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Rekonstrukce ulice Adolfa Kašpara
Vážení občané,
dovolte mi úvodem malé ohlédnutí zpět. Více než šest let jsem
se snažil přesvědčovat politiky a úředníky na Olomouckém kraji
(OK), ředitele a náměstky Správy silnic Olomouckého kraje
(SSOK), aby vyčlenili finanční prostředky na opravu komunikace Adolfa Kašpara (komunikace III. třídy je ve vlastnictví OK
a spravuje ji SSOK). Dílčím úspěchem byla skutečnost, že se
podařilo prosadit, aby v letech 2008 a 2009 zpracovala SSOK
projektovou dokumentaci na opravu této komunikace (kde je
investorem OK), ke které se připojila obec s projektovou přípravou na rekonstrukci chodníků, autobusového zálivu a vybudování odstavného stání pro motorová vozidla (zde je investorem
Obec Bludov). Oba projekty na sebe velmi úzce navazují, bez
vypracování projektové dokumentace vlastní komunikace nebylo možné vypracovat část projektové dokumentace s chodníky.
Z tohoto důvodu bylo také na obě investiční akce vypracováno
jedno společné stavební povolení. Teprve v letošním roce se
podařilo finanční prostředky na SSOK pro opravu vlastní komunikace zajistit. Shodou šťastných náhod uspěla v letošním roce
také naše obec s žádostí o dotaci na stavbu chodníků od Státního
fondu dopravní infrastruktury. Rozhodnutí o přiznání dotace ale
padlo až v posledních dnech měsíce června a teprve až v tento
okamžik byla celá akce finančně kompletně zajištěna a stavba se
mohla začít realizovat.
Rozhodující pro tvorbu projektu bylo zadání šíře a nivelety
komunikace.
Šířka a niveleta komunikace vychází z požadavku SSOK,
přičemž niveleta je dána navrženou technologií opravy komunikace, jejíž cena je odhadována na cca 4 mil. Kč. Je všeobecně známo, že v případě použití jiné technologie, která by
si žádala snížení podloží a odebrání potřebné výšky podkladů
a zeminy, by také došlo k obnažení uložených inženýrských sítí
a k nutnosti jejich přeložení. Finanční náročnost takovéto stavby
by byla několikanásobně vyšší. (O technickém řešení stavby pojednávám v samostatném článku.)
Tyto dva důvody vedly oba investory i projektanta k řešení, které je navrženo, které bylo řádně a dle zákona schváleno
a v současné době je podle tohoto řešení stavba realizována.
Projektová dokumentace je řešena autorizovaným projektantem
na dopravní stavby, který svým návrhem projektu garantuje
bezchybné řešení.
Projekční práce byly zahájeny a projektant pracoval na tom,
aby stanovení šířky a nivelety komunikace nebyly překážkou
pro zpracování kvalitní projektové dokumentace.
Po vypracování dokumentace nastal proces schvalovací, ke
kterému se vyjadřovaly nejrůznější odborné orgány: odbor dopravy MěÚ, Policie ČR-dopravní inspektorát, odbor životního
prostředí MěÚ a další. Současně byla dána možnost vyjádřit se
všem, kteří měli pocit, že k problematice stavby mají co říci, jelikož projednávání bylo zveřejněno na stránkách MěÚ Šumperk,
na stránkách obce Bludov, dokumentace byla též vystavena na
úředních deskách obce. V této době přišla připomínka pouze

