak navázala na výsledky z předchozích závodů a její současné postavení v Českém Poháru 2012 je 10.místo mezi ženami z cca
100 startujících . Pokud jí forma vydrží, budou letošní výsledky
jen pokračováním úspěšné předchozí zimní sezóny 2011-12,
kde se Veronika stala mistryní ČR na tratě 250m prsa,
vícemistryní na trati 100 VZ a umístila se na celkovém 2.místě
v ČR v kat. juniorek.
Bohumil Molek, trenér
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
10. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 11. června se v 18:00-20:30 uskutečnilo v kulturním
domě 10. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno bylo
14 zastupitelů, omluven byl Jan Kacar. Zasedání řídil starosta
Pavel Ston, který vyhotovením zápisu pověřil tajemníka OÚ
Zdeňka Kolínka. Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Martinu Pešákovou a Milana Klimeše a jednomyslně schválilo zprávu o plnění úkolů. Při hlasování o programu tvrdil Karel
Janíček, že nelze hlasovat o směně pozemků s církví, neboť je
na majetek církve vydáno embargo do doby vyřízení restitucí.
Stanislav Balík odpověděl, že na daný majetek žádné embargo
není. Embargo je na majetek, který nebyl církvi vydán a který
má v držení jiný majitel. Pro vyřazení tohoto bodu poté hlasovali
2 zastupitelé (11 proti, 1 se zdržel).
Zpráva o činnosti rady obce

Místostarosta M. Klimeš konstatoval, že se rada od minulého
zastupitelstva sešla pětkrát. Kromě běžné agendy řešila především zadávací dokumentace a výběrová řízení na investiční akce
chodník a veřejné osvětlení – tř. A. Kašpara, rekonstrukce podlahy KD, výměna krytiny na kapli Nejsvětější Trojice, rekonstrukce ulice Husova, výměna části oken a dveří v MŠ, úpravy ÚT
Penzionu, výstavba parkovacích ploch a oprava dláždění v ulici
Školní. Dále uzavřela smlouvu o výpůjčce nemovitostí koupaliště Vlčí důl - (bez budovy a pozemků, hotelu a restaurace) Pavlu
Hegedüsovi do 31.12.2012.
V diskusi se Martin Schauer zeptal na podmínky výpůjčky
Vlčího dolu. Starosta informoval o výběru vypůjčitele mezi Radkem Špičkou a Pavlem Hegedüsem. Provozovat se bude přírodní
koupaliště s koupáním na vlastní nebezpečí, bez plavčíka a výběru vstupného, chemicky udržované, ale bez dokládání vzorků
hygieně. Rada rozhodla ve prospěch P. Hegedüse především
kvůli tomu, že již zorganizoval akce pro místní občany, což by
mohlo být zárukou fungování areálu. K. Janíček konstatoval, že
i když bude koupání na vlastní nebezpečí, někdo za případné
úrazy musí nést odpovědnost. Starosta odpověděl, že koupání na
vlastní nebezpečí znamená, že každý nese odpovědnost sám za
sebe. K. Janíček se dále zeptal, proč zájemce o pronájem celého
areálu p. Matuška odstoupil od svého záměru. Starosta odpověděl, že se především zalekl špatného stavu restaurace. K. Janíček
kontroval, jestli důvodem odstoupení nebyla krátká doba pronájmu a výpovědní podmínky v případě zájemce o koupi areálu.
Starosta a místostarosta reagovali, že nájemní doba 7 let i výpovědní doba byla odsouhlaseným kompromisem obou jednajících
stran, podpořeným i zastupitelstvem.
Následoval dlouhý monolog K. Janíčka o několika částech.
Nejprve nesouhlasil s tím, že kříž na hřbitově je opravován
z dotačních prostředků, že jej obec nezaplatila ze svého. Dále
zpochybnil podpis Deklarace mezi obcí a farností generálním
vikářem, deklaraci měl dle jeho názoru podepsat arcibiskup;
zdůraznil, že děkan Sulowski není oprávněn jednat za farnost,
měl dle něj upozornit vedení obce na zpětvzetí odvolání ThDr.
Wiesnera, který je ve stavu nemocných, ale má právo jednat za
farnost; deklarace je dle jeho názoru neplatná a dar 300.000 Kč
farnosti, schválený zastupitelstvem obce a převzatý P. Sulowským,
považuje za úplatek, jehož převzetí je posuzováno jako trestný
čin. Znovu zpochybnil důvody návštěvy P. Stona a S. Balíka
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u arcibiskupa v červnu 2011 a dále konstatoval, že starosta
a jím pověřené osoby mohou jednat za obec, ale ze zákona
o obcích jsou povinny neprodleně informovat radu a zastupitelstvo obce. Dále sdělil, že tímto na jednání zastupitelstva obce
chtěl projednat záležitosti, s kterými se obrátil na radu obce
a u kterých nebyl spokojen s odpovědí. Navrhl, aby na základě
přednesených skutečností P. Ston, S. Balík ml. a S. Balík st. (ten
z nejasného důvodu – pozn. S.B.) odstoupili ze všech funkcí,
které na obci vykonávají. Když odstoupí oni, na příštím zastupitelstvu po jejich odstoupení odstoupí i on. Dává na zvážení radě
obce stanovení dalšího postupu v této věci. Obrátil se na vedení
ODS a zapochyboval, jestli to, co se děje kolem farnosti, není
v rozporu s volebním programem ODS.
Následující pasáž pro výraznou osobní zaangažovanost přejímám beze změny ze zápisu: K. Janíček „poté otevřel osobní spory s p. Balíkem ml. oživením historie z roku 1950, zatčení pátera
Oldřicha Koutného. K této věci citoval jednoho nejmenovaného
občana Bludova s odvoláním na podobnou informaci od své
matky: ‚Víš, děda zastupitele Balíka zatýkal doktora Koutného‘.
Tato věta, která nesouvisela s programem jednání zastupitelstva
obce, vyprovokovala hádku. Po ztišení emocí jednání zastupitelstva obce pokračovalo.“
Starosta odpověděl, že není důvod, proč nevyužít dotaci na
opravu památek. Schválená deklarace je platná, dar byl schválen
zastupitelstvem obce, děkan Sulowski byl pověřen správou farnosti, má právo za farnost jednat.
S. Balík sdělil, že na K. Janíčka podá žalobu za urážku na
cti 20 let zesnulého Stanislava Balíka nejst., který byl vyhozen
od policie 1. května 1950 z politických důvodů. P. Oldřich byl
zatčen až v prosinci 1950. K deklaraci a odvolání ThDr. Wiesnera sdělil, že děkan Sulowski je administrátorem farnosti Bludov,
který je oprávněn jednat ve všech záležitostech týkajících se farnosti na základě pověření jednat za církevní právnickou osobu
od Ministerstva kultury. Deklarace byla platně podepsána generálním vikářem v zastoupení arcibiskupa s jeho plným vědomím;
generální vikář je navíc statutárním orgánem, jehož podpis má
stejnou platnost. Dále konstatoval, že starosta a zastupitelé
nejsou ze zákona o obcích povinni někoho informovat, žádný
paragraf to v zákoně neřeší. Doporučil K. Janíčkovi, aby příště,
když odkáže k nějakému zákonu, aby přesně řekl, který paragraf
to řeší.
Josef Ťulpík konstatoval, že vedení místní organizace ODS
je starostou detailně informováno o jeho krocích a plně stojí za
tím, co chce pro občany a obec udělat; dále upozornil K. Janíčka, že pokud ví o trestném činu a nenahlásí ho, sám se trestného
činu dopouští. Poté vyzval k tomu, aby se jednání zastupitelstva
obce vrátilo ke schválenému programu jednání.
Marie Znojová z pléna vznesla dotaz, kdo odpovídá za
napouštění koupaliště. Starosta odpověděl, že p. Riedl, který má
s obcí podepsánu dohodu. Zastupitelstvo poté zprávu o činnosti
rady 12 hlasy schválilo (1 proti, 1 se zdržel).
Rozpočtové změny č. 1

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočtovou změnu č. 1,
která měla ryze formální charakter.
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OZV č. 4/2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo změnu obecně závazné
vyhlášky řešící poplatky za užívání veřejného prostranství. Jde
o částečnou změnu v organizaci poutí a hodů, kdy nově bude organizaci stánků zajišťovat obec, nikoli provozovatel pouti. Proto
došlo ke snížení paušálního poplatku o 5000 Kč od provozovatele atrakcí, a to na 25.000 Kč za pouť a na 15.000 za hody.
Zápis z jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo vzalo 13 hlasy (1 se zdržel) na vědomí zápis
z jednání kontrolního výboru s koncepcí jeho činnosti. S. Balík
upozornil, že od minulého zastupitelstva má kontrolní výbor
sudý počet členů, což je nezákonné. Předsedkyně výboru M.
Pešáková navrhla doplnit výbor o jednoho člena. Rada osloví
jednotlivé politické subjekty, aby navrhly kandidáty.
Odkup pozemků pod obecní komunikací - ulice Za Školou

Pokračuje majetkoprávní „dočišťování“ bludovských ulic – snaha obce, aby veškeré pozemky pod obecními komunikacemi
byly obecní. Již poněkolikáté tak zastupitelstvo schvalovalo
pozemky pod ulicí Za Školou, tentokrát 383/4 – ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 96 m2 a 383/8 – ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře 62 m2. Pozemky jsou v podílovém
spoluvlastnictví Anny Karabinové a Marie Zatloukalové. Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s odkupem za cenu 50 Kč/m2
s tím, že prodávajícím obec uhradí všechny náklady vzniklé při
prodeji pozemků.
Žádost o odkup části pozemku 35/1 v k.ú. Bludov - žadatel Tomáš
Kulil

Tomáš Kulil, 8. května 59, Bludov si podal žádost o odkoupení
části pozemku 35/1 – ostatní plocha o výměře cca 30 m2; jedná
se o příjezdovou cestu k jeho nemovitosti č.p. 59. V žádosti uvádí, že v nejbližší době plánuje celkovou úpravu a obnovu terénu
před domem, včetně příjezdové cesty. Na pozemek hodlá položit
zámkovou dlažbu a vše esteticky sjednotit a účelově přizpůsobit.
Stavební komise s prodejem nesouhlasila s tím, že žadatel má
větší část příjezdu ve svém vlastnictví, prostor pro parkování
na vlastním je dostatečný; na uvedeném pozemku rovněž stojí
vzrostlá lípa, která prostoru dominuje a jakýkoliv zásah do kořenového systému tohoto stromu by byl nežádoucí. Rada naopak
s prodejem souhlasila. Zastupitelstvo s prodejem za 50 Kč/m2
9 hlasy (3 proti, 2 se zdrželi) souhlasilo.
Směna pozemků – obec x farnost