jediná a ta se vázala k použitým materiálům a k velkým obavám z hlučnosti, kterou s sebou měla údajně nést žulová kostka
namísto kostky betonové. Přírodním materiálem, vloženým do
betonové dlažby, mělo podle našeho soudu a současně podle
názoru architekta dojít k estetickému vylepšení celkové koncepce. Záměr se žulovou kostkou se do projektu nepodařilo vnést.
Bohužel, objevil se první nesouhlas z řad občanů a my jsme
od záměru použití přírodního materiálu (žulové kostky) , byť
s velkým vnitřním nesouhlasem, ustoupili a ponechali betonovou dlažbu tak, jak bylo původně vyprojektováno.
Nyní bych chtěl vysvětlit některé momenty, které jsou stavbě
vytýkány. Předesílám ještě, že je velmi nešťastné, když občané
hodnotí nedokončenou, ještě rozpracovanou stavbu. Řada jejich
otázek bude zodpovězena beze slov, jakmile bude stavba hotova
a předána do užívání.
Problém snížení počtu parkovacích míst u OD Jednota.
Pravdou je, že rekonstrukce komunikace III. třídy neumožňuje
kolmé parkování, takže v místě, kde byla původní odstavná plocha, bude parkování podélné, které umožní parkování 5 vozidel
a jednoho vozidla pro imobilní občany. V souvislosti se stavbou
však zbudujeme dalších 8 – 10 parkovacích míst před tzv. Bezděkovým statkem. V součtu tedy bude v dostatečné blízkosti OD
Jednota a tedy i pro poštu k dispozici až 16 míst k parkování
vozidel. Současný stav kolmého parkování pojal max. 10 aut. Po
dokončení stavby bude tedy situace s odstavným stáním motorových vozidel v okolí OD Jednota výhodnější než doposud.
Problém, že zúžená vozovka bude znamenat nižší bezpečnost
silničního provozu. Opak je pravdou! Dovolte, abych zacitoval
z „Dopravně inženýrských a jiných opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zklidňování dopravy na průtazích
obcemi“:
• Pro dosažení dobrých (funkčních i estetických) proporcí šířkového uspořádání mají být prostory mimo vozovku dostatečně
široké (chodníky, postranní dělící pásy, pobytové plochy, předzahrádky atd.)
• Jednoznačné diferencování dopravních ploch (musí být zřejmé
a stavebně rozlišené, co je jízdní pruh, co je parkovací pruh,
co je chodník atd.)
• Šířky jízdních pruhů jen takové, kolik je bezpodmínečně
nutné
• Návrh úpravy průtahu silnice tak, aby řidič byl pozitivně
motivován k dodržování rychlostního limitu.
Je statisticky dokázáno, že po zavedení užších jízdních pruhů
v průtazích obcemi se nehodovost snížila.
Co se týká obavy z dešťových vod. Zde je potřeba připomenout,
že projektové dokumentace k úpravě komunikací jsou řešeny
na „normový déšť“, nikoliv na výjimečné přívalové deště. Co
se týká výjimečných dešťů, tady spoléháme spíše na prevenci.
V letech 2008 a 2009 jsme ve spolupráci s Pozemkovým úřadem
postavili protierozní příkop „Dolečky“ s další retenční kapacitou
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podél vedlejší cesty (zpevněné komunikace). I když v tomto
případě je historie hodně mladá, od zmíněných let jsme větší
vodu v centru obce zatím neměli.
Dešťová kanalizace na úseku od kostela až po „fludr“ byla
prohlédnuta a na dvou místech bude opravena. Dobrý technický
stav zatrubněného potoka od „fludra“ až za Zámecký rybník je
taktéž zdokumentován.
Obavy ze zaplavení nemovitostí pana Jiřího Brokeše
a rodiny Tempír-Kotrlé vyřešíme tak, že učiníme opatření, aby
odtokové poměry v této lokalitě nebyly horší než před započetím stavby. V této souvislosti chci zmínit, že podle „Studie
odtokových poměrů Bludovského potoka“, kterou si obec nechala prostřednictvím Zemědělské vodohospodářské správy ČR
v roce 2010 zpracovat, dokáže současná zídka vybudovaná

kolem Brokešova plotu odolat „desetileté vodě“, jejíž hladina
kulminuje ve výšce 301,39 m nad mořem. Jakákoliv jiná
„větší“ voda, pokud ji nezachytí výše zmíněný protierozní
příkop Dolečky, tuto plotovou zídku přeteče – bez ohledu na
novou silnici.
Využívám tohoto článku též ke sdělení, že v rámci úprav
okolí stavby bude také u kameníka opraven „Šturmův obrázek“,
který bude poté vrácen na své místo.
Tímto příspěvkem chci shrnout vývoj celé stavby a sdělit
vám, že se v obci neděje nic, co by mělo někomu z nás ublížit.
Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace. Věřím,
že po jejím předání do užívání z ní budeme mít všichni
radost.
Ing.Pavel Ston, starosta obce

LÉTO VE ZNAMENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
Během letních měsíců byly vyhlášeny výzvy k podání žádostí o podporu
z veřejných prostředků – ROP Střední
Morava. Jedná se o jedny z posledních
finančních dotací v období do roku 2013
zaměřené speciálně na rozvoj center obcí
a cestovního ruchu. Ačkoli podání žádostí
klade značné nároky jak finanční, tak
na lidské zdroje, vedení obce rozhodlo
podat žádost o dotaci ve třech oblastech.
1. REVITALIZACE VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ U ZÁMECKÉHO
RYBNÍKA, BLUDOV, V NÁVAZNOSTI
NA PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
Jedná se o komplexní úpravy daného prostoru od ulice Špalkovy kolem dětského
hřiště, úpravy a vyčištění rybníka, přeložky elektrického vedení, opravy a úpravy
povrchu komunikací a parkovišť, zřízení
nových parkovišť a sadových úprav.
2. ROZHLÉDNI SE A NEZABLUĎ!
– ROZHLEDNA BRUSNÁ A NAUČNÁ
STEZKA BLUDOVIT – BLUDOV
O výstavbě malé rozhledny na kopci
Brusná (cca 15 m výšky) se uvažuje již
víc než 10 let, nyní byl vyhlášen program,
který by mohl umožnit výstavbu finanční podporou. Model rozhledny můžete
shlédnout v hale v 1.patře obecního úřadu. Naučná stezka Bludovit bude spojovat
horní konec obce (U lip) přes lomy pískovcový a wollastonitový a přes Zámeček
ke kapličce sv. Trojice. Tím bude také
umožněno pokračovat směrem na stávající naučnou stezku Bludovská stráň.

občanské sdružení „Jeseníky přes hranici,
o.s.“. Mělo by zde vzniknout muzeum
„západoevropského“ typu, včetně venkovních hřišť a sadových úprav. Předpokládá
se i propojení se zahradou kulturního
domu.
Těšíme se, že projekty natolik zaujmou
radu ROP Střední Morava, že uznají
alespoň některou žádost za reálnou a životaschopnou, a finanční prostředky nám
budou přiděleny.
Ing. Milan Klimeš
místostarosta

3. REVITALIZACE „BŘEZINOVA
STATKU“ – BLUDOV
Zde obec působí jen jako vlastník objektu. Žádost podává a finančně garantuje
BLUDOV
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Pozvánka na zastupitelstvo

Místní knihovna Bludov

V pondělí 10. září 2012 od 18:00 hod.
proběhne v kulturním domě zasedání
zastupitelstva obce.
Všichni jste srdečně zváni.

Oznamuje, že od 4.9.2012 bude otevřeno:
v úterý a ve čtvrtek
od 10:00 – 12:30hodin
od 15:30 – 18:00hodin
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Technické řešení stavby
Třída Adolfa Kašpara v Bludově, která za posledních 20 let
dostala pořádně zabrat výstavbou řady inženýrských sítí (telefon,
plyn, vodovod, splašková kanalizace a elektřina), byla opravdu
ve špatném stavu. Nemluvě o chodnících, které nebyly prakticky k užitku, plynule se po nich projít nedalo bez toho, aniž by
člověk nezakopnul, nebo nepřecházel zleva doprava. Bezpečný
průjezd s kočárkem nebyl prakticky možný. Jediný použitelný
chodník byl snad od Klubu důchodců k Zámku.
Nyní více k projektu rekonstrukce a objasnění několika skutečností proč Vám připadá, že je vše tak „vysoko:“
Je nezbytně nutné, aby cesta byla bezpečná.
Komunikace je narovnávána jak výškově, tak směrově do
definovaných oblouků a křivek, určitého sklonu, jak podélného,
tak příčného. Na vše je určená hodnota předepsanou normou,
vše má svá jasně daná pravidla. Nelze ji místně zvyšovat a snižovat, rozšiřovat a zužovat jak si „kdo přeje.“
Při dešti musí voda plynule odtékat, ne jak tomu bylo doposud. Po celé délce komunikace na ul. Třídy Adolfa Kašpara se
nově dodává nebo opravuje celkem 22 dešťových vpustí. Některé jsou budované nově, stávající se opravují nebo jen čistí.
Nová komunikace je navržená v šířce 3 m v každém jízdním
pruhu – celkově je tedy jízdní pás široký 6 m. Po levé straně
budou nově vytvořeny parkovací zálivy v šíři 2 m. Vznikne zde
27 nových parkovacích míst, 5 z toho bude před OD Jednota.
Rychlost dopravy bude omezená na 40km/hod - ne kvůli šířce
nové komunikace (dostačuje i na 50km/hod). Pravým důvodem
je klidnější a hlavně tišší doprava ve středu obce.
Hlavní levý chodník bude šířky 2m průběžný ke kostelu,
pravý také šířky 2m po „Fludro“, dále pak 1,5m průběžně ke
kostelu. Pohodlnost chůze zajišťuje bezbariérová úprava, s provedením i pro slepce a slabozraké.
Prostor nástupišť autobusových zastávek je vyvýšen nad
povrch komunikace o 20cm z důvodu bezbariérového nástupu
imobilních spoluobčanů a kočárků do prostředků MHD.