Na základě vzájemně odsouhlasené a podepsané deklarace
o narovnání vzájemných vztahů a další spolupráci mezi obcí
a farností zastupitelstvo snad naposledy jednalo o směně pozemků. Tato směna byla v zastupitelstvu již poněkolikáté, takže jen
stručně. Obecní pozemky, zahrádka u fary, pozemek na kostelním prostranství na jihu a severozápadu se smění za pozemky
farnosti u lázní, dva kousky v hasičském areálu a pozemek před
hrobkou. Ve smlouvě bude pro farnost zřízeno předkupní právo
k pozemku před hrobkou, dále se obec ve smlouvě zaváže, že
u tohoto pozemku nedojde ke změně využití pozemku ani
k posunu plotu. Obci se tak konečně otevře možnost k dobudování chodníku mezi Nealkem a lázněmi.
V diskusi se K. Janíček zeptal, k čemu potřebuje obec pozemek u hrobky. Starosta odpověděl, že nabytím pozemku do
vlastnictví obce se vyřeší dosavadní problémy s nedostatečnou
údržbou daného pozemku. Zastupitelstvo se směnou 12 hlasy
souhlasilo (1 proti, 1 se zdržel).
Výběrové řízení na prodej pozemku 144 – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

O převod pozemku 144 – ostatní plocha o výměře 1135 m2
(pozemek u paneláků, na němž je umístěno dětské hřiště)
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do svého vlastnictví usiluje obec již delší dobu. V roce 2010
požádala vlastníka pozemku, tj. stát, o bezúplatný převod. Ačkoli
s tím Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových původně souhlasil, následně bylo obci sděleno, že odprodej pozemku
bude řešen výběrovým řízením. První kolo výběrového řízení
bylo 10.4.2012 - 24.4.2012 s tím, že minimální kupní cena byla
448.000 Kč. Výběrové řízení probíhá tak, že když v prvním kole
není zájemce, vyhlásí úřad druhé kolo, kde je kupní cena o 30
% nižší. V případě, že opět není zájemce, vyhlašuje se třetí kolo
a kupní cena je opět nižší o 30% atd. Prvního kola se nezúčastnil
nikdo. V průběhu června bude vyhlášeno druhé kolo za minimální kupní cenu 313.600 Kč. Zastupitelstvo zvažovalo, za jakou
cenu bude ochotno pozemek koupit.
V diskusi starosta doplnil, že projednávaný pozemek sousedí
s jinými obecními pozemky, vznikla by tím ucelená obecní lokalita. Pracovník OÚ František Balát upozornil, že na pozemku
je velký septik pro odkanalizování, především bytů, které byly
dříve ve vlastnictví bytového družstva. Septik bude zapotřebí
zlikvidovat. J. Ťulpík navrhl dát do usnesení max. kupní cenu
500.000 Kč s tím, že se obec bude snažit o co nejnižší cenu.
Zastupitelstvo s tím 13 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo.
Smlouva o závazku mezi obcí a Pozemkovým úřadem Šumperk
o převzetí díla

Záležitost se týká pokračování pozemkových úprav a s nimi
spojených realizací protierozního příkopu a cest VC17, VC11,
HC 5 a uvažovaných realizací HC2, Lokálního biokoridoru K14
a dalších. Pozemkový úřad Šumperk připravuje realizaci Lokálního biokoridoru K 14. Jedná se o výsadbu zeleně. Bude zadávat
vypracování projektové dokumentace a následně zrealizování
díla. Předpokladem včasného zadání a realizace je schválení
Smlouvy o závazku mezi obcí a úřadem o převzetí díla a o jeho
péči nejméně po dobu 5 let. Zastupitelstvo smlouvu 13 hlasy
(1 se zdržel) vzalo na vědomí.
Smlouva o závazku mezi obcí a Pozemkovým úřadem Šumperk
o převzetí díla – Stavby polních cest HC3 a HC31

Pozemkový úřad Šumperk připravuje realizaci stavby polních
cest HC3 a HC31 (mj. od Panenky Marie Drážníkem na Františkovu alej a přes Příčnou na Zámeček). V roce 2012 proběhne stavební řízení a v roce 2013 by se mělo požádat o dotaci
a následně stavět.
S. Balík se zeptal, zda se budou uvažované cesty asfaltovat.
Navrhoval, aby se neasfaltovaly z důvodu pozdější finančně
nákladné údržby. K. Janíček se zeptal, jestli byla tato věc konzultována s uživateli okolních pozemků, především Bludovskou
a.s. Starosta odpověděl, že ano, že dokonce od předsedy Bludovské a.s. tento návrh vzešel. Zastupitelstvo poté návrh smlouvy
o závazku o převzetí díla a o jeho péči nejméně po dobu 5 let
jednomyslně schválilo.
Schválení bankovního úvěru na investiční akci „Rekonstrukce
chodníků a veřejného osvětlení na tř. A. Kašpara“

Největší investiční akcí roku 2012 bude rekonstrukce chodníků
a veřejného osvětlení na třídě Adolfa Kašpara. Jde o situaci, kdy
by měl Olomoucký kraj jako vlastník silnice rekonstruovat za
své finance silnici, přičemž by současně obec rekonstruovala vše
kolem silnice. Celková cena díla (obecní část) činí 8.259 tis. Kč
(vč. DPH), z toho rekonstrukce chodníků a odstavné parkování
7.200 tis. Kč (Kareta s.r.o.), rekonstrukce veřejného osvětlení
1.059 tis. Kč (Energorozvody s.r.o.). Na rekonstrukci chodníků
podala obec prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury žádost o dotaci, která může činit max. 70 % z dotačně uznatelných nákladů. Obec očekává dotaci v rozmezí 3-3,5 mil. Kč.
Výše bankovního úvěru bude činit Kč 5,5 mil. Kč tak, aby byla k
dispozici minimální rezerva pro případ nutných víceprací (např.
řešení dešťové kanalizace). K podání nabídky na poskytnutí
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bankovního úvěru byly vyzvány 3 peněžní ústavy, u kterých
má naše obec zřízeny účty: Česká spořitelna, Komerční banka,
ČSOB. Nejvýhodnější podmínky nabídla ČSOB s cenou úvěru
(úrokovou sazbou) 1 M PRIBOR + 0,75 % p.a.
V diskusi se M. Pešáková zeptala, jaká bude výše splátek – starosta odpověděl, že roční splátka bude 550.000 Kč.
K. Janíček se zeptal, jaká bude zadluženost na občana. Starosta odpověděl, že zůstatky úvěrů činí 5,5 mil na byty MŠ (ten
však obec nezatěžuje, neboť se hradí z vybraného nájemného),
necelých 27 mil. na ČOV a od roku 2013 by přibylo 5,5 mil. na
Tř. A. Kašpara. S. Balík konstatoval, že existují jasné důvody
a příznivé podmínky, proč odsouhlasit úvěr a řešit tak komplexně v souběhu komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení.
Pan Pavlík se z pléna dotázal, jestli se uvažovaná rekonstrukce dotkne i komunikace za Pomníkem A. Kašpara. Podle
starosty ne, poněvadž tam není chodník a uvažovaná rekonstrukce, jejímž investorem je obec, se týká chodníku a veřejného
osvětlení. Pokud projde nové rozpočtové určení daní, které by
mělo obci zvýšit příjmy o miliony ročně, nevidí starosta problém toto řešit v rozpočtu příštího roku, kdy by se mohla vyřešit
většina restů v otázce oprav komunikací a chodníků. Pan Tempír-Kotrlý z pléna konstatoval, že nově rekonstruovaná komunikace bude úzká, že autobusy se vzájemně nevyhnou a budou tak
využívat odstavné pruhy z žulové kostky. M. Klimeš odpověděl,
že investorem rekonstrukce komunikace je kraj a rekonstrukce
proběhne dle schválené projektové dokumentace, která nemohla
být naprojektována tak, aby se autobusy nevyhnuly. Pan Pavlík
se dotázal, v jakém stavu je řešení kruhového objezdu u zámku.
Starosta odpověděl, že dnes je prioritou obchvat Bludova, takže
na kruhový objezd nikdo zatím peníze nedá.
Poté zastupitelstvo 13 hlasy (1 proti) souhlasilo s přijetím
bankovního úvěru.
Změna pasportizace u komunikace k domu č.p. 85 na mezi ulicí
Dr. Březiny a Stará

S. Balík navrhl schválit změnu v pasportizaci u komunikace k
domu čp. 85 mezi ulicí Dr. Březiny a Stará. Změna by se týkala
přesunutí této komunikace z kategorie 4 pro pěší do kategorie
3 pro možnost jízdy. Jako důvod uvedl špatný vjezd do dvora
statku a tím i špatná přístupnost např. pro hasiče. J. Ťulpík navrhl předložit projednání této věci nejdřív do rady obce a poté do
zastupitelstva. Zastupitelstvo to jednomyslně schválilo.
Volba přísedícího Okresního soudu v Šumperku – p. Hradecká
a Jánětová

počtu přísedících u okresního soudu. Za obec Bludov navrhl
Danu Hradeckou, 8. května 314 a Marii Jánětovou ml., Krátká
552. Zastupitelstvo obě navržené jednomyslně zvolilo na
čtyřleté funkční období.
Dohoda o splátkách

Jeden z nájemců obecních bytů dluží obci za nezaplacené nájemné, za služby spojené s užíváním bytu, za podíl na úhradě faktur,
za náhradu nákladů řízení, za náklady soudního řízení o vyklizení bytu 99.594 Kč. Obec požádala Úřad práce v Šumperku
o možnost ustanovení zvláštním příjemcem příspěvku na bydlení. Takto bylo k 31. 5. 2012 zaplaceno 40.260 Kč, dluh tak činí
59.334 Kč. Je možné sepsat dohodu o splátkách. Pokud dlužník
nezaplatí byť jen jednu splátku, podá obec žalobu na zaplacení dlužných částek. Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo se
splátkovým kalendářem 2000 Kč/měsíc až do úplného zaplacení
dlužné částky.
Záměr obce podat žádost o poskytnutí dotace z ROP Střední
Morava na revitalizaci veřejného prostranství u Zámeckého rybníka

Starosta informoval, že nedávno byla zveřejněna výzva na podávání žádostí o dotaci z ROP Střední Morava po ose: Rozvoj
venkova – fyzická revitalizace území. Je možno žádat o dotaci
na projekty v hodnotě 2-10 mil. Kč. (bez DPH). Zájem obce je
revitalizovat střed obce, konkrétně okolí Zámeckého rybníka.
Předběžná kalkulace na akci předpokládá odbahnění rybníka
a likvidaci těžkých kovů, položení žulové kostky, přeložku kabelu NN do země, odkoupení Hrochovy chalupy, její zbourání
a výstavbu odstavného stání, ozelenění, mobiliář a propojení
komunikací, vše za cenu zhruba 10 mil. Kč včetně DPH. Dotace
by činila 70 % uznatelných nákladů.
M. Pešáková se dotázala, odkud vezmeme obec v případě
přiznání dotace zbývající 3 mil. Kč. Starosta odpověděl, že
z rozpočtu obce 2013 a 2014. František Plhák se z pléna dotázal,
kde by se likvidovalo kontaminované bahno. Starosta odpověděl, že to řeší projekt a bylo by to na legální skládce určené pro
tyto účely – i proto je cena tak vysoká. Zastupitelstvo s podáním
žádosti o dotaci souhlasilo 13 hlasy (1 se zdržel).
Různé

Starosta pozval přítomné, aby si prohlédli čerstvě zrekonstruovanou podlahu v hlavním sále KD. Při realizaci byly navíc
ušetřeny finanční prostředky, které budou použity na vymalování sálu.
Stanislav Balík ml.