Přístřešek zastávky bude přizvednut do výšky nového nástupiště, terén okolo upraven.
V místě nynějšího zúžení u křižovatky s Lázeňskou ulicí
bude nově přechod pro chodce přemístěn oproti původnímu
cca o 3 metry dál na bezpečnější místo. Šířka nové komunikace
u přechodu bude maximální možná (do 7m). V tomto místě bude
ukončen parkovací záliv.
Na rozhled do křižovatky za přechodem bude možnost zastavit osobním autem, ne jak tomu bylo doposud, kdy se muselo
stát na přechodu pro chodce při přednosti v jízdě. Prostor před
obchodem „Pavouk“ bude pouze předlážděn.
Po dokončení opravy chodníků dojde dále k plošnému rozemletí stávající živičné (asfaltové) vrstvy staré komunikace do
hloubky 15cm. Bude následovat doplnění materiálu, reprofilace
sklonů tak, aby vše bylo v souladu s ČSN.
Následovat bude zpevnění technologií SROSM. Do již
rozfrézovaného materiálu se přidají pojiva (slepení starého rozemletého asfaltu a kameniva), dále pak dojde k opětovnému
srovnání a strojnímu zhutnění.
Poslední fázi rekonstrukce ukončuje pokládka nových živic
ve dvou vrstvách o tloušťce 9cm, doplněných o vodorovné dopravní značení.
Dostat novou cestu níže je nereálné. Pod starým asfaltem se
nachází štět (lomové kameny cca 20 x 30cm). Bylo by nezbytné
v celé délce komunikace odtěžit přibližně 50- 60cm, nahradit
novými konstrukčními vrstvami (vrstvy štěrků a kameniva)
a položit nový kryt. Tato varianta je řádově v násobcích finančně dražší a časově mnohem náročnější než současně realizovaný
projekt s technologií SROSM. Navíc se šetří životní prostředí,
protože při technologii recyklace vozovek za studena nevzniká
žádný odpad. Pracuje se s původním materiálem.
Ing. Pavel Ston
starosta obce