Okresní soud v Šumperku informoval o nutnosti doplnění stávajícího

ANKETA - Vyhodnocení ankety č. 5-2012
z ČERVNA 2012:

(„Myslíte si, že je v naší obci dostatečně zajištěno
sportovní vyžití pro veřejnost?“)
Možnosti vykonávat sportovní aktivity v naší obci byly ve
velké většině účastků ankety ohodnoceny jako dostatečné,
s připomínkou nejasného nebo jim neznámého ZPŮSOBU
využití všech sportovišť. Především pro nečleny jednotlivých
klubů a oddílů (stolní tenis, volejbal, tenis, hřiště u školy,…
.). Z těchto požadavků pro nás vyplynul úkol sestavit
„kuchařku“ možností využívání sportovišť s kontakty na
jednotlivé správce hřišť.
Děkuji všem, kteří se zúčastňují naší ankety.
Přes letní měsíce si v anketním získávání Vašich názorů
dáme pauzu. Přeji Vám všem příjemné prožití dovolených
a prázdnin a těším se na další příspěvky s Vašimi názory
v podzimním vydání Bludovanu.
Milan Klimeš
Bludovan 5

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v období od 1. 8. 2012 do 31.
8. 2012 je splatnost uživatelského poplatku za stočné dle
směrných čísel roční potřeby vody. V případě placení
stočného dle vodoměrů je splatnost poplatku v období od
20. 8. 2012 do 31. 8. 2012.
Obecní úřad Bludov

Místní knihovna Bludov
oznamuje, že v době prázdnin bude otevřeno:
v červenci od 2.7. – do 13.7.2012
v srpnu od 20.8. – do 31.8.2012
Prázdninová otvírací doba bude
od 12:30 – do 17:30hodin
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Vzpomínka

Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově gratuluje jubilantům

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, nikdy neodešel ...
Dne 17. července tohoto roku by se dožila 100
roků naše maminka, babička a prababička paní

Marie Jandlová

V červenci 2012 oslaví
Hojgr Alois
Matějček Jindřich
Čontošová Anna
Matějíčková Marie
Vichta Vratislav
Mazáková Alice
Krejčí Josef
Markovská Kristina

Zahradní
Stará
Lázeňská
Vančurova
Nerudova
Ztracená
Školní
V Potokách

70
70
70
82
84
87
89
90

Janíčková Marie
Ondráčková Jarmila
Matějíčková Jaroslava
Schauer Antonín
Březinová Marie
Weiserová Ludmila
Holinková Marie

Vitonínská
Zahradní
Palackého
J. Žižky
Příční
Špalkova
B.Němcové

75
82
83
83
84
86
89

Snášelová Marie

Na Baloně

90

V srpnu 2012 oslaví

Zlatá svatba

Dne 21. července 2012 oslaví 50. výročí společného
života manželé Anna a Josef Duboví.
Do dalších společných let přeje vše nejlepší
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.
Dne 22.7.2012 oslaví své 85. narozeniny paní

Zdenka Březinová
Milá babičko a prababičko, k Tvým narozeninám
hodně zdraví, pohody a optimismu přejí vnuci
Luděk a Roman s rodinami, snacha Marie.

POZVÁNKA
Pá 29. června 22.00
Ne 1. 7.
19.00
Čt 5. 7.
15.00
Pá 6. 7.
20.00
Po 9. 7.
20.00
Pá 13. 7.
21.30
So 21. 7.
14.00
So a Ne 18. a 19. 8.
So 1. 9.
8-9.00

PRODEJE

červenec a srpen 2012

Letní kino OBČANSKÝ PRŮKAZ
Koncert KPH /zámek/
Posezení v zahradě
Koncert v zahradě
Klášterní hud. slavnosti /zámek/
Letní kino MUŽI V NADĚJI
Den otevřených dveří /lázně/
Zahrádkářská výstava
Výšlap za bludovským špekáčkem
v kulturním domě

v červenci a srpnu 2012
Pondělí 9. července /levný textil/, Středa 25. července
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dne 5.ledna letošního roku uplynuly tři roky,
kdy nás navždy opustila.
Dne 23. června jsme si připomněli 25.výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Františka Jandla
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 9.7.2012 vzpomeneme nedožitých 88.
narozenin našeho dědečka a pradědečka pana

Josefa Březiny

Také vzpomínáme na pana FRANTIŠKA
BŘEZINU, který nás opustil před 34 lety.
S láskou vzpomínají Zdenka, sestry Míla
a Marie. Nikdy nezapomenou vnuci Luděk
a Roman s rodinami, snacha Marie

Dne 24.7.2012 uplyne 5 roků od úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky paní

Marie Šubrtové

V tomto roce vzpomeneme její nedožité
89. narozeniny.
Dne 27.6.2012 vzpomeneme nedožitých
90. narozenin našeho tatínka, dědečka
a pradědečka pana

Vladislava Šubrta

Jsou tomu již 3 roky, co nás navždy opustil.
Kdo jste je měl rádi, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomenou dcera Marie a syn
Vladislav s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten nezemřel a žije v srdci dál,
jen svíci hořící a kytičku na hrob může dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat
Dne 7.července 2012 vzpomeneme 5 let, co
nás navždy opustila naše drahá manželka,
maminka, teta paní Jana Kotrlá
S láskou vzpomínají manžel Václav, dcera
Radka a syn Petr.

Dne 14. července uplyne rok od úmrtí našeho
manžele, tatínka a dědečka pana

Hynka Osladila

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinami.
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Kulturní dům Bludov vás zve
do LETNÍHO KINA
v zahradě za kulturním domem
• OBČANSKÝ PRŮKAZ + 8. bludovský týdeník
Pátek 29. června 2012 po setmění /22.00 hod./
• MUŽI V NADĚJI + 9. bludovský týdeník
Pátek 13. července 2012 po setmění /21.30 hod./

OBČERSTVENÍ
Vstupné dobrovolné
V případě nepříznivého počasí se promítání nekoná

Kruh přátel hudby Bludov uvádí

Recitál barytonisty
Jakuba Pustiny

Státní léčebné lázně
Bludov zvou na
LÁZEŇSKÉ MEZINÁRODNÍ
DŘEVOSOCHÁNÍ 2012

Tvorbu výtvarných děl možno sledovat
v lázeňském parku
17. – 21. 7. od 9-17 hod.

VELKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Sobota 21. července 2012 od 14 hod.
• JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
• VEŘEJNÁ DRAŽBA VYTVOŘENÝCH PLASTIK
• VYSTOUPENÍ SKUINY AFRICKÝCH BUBENÍKŮ
AFRIKA NGOMA…..
• Občerstvení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Sobota 21. července 2012 15:00-18:00 hod.
Srdečně zvou pořadatelé

Klavírní doprovod Jiří Hrubý

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd do Uherského Hradiště

Slovácké slavnosti vína
Dny otevřených památek
Jarmark lidových řemesel
Zámek Bludov
Neděle 1.července 2012 v 19:00 hod.
Program:
S. Gastaldon: Musica Proibita, Traditional: Cielito Lindo
piano solo, 1. E. de Cappua: O sole mio, L. Denza: Funicula
piano solo, A. Lara: Granada, O. Nedbal: Polská krev: Blondýnky sladké
piano solo, G. Rossini: La Danza, J. Strauss: Cikánský baron: Cikánský
baron jsem já Piano solo, P. sorozabal: No puede ser

-vstupné 40.- KčKulturní dům Bludov Vás zve na

Posezení v zahradě KD Bludov

MORAVŠTÍ MUZIKANTI
CLASIC BAND BLUDOVĚNKA

Sobota 8. září 2012
odjezd v 6:00 hod. 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 prezentace
jednotlivých mikroregionů v exteriérech otevřených kulturních
památek. 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

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na

nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA
KUDOVA ZDROJ
ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Úterý 9. října 2012
Čtvrtek 5. července od 15:00 hod.
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
vstupné dobrovolné

Bludovan 7

Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním
domě Bludov tel.: 583 238 177
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Kulturní dům Bludov zve na

Bludovské kulturní léto

Kulturní dům Bludov Vás zve na

Koncert v zahradě KD Bludov

Pá 29. června 22:00 hod.
Letní kino OBČANSKÝ PRŮKAZ
Zahrada KD Bludov - vstupné dobrovolné
Ne 1. července 19:00 hod.
Koncert KPH JAKUB PUSTINA
Zámek Bludov - vstupné 40.- Kč
Čt 5. července 15:00 hod.
Posezení v zahradě KD Bludov
MORAVŠTÍ MUZIKANTI, CLASIC BAND,
BLUDOVĚNKA vstupné dobrovolné

O5&Radeček

Pá 6. července 20:00 hod.
Koncert v zahradě KD Bludov
OMICRON, O5&Radeček
vstupné 50.- Kč
Pá 13. července 21:30 hod.
Letní kino – MUŽI V NADĚJI
Zahrada KD Bludov - vstupné dobrovolné
So 21. července 14:00 hod.
Den otevřených dveří Lázně Bludov
- Zábavné odpoledne, Dřevosochání
Vstup volný

Pátek 6. července od 20 hod.
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
vstupné 50,- Kč

…………………………………………………………

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
ZO ČZS BLUDOV
Vás zve na

Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá

Zahrádkářskou
výstavu 2012

XX. ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Téma
Zdravá výživa z vlastního pěstování

Sobota 1. září 2012

Sobota a neděle 18. a 19. srpna 2012
od 8 do 17:30 hod.
Kulturní dům Bludov

Start ze zahrady za KD v 8 – 9 hodin
Trasy: 8 a 20 km cíl Koupaliště VLČÍ DŮL
/V cíli opékání špekáčků,
dárek pro nejmladšího a nejstaršího účastníka/
Koná se za každého počasí
- VSTUPNÉ 1 VÍČKO OD PLASTOVÉ LÁHVE
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• Vyhodnocení Soutěže o nejkrásnější
a nechutnější zeleninu vypěstovanou v Bludově
• Vyhodnocení Soutěže o nekrásnější okno,
balkon, předzahrádku, dům v Bludově
-vstupné dobrovolné-
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ZO ČZS BLUDOV
1.Bludovská soutěž o nekrásnější - zahradnicky nejlépe
upravené okno, balkon, předzahrádku, dům v roce 2012
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bludově za podpory Obce Bludov vyhlašuje pro všechny bludovské
občany soutěž o nejkrásnější – zahradnicky nejlépe upravené
- okno, balkon, předzahrádku, zahrádku či dům v roce 2012.
Soutěž bude uzavřena, vyhodnocena a její výsledky zveřejněny na Zahrádkářské výstavě ve dnech 18. 19. srpna 2012
v Kulturním domě v Bludově.
Cílem celé akce je co nejvíce přispět ke zkrášlení Bludova,
a tím i zvýšit spoluúčast mládeže a občanů na estetizaci životního prostředí a ekologické výchově. V předcházejících letech
soutěž vzbudila opravdu velký zájem a mimořádný ohlas. Loni
bvlo hodnoceno 135 bludovských objektů. Proto máme zájem
o to, aby zahradnicky upravených domů, zahrad, předzahrádek,
balkonů či oken bylo v naší obci co nejvíce.
Odborná hodnotitelská komise - složená z bludovských
i cizích odborníků na zahrádkářství a estetiku - bude posuzovat
přihlášené i nepřihlášené domy, předzahrádky, zahrádky, balkony, okna - a to počátkem srpna 2012. To, co se komisi bude nejvíce líbit, bude nafotografováno a prezentováno na zahrádkářské
výstavě. Odborná komise rozhodne o ocenění. Ceny – obdobně
jak loni finanční - budou předány na setkání na výstavě v sobotu 19. 8. 2011 v 16 hod. Kdo se chce soutěže zúčastnit, může
se přihlásit do soutěže sám – například u kteréhokoliv člena
či funkcionáře ZO ČZS nebo u pí Mgr. Divišové v Kulturním
domě. Stejnou cestou může kterýkoliv občan upozornit na krásně přírodně vyzdobené okno, předzahrádku, balkon v Bludově.
Vycházíme přitom z předpokladu, že nikdo nezkrášluje svoje
nemovitosti pouze pro vlastní potěchu a potřebu, ale také proto,
aby jejich nemovitost příjemně působila na kolemjdoucí. Objekt
bude hodnocen z veřejné cesty, obecního prostranství. Odborná
hodnotitelská komise projde celou obec, na místě zhodnotí jak
přihlášené, tak i oznámené i další nemovitosti a výsledky - fota
nemovitostí, která zaujmou, vystaví na výstavě. V odborné
komisi bude jako pokaždé pracovat i zástupce obce.
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2. Zahrádkářská výstava 2011

Termín:
18 a 19 srpna 2012 – Kulturní dům Bludov - od 8 do 17:30 hod.
- Příjem exponátů 17.8. 2011 od 9 hod., vrácení exponátů
19.8. v 17:30 hod.
- Setkání vystavovatelů na výstavě - v sobotu 18. 8. 2011
v 16 hod.
- Členská schůze ZO ČZS v Bludově k přípravě
výstavy – čtvrtek 26. 7. 2012 v 18 hod v KD Bludov
Téma výstavy: Zdravá výživa z vlastního pěstování
Dlouhodobě tradiční zahrádkářská výstava v Bludově vzbuzuje stále větší zájem o vystavování nejen u vlastních členů ČZS,
ale zejména u ostatních občanů obce. Každý rok počet vystavovatelů stoupá /v loňském roce již vystavovalo 45 vystavovatelů/
a noví vystavovatelé nosí stále zajímavější výpěstky, které navíc
rozšiřují i pěstitelský sortiment. Proto se opět zaměřujeme na
sortiment, který je trošku opomíjen, nejen na zahrádkách. Zdravá výživa z vlastního pěstování odpovídá zásadám a potřebám
zdravého životního stylu a výživy. Navíc i v tomto sortimentu
se každoročně objevují nové a netradiční druhy a odrůdy, jejíchž popularizace a rozšíření je prospěšná zejména rodinám
pěstitelů.
Vedle toho tradiční vystavované exponáty (květiny, trvalky,
bonsaje, letničky, hrnkové květiny, popínavé rostliny, léčivky,
truhlíkové květiny apod.) nejen zvýši atraktivitu výstavy, ale
naleznou v dalším roce i patřičný ohlas v celkové úrovni zahrádek, zahradnicky upravených oken a balkonů, což opět nalezne
patřičnou odezvu v úpravě celé obce.
K vystavování zveme každého, - i nečleny zahrádkářského
svazu - kdo o prezentaci svých výpěstků má zájem.

3. Obecní soutěž o nejkrásnější a nechutnější zeleninu
vypěstovanou v Bludově

Loňská ochutnávka zeleniny vzbudila velký zájem a zasloužený ohlas. Bude více než správné si vše znovu zopakovat. Kdo
chce s vlastní vypěstovanou zeleninou anonymně soutěžit, stačí
vzorek kolem 2 kg donést – nejpozději v sobotu ráno při otevření výstavy. Pěstitelé nejlépe hodnocené zeleniny budou rovněž
oceněny finanční cenou. I na to pamatuje grant obce Bludov.
Za výbor ZO ČZS v Bludově : Ladislav Vyhňák

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

O čem se psalo v regionálním tisku v r. 2000
TUBERKULÓZA DONUTILA JÍT DVĚ STĚ LIDÍ NA VYŠETŘENÍ

BLUDOV /iba/ - Více než sto osmdesát lidí se už nechalo
vyšetřit na plicním oddělení šumperské nemocnice. Lékaři
zatím nezjistili, že by další obyvatel Bludova onemocněl
tuberkulózou, kvůli které hospitalizovali dva tamní muže
a jednu ženu. Odbornou pomoc vyhledali stálí zákazníci
pohostinství Šimek i přátelé, příbuzní a kolegové nemocných.
„Tuberkulóza postihuje lidstvo odpradávna, situace v České
republice i v okrese Šumperk je v posledních letech stabilizována“, vysvětlila primářka oddělení tuberkulózy a respiračních
nemocí šumperské nemocnice Miroslava Solařová. V roce 1998
lékaři evidovali jedenáct případů tuberkulózy, v loňském roce
dvanáct, letos je jich zatím třináct.
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„To je v pořádku. Také v předchozích letech se většina případů objevila v prvním pololetí, největší výskyt bývá totiž na
jaře. Ve druhé polovině roku zpravidla přibývají pouze jednotlivci,“ upřesnila primářka. Podle jejích záznamů ve srovnání se
sedmdesátými léty případů tuberkulózy ubylo. „Tehdy jsme jich
každoročně registrovali až čtyři desítky,“ doplnila.
Fakt, že se v Bludově objevili v krátkém čase hned tři pacienti s tuberkulózou, lékaři přičítají náhodě. „Jeden z nich se
pravidelně stýkal s větším množstvím lidí. Navíc navštěvoval
bludovské pohostinství, proto jsme ve spolupráci s tamějším
obecním úřadem upozornili všechny, kteří se s tímto vysoce
infekčním pacientem setkali, aby se u nás nechali vyšetřit,“
uvedla Solařová. Dalším nemocným je čtyřiadevadesátiletá žena
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z Bludova. „V mládí prodělala tuberkulózu. Nemoc se u ní
objevila znovu teď, ve stáří,“ objasnila primářka.
Vyšetření musely podstoupit rodiny nemocných, jejich přátelé,
známí, spolupracovníci a také návštěvníci pohostinství Šimek.
„Museli jsme manžela přesvědčovat. Na pivo chodí skoro každý
den, báli jsme se tedy, že by se mohl nakazit a roznést tuberkulózu také v naší rodině,“ uvedla manželka jednoho z vesničanů.
Rodiny nemocných musely provést nutná opatření v bytech.
„Doporučili jsme jim, aby je vydezinfikovali, vyprali povlečení

a šaty nemocného, vyvětrali,“ upřesnila Solařová. Dezinfekci
provedli také majitelé pohostinství. „Najali jsme firmu, která důkladně vyčistila lokál. Vystříkali i zdi,“ řekl Jiří Šimek
z Bludova.
Inkubační doba tuberkulózy trvá od šesti týdnů do dvou
let. Nemoc se projevuje kašlem, nechutenstvím, pacient se
potí, ztrácí na váze a má zvýšenou teplotu. Onemocnění lékaři
zjišťují rentgenem hrudníku, tuberkulinovou zkouškou a rozborem odkašlaného hlenu.

Vlčí důl
Od 1.6.2012 jsem se stal nájemcem koupaliště ve Vlčím
dole. Po spoustě hodin uvažování, rozhodování, zkoušení různých možností jakým způsobem se bude provoz v areálu ubírat,
jsem došel k závěru, se kterým Vás chci v krátkosti seznámit:
Vzhledem k úvahám o provozu, spojeným s aktivitami, které
bych rád během léta na koupališti zorganizoval, jsem přistoupil
k systému koupání NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. To ovšem neznamená, že by údržba vody zůstala opomenuta. Kromě běžné
údržby budeme za finanční pomoci obce Bludov do bazénu dodávat i potřebnou chemii.
Systémem na vlastní nebezpečí končí také výběr vstupného
do areálu.
Vstupné se nebude vybírat nejen z důvodu koupání na vlastní nebezpečí, ale také proto, že si občané Bludova nebo okolí
mohou při cestě na kole, popřípadě procházkou na koupaliště
pouze zastavit, posedět, občerstvit se nebo sezobnout nějakou
pochutinu z grilu. Ne všichni se budou chtít koupat, a tak volím
tuto variantu zejména proto, aby lidé, kteří přijdou do areálu jen
kvůli občerstvení, nemuseli platit za vstup do areálu. Chci, aby
areál sloužil i jako příjemné místo k posezení a relaxaci.
Druhý důvod, proč bude koupání na vlastní nebezpečí je
ten, že ne všechny akce, které se budou na ,,vlčáku „ konat, se

VZPOMÍNKA
„Děkuji všem rodinným příslušníkům a pamětníkům z Bludova
za upřesnění jmen sportovních gymnastů TJ Sokol na fotografii
v květnovém Bludovanu. Takže:

budou týkat bazénu. Mám tím na mysli různé sportovní, kulturní
či společenské akce (dětské dny, grilování, karnevaly, sportovní
turnaje atd..)
Ke sportovním účelům zřídíme hřiště na plážový volejbal
a plážový fotbal.
Více už neprozradím J
Pomalu začínáme s úpravami a zahájení sezony zatím plánuji
na 4.7.2012, které Vám nabídne bohaté občerstvení, různé hry
pro všechny generace s večerní hudbou (snad termín stihneme
a počasí nám bude přát).
Koupaliště bude úzce propojeno s Disco clubem Domino.
Pokud bude o víkendu pěkné počasí, bude Domino zavřeno
a večerní diskotéky přesunuty na ,, Vlčák“, abychom si teplé
noci dostatečně užili. Pokud nám však počasí přát nebude,
půjdeme si zařádit do Domina.
V případě jakýchkoli dotazů či připomínek mne
neváhejte kontaktovat na tel. 723 977 511 nebo mail:
HegeduPavel@seznam.cz, či na facebooku mého osobního
profilu nebo, Disco clubu Domino Bludov, či Vlčího dolu
Bludov.
Doufám, že si na koupaliště zase najdete cestu J
Těším se na Vás Pavel Hegedüs

Mateřské centrum

zahajuje po prázdninách činnost
v úterý 4. září 2012
Kulturní dům Bludov nabízí maminkám na mateřské
dovolené a jejich dětem
možnost pravidelně se setkávat
každé úterý dopoledne od 9:30 hod.
v Kulturním domě Bludov.