BEZPEČNOST NA BLUDOVSKÝCH KOMUNIKACÍCH
Problematikou bezpečnosti na bludovských komunikacích se
vedení obce zabývá dlouhodobě a myslím, že i úspěšně.
Pokud se na tento problém podíváme podrobněji, můžeme
jej rozdělit do několika hlavních skupin:
1. komunikace silniční
Velké nebezpečí z dopravy vyplývá už z polohy obce. Obcí
prochází dvě silnice I. třídy (č.11 a č.44) s velkými průjezdnými
dopravními hodnotami (10 tisíc vozidel ul. 8.května, 5 tisíc
vozidel ul. Lázeňská od zámku směr Hradec Králové a 15 tisíc
vozidel ul. Lázeňská od zámku na Zábřeh – vše za 24 hodin).
Proto rozhodnutí obce vybudovat chodník podél ulice
Lázeňská bylo z hlediska zajištění bezpečnosti chodců správné.
Dobudování poslední etapy od Nealka k lázním se zdržela kvůli
nesouhlasu správce vlastníka pozemku (Farnost Bludov). Tato
překážka po změně správce farnosti je překonána a lze dokončit
projektovou přípravu pro výstavbu této etapy. Po jeho realizaci
zůstane pouze poslední úsek silnice I. třídy bez chodníku. A to je
část od zastávky autobusů Dolní konec po skutečný konec obce
(vpravo ve směru na Zábřeh). I na tento úsek chodníku je pamatováno. Zatím je zpracována studie – investiční záměr a pokud
vedení obce rozhodne, bude se v přípravě pokračovat tak, aby
realizace byla možná v letech 2013-2014.
Silnice I. třídy spravuje Ředitelství silnice a dálnic Olomouc
a co se týká zřizování jakýchkoli bezpečnostních prvků - není
to jejich priorita. Veškerá opatření tak jdou na účet obce. Další
nejzatíženější ulicí je ul. A.Kašpara a pokračující ul.Nová Dědina, které patří Olomouckému kraji a jsou ve správě SSOK
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Olomouc. Rekonstrukce ul. A.Kašpara tím, že zde bude striktně
oddělen pohyb pěších od vozidlové dopravy, velmi přispěje
k bezpečnosti a hlavně ke zklidnění dopravy v centru obce.
O průběhu této rekonstrukce píšeme na jiném místě Bludovanu.
Stejně jako ul. A.Kašpara, tak i ulice Žižkova, je ve správě
SSOK Olomouc a čeká na svoji rekonstrukci. I zde je projektová příprava ukončena, očekáváme uvolnění financí Krajského
úřadu na tuto akci.
Místní komunikace se dočkají své rekonstrukce postupně
tak, jak probíhají u Nealka nebo na dolním konci. V ulici Tyršova na dolním konci se stále potýkáme s nepřístupností dvou
vlastníků pozemků pod komunikací, čímž brání možnosti provést opravu celé ulice. Je však mnoho dalších místních komunikací, které je třeba opravit či zrekonstruovat. Určitě se v návrhu
nového rozpočtu na rok 2013 některé z nich objeví, další budou
muset ještě počkat do dalšího období.
Do kategorie silničních komunikací můžeme také přiřadit parkování a odstavování vozidel. Zde nás „bota tlačila“
především u Zdravotního střediska, kde výstavbou chodníku
došlo ke zrušení „černého“ parkoviště podél ul. Lázeňská. Byla
tedy vybudována odstavná plocha na ul. Školní. Jinak nová
parkoviště jsou naplánována u zahrady kulturního domu
a v rámci rekonstrukce „Březinova statku“ (u OD Jednota
-COOP). Toto parkoviště může být zřízeno nezávisle na opravě
statku. Při rekonstrukci místních komunikací umožňuje obec
občanům zřízení odstavné plochy na obecních pozemcích.
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2. chodníky pro pěší
Výstavba a rekonstrukce chodníků pro pěší je již delší dobu
nosným investičním programem obce. O chodnících podél ul.
Lázeňská, 8.května a ul. A.Kašpara jsem se již zmínil. Další
chodníky budou na opravu postupně připravovány.
K chodníkům neodmyslitelně patří přechody pro chodce.
Zde opět dostáváme od policie nebo správců komunikací „nůž
na krk“. „Buď uveďte přechod do stavu odpovídajícího platným
normám – nebo jej zrušíme“. Tak byl zrušen značený přechod
pro chodce u zámku (směr Šumperk). Byl nahrazen jen místem
pro přecházení. V rámci rekonstrukce ul. A.Kašpara budou stávající přechody upraveny tak, aby plně odpovídaly platným normám ČSN. V poslední době byly provedeny úpravy a nasvětlení
některých přechodů pro pěší. Další úpravy nás ještě čekají např.
přechod přes ul. 8.května (Na hosim rynku – ulice Špalkova),
kde svislé dopravní značení je zakryto stromy. Bude nutno se
pokusit stromky přesadit, v nejhorším případě některé z nich
vykácet.