Sokolská slavnost na hřišti ”Cihelně”
zleva: 1. František Člupný, 2. Josef Člupný zv.Michal, 3. René Ficnar,
4. Jan Basler, 5. Rudolf Ston, 6. Otto Mazák,
7. Ladislav Straka, 8. Oldřich Zatloukal

Za všechny vzpomínající M.Člupná
Bludovan 10

• 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
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Celonárodní výzva
Petice za záchranu českého
léčebného lázeňství
Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.,
v souvislosti s prosazovanou reformou zdravotnictví vyhlásil
a již prostřednictvím zdravotních pojišťoven prosazuje zásadní
omezování financování lázeňské péče.
Lázeňství v ČR vždy bylo a je prioritně zaměřeno na medicínské výsledky a postupy v tomto resortu a získávalo a získává
na nich své úspěchy a své jméno. Tím se liší od celé řady zemí
v evropském prostoru. Nechceme razantními a nekoncepčními
úsporami ve zdravotnictví o tuto devizu přijít, neboť by to byl

často definitivní konec fungování lázeňských zařízení ve 36 lázeňských místech České republiky. Dopady do měst a regionů
by byly zcela fatální a nikdy by se nedaly napravit.
České lázně se svými léčebnými účinky a fenoménem
jednotlivých lokalit jsou pro všechny z nás tím rodinným stříbrem. Proto zastavme omezování financování léčebného lázeňství
a snižování rozsahu indikačního seznamu. Zachovejme lázeňství
jako součást stabilní zdravotní péče v České republice.

PETIČNÍ ARCH můžete podepsat v Kulturním
domě Bludov.

SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ 2012 PO OLOMOUCKÉM KRAJI
Stejně jako v loňském roce, tak i letos pořádá Olomoucký
kraj projekt Cestování pro seniory ve spolupráci s cestovní
kanceláří - Geovita. Jedná se o organizované výlety autobusem,
prostřednictvím kterých je seniorům /nad 60 let/ nabídnuta
možnost navštívit pro ně hůře dostupná místa a kulturní památky. Tento projekt má socializační charakter a podporuje rozvoj
turistiky v rámci našeho kraje.
Cíle:
• Litovel, Drahanovice, Čechy pod Kosířem
• Lipník nad Bečvou, Helfštýn, Přerov
• Bouzov, Mladeč, Loštice
• Teplice nad Bečvou

Vzpomínáme…

• Šternberk, Paseka
• Sakrální památky Olomouc
• Dub nad Moravou, Prostějov
Výlety se pořádají vždy v úterý a čtvrtek, odjezd kolem sedmé
hodiny ranní od Zámku Bludov a návrat nejpozději kolem
19. hodiny večerní. Cena pro vás po dotaci Olomouckého
kraje činí 200 Kč. V ceně výletu je doprava, průvodce, oběd
o třech chodech a nápoj, vstupné do objektů a pojištění.
Počet míst omezen. Každý účastník může absolvovat
maximálně jeden výlet. Nejedná se o výlety s prezentací
výrobků.
Bližší informace v KD Bludov.

/Foto K. Adam a archiv KD Bludov/

V letošním roce je to už 15 let, co naše nejbližší okolí
zasáhly ničivé povodně v r. 1997.
Do 30. září 2012 potrvá výstava CO VELKÁ VODA VZALA

A DALA, v Muzeu silnic ve Vikýřovicích /otevřeno úterý
– sobota 10- 16 hod./, kde jsou vystavovány i fotografie
bludovských občanů.

Šumperk nádraží ČSD

Šumperk nádraží ČSAD

Bludovský mlýn

Chromečský mlýn
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Anežka Šoupalová

Veronika Krawiecová

Michal Jáně

Pavlína Johnová

Martin Směšný

Sára a Samuel Wolfovi

Radek Matura
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Eva Kouřilová
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Zuzana Švédová

Hana Sedláčková

Luděk Jáně

Laura a Sajmon Strakovi

Erika Směšná

Eva Albrechtová
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80 let od primice P. Aloise Březiny
V letošním červenci si připomeneme několik bludovských
primičních kulatých výročí. 7. července to bude 10 let, kdy
celebroval svou první bohoslužbu v rodném Bludově P. Jan Ston
(v současnosti farář v Lidečku), 1. července to bude 40 let, kdy
slavil primici P. Bohuslav Směšný, rodák z přifařeného Bohutína, a 5. července 80 let, kdy celebroval primiční bohoslužbu
P. Alois Březina, CSsR.
Zastavme se krátce u osudů P. Aloise Březiny. Ten se narodil
4. listopadu 1905 na čp. 95 (jeho otci a bratrovi se říkalo „Dudák“). Vstoupil do tehdy velmi populárního řádu redemptoristů,
kteří prováděli lidové misie – několikrát i v Bludově. Přijal
řádové jméno Jozafat. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1932
v Praze, primici slavil 5. července 1932 v Bludově. Po vysvěcení
působil v řádovém domě v Července, v letech 1935 - 1939 na
východním Slovensku v rámci tzv. východního obřadu (řeckokatolické církve). Po vzniku Slovenského státu se vrátil do českých
zemí – do Červenky.
Po bolševickém převratu v únoru 1948 se rychle stal nepohodlným státní moci. Když se podíváme na text jeho primičního
obrázku, můžeme si uvědomit, že mu, už jako sedmadvacetiletému knězi z vesnice, bylo jasné to, k čemu se mnozí dostali
po letech, desetiletích, mnozí se k tomu nepropracovali dodnes.
Jako tzv. střelnou modlitbu uvádí: „Spasiteli světa, zachraň
Rusko!“ Je více než zřejmé, co tím v počátcích Stalinovy hrůzovlády myslel. Zatčen byl ještě před první velkou vlnou zatýkání
kněží a řeholníků - 11. října 1949 - a byl obviněn z podvracení
republiky. V červnu 1949 totiž přečetl v kostele v Července
pastýřský list biskupů a vyvěsil jej na dveře kostela – i to byl
v padesátých letech důvod k bolševickým perzekucím. Ve snaze
zabránit hrozícímu záboru hospodářství a polností kláštera sestavil se souhlasem představeného Krajči v říjnu 1949 prohlášení,
v němž chystané zabrání půdy označil jako oloupení kláštera,

Krátce poté jej v dubnu 1950
dostihla „Bartolomějská noc“
českých klášterů a řeholníků,
kdy byli řeholníci pozavírání do
koncentračních táborů. V následujících letech byl internován
v nejtvrdším z nich – v Želivu.
Mohl se tam potkat se svým
bludovským bratrancem (matky
byly sestry) P. Jarolímem Adámkem, CSsR., dalším bludovským
rodákem P. Mansuetem Stonem
a bludovským farářem P. Oldřichem Koutným.
Po návratu na „svobodu“
mu komunistická moc odmítla
udělit státní souhlas k duchovnímu působení. Žil u své sestry
v Zašové, kde také pracoval v P. Alois Březina (1905-1984)
zahradnictví. Do Bludova přijížděl na návštěvy k bratrovi a
dalším příbuzným (byl to bratranec mého dědečka), kteří svého
„pátr Lojzka“, jak se mu říkalo, rádi přijímali. Při návštěvách

P. Alois Březina při uzavírání svátosti manželství

mohl dokonce potajmu sloužit i bohoslužby – byla to odvaha od
tehdejších bludovských kněží, především P. Vladimíra Segeta,
že mu zpřístupnili kostel. V případě vyzrazení by totiž velmi
pravděpodobně následoval trest vězení nejen pro P. Březinu, ale
i pro toho, kdo mu to umožnil – za maření státního dozoru nad
církvemi. Tak absurdní byl bolševický režim, že dokázal uvěznit
vysvěceného kněze jen za to, že bez státního souhlasu sloužil
bohoslužbu.

Primiční obrázek z roku 1932

Rub primičního obrázku
z roku 1932

dle něhož řeholníci budou zbaveni jediného zdroje obživy, protože nedostávají kongruu ani štolové poplatky. Těm, kteří by se
chtěli klášterního majetku zmocnit, pohrozil P. Březina ve svém
prohlášení vyloučením z církve, bez nároku na svátosti a církevní pohřeb. Tento list pak podepsal P. Krajča a zaslal jej funkcionářům na MNV v Července i na KNV do Olomouce. Trestní
stíhání bylo zastaveno díky amnestii prezidenta republiky 25.
listopadu 1949.
Kostel v Brezničce
Bludovan 14
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V roce 1968, v souvislosti
s politickým oteplením, došlo
k obnovení řeckokatolické
církve, která je v unii s Římem – má vlastní strukturu
a vlastní kodex církevního
práva, ale uznává římského
papeže jako svou hlavu. Redemptoristický řád měl svou
řeckokatolickou část, proto
řada redemptoristů bez státního
souhlasu využila možnosti a
odešli na východní Slovensko.
Totéž učinil P. Alois Březina
– od té doby byl tzv. biritualista, mohl sloužit v římsko- i

Výřez pomníku

řeckokatolickém obřadu. Na Slovensku působil ve Stropkově a později dlouhá léta v sousední malé vesnici Brezničce.
Přilnul k věřícím východního obřadu tak, že si tam přál i
zemřít. To se mu 14. července 1984, kdy zemřel, splnilo.
V obou těchto místech se projevil jako horlivý pastýř, který přivedl zpátky do jednoty s Římem řadu věřících, kteří byli na počátku padesátých let nuceni přestoupit k pravoslaví. Usmiřoval
mnohdy zdánlivě nesmiřitelné rozdíly tak, že jej za to dokonce
ocenily tamní státní orgány.

Hrob ve Stropkově

Před časem mě pracovní povinnosti zavedly do Prešova,
na konferenci „Cirkev v okovách totalitného režimu“. Využil
jsem příležitosti, abych navštívil jeho řádový hrob ve Stropkově
a Brezničku. Přivezl jsem s sebou trochu prsti z pole jeho rodu,
aby měl na dalekém místě posledního odpočinku kousek bludovské země. V Brezničce jsem hovořil s několika lidmi, kteří si na
něj velmi dobře pamatovali – při jejich vzpomínkách jsem měl
pocit, že hovoří o světci. S takovou úctou a láskou na něj vzpomínali. Ať odpočívá v pokoji.
Stanislav Balík ml.

aneb o decibelové kultuře Obecního rozhlasu

Milý Obecní úřade,
již dlouho překonávám svůj ostych, že ti pošlu námět k ochraně naší přírody, to jest podnět k ochraně zvěře kolem Bludova
a ochraně občanstva naší malebné obce. Pokud to svedu, tak
raději začnu poetickou formou, beztak dávám všanc svou
civilní auru ‚normalizovaného bčana‘, neboli standardního
Bludováka.
Tak tedy:
Tiché ráno, otevřenými okny proudí do domu čerstvý voňavý
letní vzduch a vyhání z něj dusno předešlého dne. V tom vyšlehne z místního rozhlasau nálož hluku, při které se rozdrnčí
okenní tabulky, hrnečky poskakují na stole a místní zvěř prchá
hlouběji do Vlčího dolu, avšak ani to ji zřejmě nezachrání před
Obecními tlampači chrlícími tu nej..? hudbu (dosaď si sám),
kterou už kdysi v dávných dobách ale i v novodobí vykuckala ta naše dosud normalizovaná Česká hudební scéna. Její
destruktívní účinek potvrzují i místní psi, kteří při té hudbě
žalostně vyjí, když předtím oddaně strážili naše majetky, po
celou noc vydatně štěkajíce. Estetickou normou hudby budiž
nadále takový její výběr, který uspojojí i psy, ta Boží stvoření,
neboť Lidstvo poté co si vyvinulo Jazyk, se už nadále nedokáže domluvit zpravidla na Ničem.

Prosím Tě Obecní úřade, ty Rado moudrých, také mnou
komunálně vyvolená, bylo by možné :
a) nastavit ty Tvoje vibrující tlampače na fyzikálně snesitelnou úroveň? Například decibeloměry?
b) vyměnit ty Edisonovy zvukozáznamové válečky za jinou,
svěžejší hudbu?
c) zkoušky rozhlasu a jiné nenaléhavé zprávy (když např.
nejde o vyhlašování Války) nezahajovat ‚hlásáním‘ hned
po ránu, například už v osm hodin? Přece už nežijeme od
brzkého rána v jednotném Pracovním táboře Komunismu?
S ostychem myslím na důchodce, kojence, nemocné, vyjma
vyspávajících feťáků, které ovšem, jak doufám, v Bludově
nemáme..
Za pochopení děkuje Všem a také těm, kteří mají na dané
téma jiný názor občan R. Žalio
P.S. Slýchávám v okolních vesnicích (náhodně) místní rozhlas(y). Ty se ohlašují nejprve krátkou a nevtíravou hudbou,
jejímž účelem je pouze ‚ohlásit se‘ a nikoli zahájit ‚diskotéku‘
pro všechny generace. V těch požehnaných vesnicích místní
rozhlas s odpuštěním NEŘVE, je pouze SLYŠET VENKU
a nikoliv jako ten rozhlas Náš, který Nás dostihne třeba i na
Toaletě...

PODĚKOVÁNÍ
Mockrát děkuji paní Leoně Mazákové za poskytnutí první pomoci a ošetření při mém úrazu hlavy
v úterý 22. května 2012. Rovněž děkuji za zavolání sanitky panu Zdeňkovi Markovskému.
Kdyby nebylo jejich pomoci, možná bych zde už nebyl.
Vladimír Adam
Bludovan 15

- neprošlo jazykovou úpravou -

Mučení hlukem
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ZŠ Bludov
Exkurze Olomouc

Dne 29.5.2012 se žáci 4. a 5.třídy zúčastnili exkurze v Olomouci. Děti si v Olomouc City v rámci projektu „Děti na Měsíci“
oblékly kosmický skafandr a zábavnou formou získávaly informace o vesmíru. Součástí exkurze byla také návštěva Výstaviště
Flora, kde si děti mohly prohlédnout skleníky nejen s exotickými rostlinami, ale i s exotickými zvířátky. Exkurzi doprovázelo
pěkné počasí a dobrá nálada, a tak můžeme směle říct, že se
vydařila.
Dita Kaňáková, Marie Tulachová

Regionální kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků

Dne 9.6.2012 se žáci čtvrtého ročníku Štěpánka Březinová, Karolína Ščučková, Barbora Filipová, Vojtěch Kotrlý a Patrik Šíbl
zúčastnili regionálního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků, kde změřili síly se svými vrstevníky z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje. Konkurence byla veliká. V kategorii prvního stupně ZŠ, za kterou bojovali naši žáci, bylo celkem deset
družstev. Reprezentanti ZŠ Bludov a okresu Šumperk vybojovali
krásné 5. místo. Když vezmeme v úvahu, že se začali první pomoci věnovat teprve letos v březnu, můžeme jejich umístění
považovat za velký úspěch. Celá akce se dětem líbila a věříme,
že se budeme moci soutěže zúčastnit i příští rok. Ještě jednou
gratulace všem členům družstva.
Marie Tulachová

Školní družina navštívila profesionální hasiče v Šumperku.

Za divadlem do Bohutína

Rádi jsme přijali pozvání ZŠ a 29. května jsme vyrazili pěšky
směr Bohutín. V tělocvičně už bylo vše nachystáno, pan ředitel
nás mile přivítal a tak se hned mohlo začít. Děti předvedly pohádku s mnoha známými písničkami o řemeslech, a tak jsme si
mohli i zazpívat. A závěrečný potlesk patřil nejen dětem...
Děti 1. - 3. třídy a paní učitelky
Bludovan 16

Školní družina se v pátek 1.6.2012 vypravila do Šumperka.
Cílem našeho výletu bylo zjistit, jak pracují naši profesionální
hasiči. Děti si prohlédly veškerou techniku, kterou hasiči při své
práci využívají. Vyzkoušely si některé části hasičského oblečení
a se zájmem zkoušely i hasit. Dozvěděly se, že hasičí zasahují
nejen při požárech, ale i v jiných situacích, např. při povodních
nebo jiných haváriích. Zjistily, že správný hasič musí mít dobrou
fyzičku, aby svoji práci zvládl. To všechno nám bylo umožněno
díky ochotě šumperských hasičů, alespoň touto cestou jim děkujeme.
Na závěr děti čekalo překvapení. Dostaly ke svému svátku
zmrzlinu a sladký dárek od paní Sadilové.
Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD
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Zajímavé dopisy dětí

Závěrečná ve výtvarném kroužku

Ve středu 6.června 2012 prožily děti ze zájmové výtvarné
výchovy při ŠD netradiční odpoledne. Místo kreslení a malování
jsme se vypravili do lesa ve Vlčím dole. Zde jsme rozdělali
oheň, opekli buřtíky a zahráli několik her v lese. Na cestu ke
škole děti dostaly malou sladkou odměnu za celoroční práci.
Škoda jen, že čas v lese tak rychle uběhl.
Jindřiška Krejčí, vychovatelka ŠD

Mé milé počasí
I ty jeden vtipálku!
Ty si snad ze mě děláš legraci! Chci ti oznámit, že máš ve své
práci opravdu divný pořádek. Vím, že je to asi těžké být počasím, ale přesto bys mohlo trochu více zařezávat. Ty jsi snad nechodilo do školy! Ty nevíš, jaké je roční období a jak má vypadat? Nechtěj mi říct, že na taková důležitá místa dosazují takové
analfabety, jako jsi ty! To jsi tam snad z protekce a to z hodně
velké! Tvůj pracovní stůl bych nechtěla ani vidět, máš na něm
nejspíš nepořádek: mraky si stěžují, že už rok nedostaly výplatu,
slunce svítí také zadarmo a co teprve bouřky, vichry a větry, co
ti všichni? Když dobře nepracuješ ty, nepracují dobře ani tví
podřízení a podle toho to taky vypadá. Ty kašleš na svou práci
a my pak máme být spokojení. Tak ti dám ještě jednu šanci!
Jestli posmolíš i ty prázdniny, budeme s tím muset něco udělat.
Ještě nevím co, ale já na to přijdu.
Zdraví tě: (bez dalších žertů)
Marie Pavlíková
Mé milé počasí,
tak nám utekl další školní rok, kdy jsi na nás muselo svítit. Mně
přijde, že opět uběhl rychleji nežli voda. A co tobě? Za celý rok
ses ale vskutku snažilo! Listí opadalo včas, v zimě byla pořádná
zima - zkrátka vše přesně. Dokonce ses (s přimhouřením obláčku) snažilo přihlížet k pranostikám. Jen těch květnových Zmrzlíků sis všimnout nemuselo. Ale nevadí. Na srdci mám problém
jiný. Poslední dobou se mi totiž zdá, že se snažíš až příliš, vždyť
jen vytváření mraků s deštěm, zvláště tady u nás na Moravě, ti
přeci musí dát obrovskou práci. A k tomu ještě ta tornáda! Když
se podíváš do kalendáře, můžeš si povšimnout, že léto během
příštího týdne, alespoň astronomicky, jistojistě začne. Kvapem
se blíží čas prázdnin a dovolených, tak už se tolik nesnaž! Vyjeď
si též někam na rekreaci a doma nechej pouze svítit (za elektřinu
platit přeci nemusíš a vodík Slunci, tak jako tak, ještě nějakou
tu miliardu let vydrží). Pojeď třeba do Chorvatska nebo do
Řecka – tam to drahé nebude. A nebo (pokud to bez toho deště
nevydržíš) si vyjeď na brigádu do Egypta či do Sýrie (třeba jim
tam zchladíš ty jejich horké hlavy). Hlavně ať u nás, jako vloni,
celé léto neproprší. S přáním dlouhého odpočinku svůj oblíbený
přírodní úkaz zdraví
Láďa