3. Bezpečnostní prvky na komunikacích
Vedení obce rozhodlo o nákupu dvou informačních panelů pro
měření rychlosti projíždějících vozidel – tzv. radary. Radary budou v nejbližší době instalovány na vjezdu do obce od Chromče
u lázní a na vjezdu do obce od Zábřeha. Zároveň budou připravena dvě další stanoviště, a to na vjezdu od Šumperka a na ul.
8.května (Na hosim rynku). Další bezpečnostní prvek omezující
rychlost vozidel vjíždějících do obce je navržen ve studii výstavby chodníku na ul. 8.května, a to tzv. slza, kdy se směrově odkloní vjezdový pruh a tím donutí řidiče jet nižší rychlostí. Jeho
realizace se předpokládá v období 2013-2014.
Pro bezpečnost na našich silnicích a chodnících musíme
však všichni udělat ten zásadní krok : být tolerantní, ohleduplní
a slušní, ať už jako řidiči, nebo jako pěší. Vždyť většina z nás
tyto dvě funkce často mění – jednou jsem na chodníku a za chvíli mám volant v ruce. Je to opravdu především na nás všech.
Ing. Milan Klimeš
místostarosta

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá

Vážení občané – již tradiční podzimní akce sběrného dvoru
vysloužilých elektrospotřebičů se blíží.
Dne 20.9.2012 bude prvních 20 občanů, kteří přinesou
do sběrného dvoru ledničku, mražák, mikrovlnku, el. sporák, pračku, ždímačku televizor nebo počítačový monitor
odměněno malým věcným dárkem – kšiltovkou, baterkou,
stojánkem na mobil – propagační předměty Obce Bludov.
Elektrospotřebiče musí být kompletní.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Obecní úřad Bludov.

Vážení občané

Obecní úřad Vás touto cestou informuje, že na ulici Školní
vedle kontejneru na vysloužilé elektrospotřebiče je nově umístěn sběrný kontejner na nepotřebné oděvy, bytový textil, obuv
a hračky.
Oděvy, bytový textil, obuv a hračky vkládejte do kontejneru čisté a zabalené. Společnost REVENGE a.s., která nám
kontejner zapůjčila, tyto suroviny ekologicky dále zpracovává.
Tato služba nabízí snížení produkce komunálního odpadu
bez dodatečných finančních požadavků na veřejné rozpočty
a každý občan se může tohoto odpadu zbavovat průběžně
po celý rok a nemusí čekat na svoz objemného odpadu
v květnu a listopadu.
Tento kontejner je určen pro všechny občany Bludova!
Bude se každý týden vyvážet.
OÚ Bludov

Vážení občané

Obecní úřad si váží Vašeho zájmu o nákup bionádob o objemu
240 l barvy hnědé, ale tímto všechny zájemce upozorňuje, že
další objednávky se budou evidovat až v roce 2013 v měsíci
lednu a únoru, a to z toho důvodu, že podmínkou ze strany
dodavatele bionádob je jednorázový odběr minimálně 30 nádob
a dodací lhůta je 30 i více dní. V lednovém čísle Bludovanu
bude obecním úřadem včas podána informace.
Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Bludov.

OMLUVA

V minulém čísle Bludovanu bylo pod jednou fotografií
z vítání občánků chybně uvedeno jméno jednoho z dětí.
Správně mělo být: Michael Jáně.
Omlouváme se mamince i občánkovi.
za OÚ Bludov a SPOZ Bludov
Ludmila Skoumalová, matrikářka
Bludovan 4

XX. ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Sobota 1. září 2012

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
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 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
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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 1. srpna uplynul rok od úmrtí našeho
manžela, tatínka, dědečka, pradědečka pana

V září 2012 oslaví
Jašek Alois
Schauerová Božena
Benešová Eva
Augustin František
Stonová Marie
Skokanová Zdeňka
Jáně František
Balatková Zlatuška
Mazalová Zdenka
Zatloukalová Marie
Zamykal Josef
Dvořáková Josefa
Navrátilová Marie

Nerudova
Krátká
Lázeňská
Na Hradě
Polní
Ve Sléví
Družstevní
R. Kordase
Školní
Špalkova
Slepá
Lázeňská
Lázeňská

Františka Snášela

70
75
80
81
81
82
82
84
85
85
86
88
92

Dne 30.září 2012 oslaví své 65.narozeniny

p. Jiřina Pavelková

A dne 12.září 2012 také oslaví 65.narozeniny

p.Antonín Pavelka
vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví,
pohody a optimismu do dalších let přeje
Kamila a Kamča.“

Dne 20. července 2012 oslavila 60. narozeniny

p.Jarmila Kašparová
Přejeme Ti zdraví, štěstí, spokojenost
k Tvojí šedesátce. Tvoje rodina a všichni,
kdo Tě mají rádi.