Bludováci v Anglii

Atletický čtyřboj

V úterý 5. června 2012 se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili atletického čtyřboje v Šumperku. Na Tyršově stadionu se sešlo
přes 200 dětí z více než patnácti škol šumperského okresu, aby
změřily své síly v běhu na 50 a 400 m, v hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. V této velké konkurenci naši žáci skvěle
obstáli. Družstvo starších dívek bylo 7., starší a mladší chlapci
skončili na 5. místě a družstvo mladších děvčat ve složení Adéla
Matějová, Madla Hajduková, Eliška Juránková a Kristýna Jančálková obsadilo skvělé 3. místo. Výborné 3. místo obsadil i Petr
Heller z 5. třídy v hodnocení jednotlivců. Obdivuhodný je jeho
výkon v hodu kriketovým míčkem – 49 m.
Všem startujícím blahopřejeme.
Mgr. Eva Macková
Bludovan 17

Je neděle 27.5. 2012 deset hodin ráno a 16 žáků bludovské
základky se společně s paní učitelkou Brázdovou vydává na
poznávací zájezd do Anglie.
Po dvacetihodinové cestě autobusem vystupujeme u londýnského Big Benu a užasle zíráme na všechen ten mumraj kolem
sebe. Všichni okamžitě vytahujeme foťáky a i v tom zmatku
a hluku je slyšet cvakání spouští. Nevíme, kam se podívat dříve.
Londýn nás naprosto pohlcuje. Vydáváme se na obhlídku Westminsterského paláce, opatství a dalších významných památek.
Procházíme ulicí Whitehall a nakukujeme přes mříže hlídané
strážníky do uličky, kde sídlí ministerský předseda. Na Trafalgarském náměstí obdivujeme kolosální památník admirála Nelsona a odtud už míříme do prvních obchůdků v Covent Garden,
abychom si vyzkoušeli své jazykové znalosti a taky utratili nějakou tu penci. Střídání stráží u Buckinghamského paláce vidíme
jen tak napůl, protože všude se pilně staví tribuny na velkolepé
oslavy 60 let vlády Alžběty II., a proto tu jsou ztížené pozorovací podmínky. Po krátkém pikniku v parku se přesouváme
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Je to s podivem, ale i středeční počasí se drží a my vyjíždíme
brzy ráno do historického Canterburry prohlédnout si velkolepou
a nádhernou katedrálu. Žasneme nad uměním starých mistrů stavitelů nejen uvnitř katedrály, ale i při procházce uličkami města,
kde zůstala zachována spousta starých hrázděných domů. Dostáváme i čas na nákupy a následuje cesta na Leeds Castle, jeden
z nejkrásnějších zámků Anglie a bývalé sídlo krále Jindřicha
VIII. Rozsáhlé parky, které zámek obklopují, jsou plné nejrůznějšího ptactva, rostlin a stromů. Seznamujeme se s historií
zámku a pak jdeme bloudit do zeleného přírodního bludiště.
U vstupu netušíme, jak těžké bude se z něj vymotat. Někteří
z nás se ještě stihnou svézt přívozem po jezírku, aby trošku ulehčili unaveným nohám a zkrátili si dlouhou procházku zahradami
k autobusu. Opět se vracíme do rodin, tentokrát už naposledy.

metrem do muzea Madame Tussauds, kde trávíme několik hodin ve společnosti voskových figurín slavných osobností. První
den končíme procházkou po známé nákupní ulici Oxford Street
a u Hyde Parku nastupujeme do našeho autobusu. Odjíždíme na
místo, kde nás čekají naše náhradní anglické rodiny, aby si nás
odvezly do svých domovů.
Úterní ráno je opět slunečné a my se už nemůžeme dočkat
dalšího bodu v programu. Před desátou stojíme u brány místa, na
které se většina z nás těší nejvíce. Jsme v Legolandu a užíváme
si pět hodin neskutečné zábavy na atrakcích, o kterých se nám
bude ještě dlouho zdát. Pozdní odpoledne pak trávíme ve městečku Windsor, kde se nachází největší obydlený hrad ve Spojeném království (sídlo královny). Po večeři se alespoň někteří
z nás pouští odvážně do konverzace s našimi náhradními rodiči.
Jsme tu přece proto, abychom se naučili používat angličtinu
aktivně.
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Ve čtvrtek ráno balíme kufry, loučíme se s našimi rodinami a po krátké jízdě autobusem vystupujeme opět v centru
Londýna. Čeká nás poslední den, pro změnu opět v hlavním
městě. Je trochu chladněji, ale neprší, což kvitujeme s povděkem. Dnes budeme hodně chodit a déšť by byl nemilý.
Vyhlídková jízda na London Eye se kvůli poruše nekoná,
ale paní učitelka si ví rady. Vyrážíme na dlouhou procházku
podél řeky Temže a vnímáme spoustu odlišných věcí kolem
sebe: jízdu vlevo, auta s volantem napravo, černá taxi (dnes již
obvykle polepená reklamami), červené telefonní budky a poštovní schránky, dvoupatrové autobusy, lidé nejrůznějších národností. ... Je toho opravdu hodně k vidění. Konečně zastavujeme
u obrovské válečné lodi kotvící na řece Temži. Aha, tím naším
náhradním programem se stává prohlídka bývalé lodi anglického
královského námořnictva – křižníku Belfast, který dnes slouží
jako muzeum s voskovými figurínami představujícími život na
této lodi. Opět super zážitek! Pro některé srovnatelný s Legolandem. Pak již přecházíme slavný most Tower Bridge a míříme
do St. Katharine Docks podívat se na plachetnice. Po krátkém
odpočinku na zahrádce u kavárny se přesouváme k nedalekému
Toweru, jejž hlídají pověstní havrani. Prohlížíme si korunovační
klenoty v obrovském trezoru v podzemí a další zajímavé věci
v muzeu, procházíme po hradbách a obdivujeme oblečení
stráží hradu. Kolem páté hodiny už nás loď odváží směrem ke
Greenwichi, kde máme pár minut čas na poslední malé nákupy.
Naší poslední zastávkou se stává královská observatoř a nultý
poledník. Všichni se chtějí vyfotit s jednou nohou na východní

Bludovan 6/2012

a druhou nohou na západní polokouli. Večeříme párky a vydáváme se zpět na dlouhou cestu k domovu: Channel Tunnel, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Česká republika. Je 1. června,
Den dětí. V Praze vystupují naši souputníci z Liberce a my se
oklikou přes Brno dostáváme konečně kolem půl čtvrté odpoledne do Bludova. Utahaní, ale ve skvělé náladě a maximálně
spokojení. Škoda, že to nebylo delší!
Cesta za poznáním se všem ohromně líbila a všichni se už
těšíme na nové putování. Snad se ho dočkáme příští rok?
Za všechny účastníky zájezdu
Mgr. Ivana Brázdová, Laďa Drážný, René Kotráš,
Petr Vaněk a Pepa Holbík

KD přijímá přihlášky do HUDEBNÍ ŠKOLY
Výuka hry na

• Flétnu • Klavír • Kytaru
/do 5. září 2012/

Upozornění
Kroužek mladých chovatelů příjímá od 1. září nové členy
– přihlášky v KD Bludov. Hlavní náplní kroužku je práce
se živými zvířaty. /pro děti od 10 do 18 let/
Šachový kroužek při KD Bludov zahajuje svou činnost
ve středu 12. září 2012 v 16.00 hod.
v jazykové učebně v zadní části KD – vstup ze zahrady/
přijímáme nové členy.

Právě probíhá nábor dětí
do hudebních kroužků KD Bludov
Akustická kytara

(začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí)
Věk žáků není omezen.
Poradíme s výběrem nástroje.
Po domluvě s vyučujícím si vyberete hodinu Vám vyhovující.

Populární zpěv

Informace: každý den od 10:00 do 12:00 hod.
na telefonu 725 686 325.

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

Léčebné lázně Bükfürdö jsou jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších lázní v Evropě. Nabízí 27 bazénů. V léčebných bazénech
se teplota vody pohybuje od 32 - 38°C, teplota vody v plaveckých
bazénech je 26 a 28°C, dále se nabízí tobogány a jiné, ale také
odpočinek a relaxaci. Ubytování je v Apartmánovém hotelu
v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a po-lopenzí.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 3x ubytování
ve 2 lůžkových pokojích, 3x polopenze, vstup do bazénů, lázeňský
polatek, pojištění proti úpadku CK dle zák.č.159/1999 Sb.
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu.
Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění
Harmonogram: 1. den: odjezd 7:20 Bludov zámek.
Po příjezdu ubytování v apartmánovém hotelu, který sousedí
s areálem lázní. 2. a 3. den: Pobyt v termálních lázních Bükfürdö.
4. den: odjezd v dopoledních hodinách, příjezd kolem 18:00
až 19:00 hod.
S sebou: plavky, župan, pantofle

Chorvatsko Poloostrov Pelješac – TRPANJ
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
7. 9. – 16. 9. 2012 - 4.800.- Kč

Bližší informace v KD nebo www.ckcernochova.cz
Přihlášky v KD Bludov
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MŠ BLUDOV
Juchajda, hulajda, ze školky ven. Juchajda,
hulajda, do školy jdem.
Vyhodnocení sběru PET víček v MŠ

Ani jsme se nenadáli a školní rok 2011/2012 míří k samému
závěru a s ním i konec sběru PET víček v naší mateřské škole.
Kdo již zapomněl, připomínáme, že jsme se přihlásili do soutěže
„Nakrmte plastožrouta“, která vykupuje použitá PET víčka pro
jejich další zpracování. Výsledky soutěže stále nejsou zveřejněny, ale to, co už víme, je, kolik kilogramů školka celkově
nasbírala. Takže, tramtararááá... je to 647 kg, neuvěřitelné, ale
je to opravdu tak. Tudíž jsme dostali 3.560 Kč, za které budeme moci dětem nakoupit hračky nebo výtvarné i jiné pomůcky.
Abychom u dětí udrželi jejich nadšení, odhodlanost a vytrvalost,
vyhlásili jsme soutěž ve sběru víček v rámci jednotlivých tříd.
Jasným vítězem, tedy 1. místo – VČELKY, 2. místo – PAPOUŠCI, 3. místo – MYŠKY, 4. místo – MOTÝLCI, 5. místo – BERUŠKY. Jako odměnu děti dostaly medaile a sladkost.
Chtěli bychom velmi poděkovat rodičům, kteří nám odváželi
PET víčka do Křelova, ale zejména dětem, rodičům a všem, kteří ve sběru pomáhali, děkujeme.
Bc. Dana Březinová, učitelka MŠ

Konec školního roku je obdobím plným zajímavých akcí,
výletů, ale také loučení s našimi „ absolventy mateřské školy“.
Zjistit, kteří to jsou a prohlédnout si je, jste mohli na table, které
bylo vystaveno po celý červen v cukrárně. Budoucí prvňáčci se
na jedné straně už moc těší do školy, na druhé straně by však
u nás v mateřské škole nejraději zůstali. Aby to loučení bylo
veselé a plné zážitků, připravily pro ně paní učitelky v letošním
roce nový program „Juchajda, hulajda, ze školky ven. Juchajda,
hulajda, do školy jdem“.
Dopoledne se budoucí školáčci vesele rozloučili se svými
učitelkami, mladšími kamarády a všemi, kteří se o ně starali. Pak
se již tradičně vydali na dlouhé putování, kde museli prokázat
svoji obratnost, odvahu a smysl pro kamarádství. Za soumraku
čekal na ty nejodvážnější poslední úkol – projít celou mateřskou
školu a rozloučit se s jejími hodnými, tajuplnými skřítky. Odměnou byly dětem nejen dárky a diplomy, ale hlavně radost z toho,
že překonaly trošku strachu a skřítků se už nebojí. S pozdním
večerem nastal čas, kdy jsme se museli už opravdu rozloučit.
Přejeme budoucím prvňáčkům úspěšný start do nové životní
etapy, ve škole hodně kamarádů, milé paní učitelky a spoustu
jedniček a hvězdiček.

Za zvířátky do ZOO

Každý rok si klademe tu samou otázku: „Kam na výlet?“
Přemýšlíme, necháme se inspirovat rodiči, ale i přes všechny
návrhy a nápady zůstáváme většinou věrni ZOO na Svatém
Kopečku u Olomouce. A není to náhoda, protože i letos děti přispěly svým usilovným sbíráním pomerančové a citronové kůry
na blaho žirafy Rothschildovy, za kterou jsme se rozjeli podívat,
jak se jí daří. Zjistili jsme, že je o ni dobře postaráno a vyrazili
za ostatními zvířátky. Prohnali jsme stádo malých koziček, viděli roztomilá lvíčata nebo jsme se procházeli tajemnou jeskyní
netopýrů.
Aby toho nebylo pro předškoláky málo, vyrazili jsme do lanového centra. A tady se předškoláci opravdu pořádně vyřádili!
Měli dostatek prostoru pro překonávání lanové dráhy. Když se
všichni dosyta pobavili, vydali jsme se domů. Bavil nás výlet?
Určitě, vládla pohoda! A kam pojedeme příště? Nechejte se překvapit!
MŠ Bludov

Vystupování v Domově důchodců

Již několik let se vzájemně setkáváme s důchodci v místním
penzionu. Jejich pozvání nikdy neodmítáme. Při účinkování
našich dětí se jim ve tváří objeví úsměv a jiskra v oku, která nás
naplňuje pocitem užitečnosti a pochopení. Děti z dramatického
kroužku a flétniček seniorům přednáší básničky, dramatizují pohádky, tančí na lidové písně, zpívají a samozřejmě umí zahrát
na flétničku nejednu známou písničku. Babičky a dědečkové si
s námi vždy rádi zazpívají. Pak děti odmění radostným potleskem. Během roku je přicházíme potěšit na Vánoce, Velikonoce
a také na Den matek. Vzájemně se obdarujeme malými dárečky
a loučíme s nimi s nadějí na brzké shledání. Na to příští už se
těšíme.
uč. Valentová, MŠ
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EQUALISER, a.s.
CHCETE MÍT PŘÍJEM NAVÍC ?
CHCETE SI SPLNIT DÁVNÉ SNY ?
CHCETE BÝT FINANČNĚ NEZÁVISLÍ ?
CHCETE MÍT VICE VOLNÉHO ČASU ?
CHCETE SE SEZNÁMIT S NOVÝMI
A ZAJÍMAVÝMI LIDMI ?
CHCETE MÍT KVALITNÍ DŮCHOD ?
MOŽNOST FIREMNÍHO AUTA
A GARANTOVANÉ FIREMNÍ PŮJČKY.
MOŽNOST PŘÍSPĚVKU NA TELEFON
A KANCELÁŘ.
MOŽNOST FIREMNÍ DOVOLENÉ.
ZAVOLEJTE A POMŮŽEME VÁM

TEL.: 775 467 965
BOJKO Pavel - zprostředkovatel
Vančurova 29, Šumperk

Fotbal

Na 1.místě oblastního přeboru v kategorii starší přípravky se
umístil TJ Sokol Bludov pod vedením trenéra Jiřího Kohouta.
Také bychom ještě chtěli popřát vše nejlepší našemu trenérovi.
Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, hlavně ať je pořád v klídku,
přece jen už slaví 40-cítku. Děkujeme mu za trpělivost, za to, že
nám věnuje svůj volný čas, vždyť taky jen díky němu jsou dnes
„ZLATÍ KLUCI“ z nás...

WWW.EQUALISER.CZ

VÝPRODEJ ODĚVŮ,

kus za 25 Kč, místo Bludov - kulturní dům,
dne 9. 7. 2012, od 8.30 - 16.30 hodin,
prodej značkového second handu,
ve 12.00 hodin doplnění nového zboží,
www.rebak-cistici-textilie.cz

Místní informační středisko
Bludov upozorňuje:

• Kulturní dům Bludov bude v době letních prázdnin otevřen
v pracovní dny v době od 10.00 do 12.00 hodin
• MIS nabízí k prodeji
Turistickou známku, upomínkové předměty z nerostu bludovit,
pohlednice, mapy, trička, tašky a různé upomínkové předměty
se znakem Bludova, odznaky, poštovní známky, hrníčky
s bludovskými motivy, atd.
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Vítězství a zakončení fotbalové sezóny oslavily děti s rodiči,
kteří je celou dobu podporovali tzv.sranda mačem, kdy se děti
utkaly v tvrdém souboji proti nim.

Náročný fotbalový zápas zpestřily také maminky jako
roztleskávačky

Prodám řadovou garáž, ul.Školní Bludov, zachovalá.
Cena : 129 000 Kč.
Bližší informace na tel.: 775 378 222.
Při rychlém jednání sleva.
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SKAUTEM JEDNOU, SKAUTEM NAVŽDY

Při slovech skaut, skauti si každý především vybaví mládež školou povinnou
v krátkých kalhotách a se širokými klobouky. Jenže podle zákona je to mládež
nezletilá, takže skautské oddíly musí vést
nějaký, v kurzech proškolený, dospělý.
A když tito odrostou věku oddílových
vedoucích, začnou se sdružovat do svých
vlastních oddílů-Klubů Kmene dospělých,
který je součástí naší skautské organizace
Junák-svaz skautů a skautek ČR. V těchto
Klubech se také sdružují odrostlí členové
skautských oddílů, kteří si hledají jiný
program, program přiměřený jejich věku.
Takže by se dalo říct, že skautem může
člověk být od šesti let až do hodně vysokého věku. Tak, jak praví heslo, které je
v úvodu článku. A právě v Klubech si
jeho členové zpracují takový program,
který je baví, který je vzdělává a je jejich koníčkem. A vlastně se učí jeden od
druhého. V současné době máme ve 418
Klubech 5177 členů.
Tohle jsou tedy akce celostátní, ale
i v Bludově ve skautském středisku pracuje 469. klub kmene dospělých, který
vede bratr Jaroslav Petřík-Australan.
Skautů a skautek je v klubu přes dvacet
a protože jsou ještě ve věku tzv. roverů
(20-40 let), podnikají především akce
sportovního typu (např. lyže, bazén, paintball, outdoorové hry, apod.)
Některé kluby mají schůzky pravidelné, některé podle toho, když se sejde

většina. A chce něco řešit. Třeba pomoc
při stavbě táborů mladších členů Junáka.
A když už jsme u těch táborů, i ve vyšším
věku se dá odjet na skautský tábor. Buď si
ho Klub uspořádá sám, nebo je možnost
se přihlásit na tábor v Pařezské Lhotě,
který organizují pro oldskauty Kluby
z Hradce Králové. Kmen dospělých
pořádá i svou vlastní Lesní školu, jejíž
absolventi pak lépe zvládají vedení Klubů. Ale zdaleka to není všechno. Oldskauti chtějí držet krok s mladými, a tak
mnozí ovládají práci s počítačem i s jinou
moderní technikou. Již to není jen o běhání s vysílačkami po lese a odesílání zpráv
z kopce na kopec pomocí praporků. Proto
kdo má zájem, může navštívit „Školu digitálních technologií“, kterou také pořádá
Kmen dospělých. Je toho hodně, čím se
dospělí skauti mohou zabývat, akcí je
v celé republice plno.
A jednou z akcí mezinárodního charakterů je i Národní oldskautské jamboree, které se koná jednou za dva roky
v městečku Miletíně v Podkrkonoší. Letos
jsme se začátkem června sjeli ze všech
koutů Čech a Moravy a nejen to. Přijeli
za námi i naši polští přátelé skauti-harceři
a také slovenští skauti. Celkem nás bylo
asi 250. Všichni jsme si ohromně rozuměli, i když přece jenom některé polské
výrazy byly pro někoho obtížnější. I nevlídné počasí se na ty tři dny umoudřilo,
a tak nám nepršelo do kytar při pátečním,
i slavnostním sobotním táboráku. Oficiální zahájení bylo v sobotu ráno na miletínském náměstí, kde nás přišel pozdravit
pan starosta. Zahrála nám do pochodu
skautská dechová kapela, ta, která už
v r. 1947 hrála na světovém Jamboree ve
Francii. Spalo se v chatičkách i podsadových stanech a o naše žaludky se staral
skautský kuchař. Každý kraj měl možnost

pro dítě, dospělého i firmu
od 250,-Kč/měsíc

tel.: 608 072 102
Tomáš Prouza
Dolní Třešňovec 101, Lanškroun
e-mail: piano-prouza@seznam.cz
www.hudebnifond.cz
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přivézt něco typického pro kraj, něco čím
by se dalo pochlubit. Nás z Olomouckého
kraje přijelo devět a měli jsme s sebou
grafiku a knihy našeho vynikající grafika
br. Ruska - Šamana z Olomouce. Bohužel
tento bratr je nyní dlouhodobě upoután na
lůžko, a tak nemohl na Jamboree přijet.
Aktivita střídala aktivitu, přednáška přednášku. Soutěžilo se i o nejlepší totem,
který každý měl možnost doma vyrobit
a na Jamboree dovézt. Prostě všichni měli
možnost vybrat si, co se líbí, co je zajímavé. Takže jsme si ani nevšimli, jak ten
čas utíká. Až nás zabrzdil hnízd píšťaly:
- .(N=nástup), který nás zval na závěrečný
nástup a spuštění vlajek. Druhé jamboree
skončilo, ať žije to třetí v r.2014.
br.Frič Jaroslav-Norek,
Náčelnictvo Kmene dospělých Junáka
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Vernisáž Výstavy kreseb a pastelů,
18. 6. 2012
/J.Mašek/

Koncert KPH, Americké jaro,
27. 5. 2012
/J.Baslar/
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Žákovská akademie - žáci hudebních kurzů KD Bludov, 19. 6. 2012

/F.Polách/
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