Dne 9. září 2012 oslaví 70. narozeniny

p.Alois Jašek
Vše nejlepší, pohodu a pevné zdraví přeje
manželka Alena, dcera Ivana a syn Roman
s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka, syn,
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 14.září 2012 tomu bude rok, kdy nás
tragicky opustil můj tatínek

p.PETR BEZDĚK

Kdo jste ho znali,věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná dcera Kamila a rodina.

POZVÁNKA
So 1. 9.
8-9.00
Pá 7. 9.
16.00
So 8. 9.
6.00
Po 10. 9.
18.00
Čt 20. 9.
17.00
So 22. 9.
9.00
So a Ne 22. a 23. 9.
So 29. 9.
19.00
Ne 30. 9.
So 6. 10.

16.00
18.00

Výšlap za bludovským špekáčkem
Dětská diskotéka
Zájezd do Uherského Hradiště
Zastupitelstvo
Koncert KPH /zámek/
3. dětský bazar
Podpradědská chovatelská výstava
Divadelní komedie
HROBKA S VYHLÍDKOU
Koncert KPH /zámek/
Country bál

PRODEJE

v září 2012

na září 2012

v kulturním domě

Středa 5. 9.

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Koncert

SMYČCOVÉ DUO
Michaela Štrausová - housle
Ivan Štraus - housle, viola
Program:

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na

nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Úterý 9. října 2012
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním
domě Bludov tel.: 583 238 177

Bludovan 5

J. Haydn: Sonata in C
Allegro, Adagio, Tempo di minuetto
J. S. Bach: Preludium, Gavotte
a Bourée z Partity E dur
E. Ysaye: Sonáta č. 2
Posedlost / Melancholie / Tanec stínů / Fúrie
F. Kreisler: Introdukce a Scherzo Caprice
B. Martinů: Tři Madrigaly
Poco Allegro, Poco Andante, Allegro

Neděle 30. září 2012 v 16:00 hod.
Zámek Bludov
- Vstupné 40.-Kč -
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Kulturní dům Bludov Vás zve na

DETEKTIVNÍ KOMEDII S HOROROVÝMI PRVKY
anglického dramatika Normana Robbinse

HROBKA S VYHLÍDKOU

®

®

V SOBOTU 29. září 2012 v 19.00 hod.
V podání DIVADELNÍHO SOUBORU TYL KRÁLÍKY

Do vily na samotě, ve které žije rozvětvená rodinka různým způsobem
trhlých podivínů, přijíždí právní zástupce otevřít závěť po otci, který,
jak se ukáže, svým potomkům nic moc neodkázal, a dokonce možná
vůbec nezemřel. Vilu navštíví také spisovatelka dívčích románů se svým
legračně nesmělým průvodcem. A vzápětí se v pochmurném rodinném
sídle začnou dít divné události, při kterých v žilách tuhne krev a do
posledního okamžiku není jasné, kdo a co bude dědit, kdo komu líčí past
a jestli vůbec někdo přežije. V režii Zdeňka Němečka hrají Kamila
Uhlířová, Iva Musilová, Alena Pinkasová, Hanka Stará, Líba Opravilová,
Katka Michaličková, Vladimír Hejtmanský, Martin Kos, Miroslav
Černohous a Martin Hejkrlík.

- Vstupné 40,- Kč -

3.
3. BLUDOVSKÝ
BLUDOVSKÝ
DĚTSKÝ
DĚTSKÝ BAZAR!!!
BAZAR!!!

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

KONCERT

Hrají:
Ivan Ženatý - housle
Stanislav Bogunia - klavír
Program:

W. A. Mozart: Koncert D dur, KV. 218
Allegro, Andante cantabile, Rondeau.
Andante grazioso, Allegretto
Bohuslav Martinů: Sonáta č.2 pro
housle a klavír
Allegro Moderato, Larghetto,
Poco Allegretto
E. Lalo: Španělská symfonie
Allegro non troppo, Scherzando.
Allegro molto, Intermezzo.
Allegro non troppo, Andante,
Rondo. Allegro

Čtvrtek 20. září 2012 v 17:00 hod.
Zámek Bludov
-Vstupné 40.- KčKulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
Sobota 1. prosince 2012
odjezd od KD ve 4:00 hod.

Hromadí se Vám doma dětské věcičky?
- oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.
Nabízíme možnost výhodné koupě,
prodeje či směny!!!

Kdy: Sobota 22. září 2012
od 9:00-12:00 hodin

Kde: Kinosál Kulturního domu Bludov
Zájemci o rezervaci prodejního místa
a víc informací se hlaste nejpozději
do 17. 9. 2012 na tel. č.: 583238177
nebo e-mail: kulturni.dum@bludov.cz

KD Bludov a taneční country skupina
POHODÁŘI
Vás srdečně zvou na

• Zastávka u Moritzburgu
/zámek, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku/
• Prohlídka hist.centra Drážďan
/Semperova opera, Zwinger se známou obrazovou
galerií, katedrála Frauenkirche a další zajímavosti/
• Vánoční trhy
/Individuální volno k procházce po vánočním
drážďanském Striezelmarkt - nejstarší vánoční trh
v Německu, kulinářskou atrakcí je originální
drážďanská štóla/.

Cena 770.- Kč /cesta, průvodce/
Přihlášky v KD Bludov
Kulturní dům Bludov
Vás zve na

DĚTSKOU DISKOTÉKU
s Michalem Pantlíkem

Dne 6.října 2012 v KD Bludov
Začátek v 18:00 hod

Součástí bude přehlídka country tanečních
skupin. K tanci a pohodě hraje country
kapela PRACKA
Bohaté občerstvení - Bludovská a.s. - točené pivo

- vstupné 60,- Kč Bludovan 6

Pátek 7. září 2012
od 16:00 do 19:00 hod.
Občerstvení
Vstupné 20.- Kč
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Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
vás zve

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve všechny občany na

Soutěžní PODPRADĚDSKOU
výstavu drobného domácího
zvířectva

na zábavné odpoledne
pro děti plné her, soutěží
a dovedností
Kdy: v sobotu 8. 9. 2012 od 14:00
Sraz: před zámkem
Chytrou hlavu, postřeh, ale i schopnost
spolupráce. To vše bude potřeba
k úspěchu. Přijít může každý.

v zahradě za Kulturním domem v Bludově
Sobota 22. září 2012 od 8 do 18 hodin
Neděle 23. září 2012 od 8 do 16 hodin

Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
vás zve na

XVII. ročník
Svatováclavské
drakiády

Vystaveni budou králíci, holubi, hrabavá i vodní drůbež,
terarijní zvířata, bude možno zakoupit kvalitní a oceněná
zvířata pro další chov, expozice mladých chovatelů
Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína
Srdečně zvou bludovští chovatelé
Vstupné 20.-, děti zdarma

Kdy: pátek 28. září 2012 od 14 do 16 hod.
Kde: na Brusné

POZOR, KOSMETIKA

Řada doprovodných soutěží – o nejkrásnějšího
draka, nejdelší let a další. Přijďte si s dětmi užít podzimu.
Všichni jste srdečně zváni

OPĚT V BLUDOVĚ - čtvrtek 13. září
od 11 do 18 hod. v KD Bludov

LISTÁRNA

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
Hoteliérka pamatuje, jak se před svatbou vyměnili ženiši
VLČÍ DŮL /iba/
Více než tři sta novomanželských párů uvítala za deset let
v jejich velký den Milana Jirglová, provozovatelka hotelu
Vlčí důl v Bludově. Třetina z těch, kterým vystrojila svatební hostinu , však již dnes žije odděleně. Hoteliérka přesto
stále doufá, že ti, které symbolicky vyprovodí do manželství,
najdou společně své štěstí.
Milana Jirglová si už za deset let praxe zvykla na nejrůznější
situace. „Jednou mě vyhledal muž, který se měl za necelý týden
ženit a přál si u nás uspořádat hostinu. Hned druhý den volal, že
ze svatby sešlo. O den později mě opět kontaktoval a vše znovu
objednal. Vysvětlil mi jen, že si jeho nevěstu vezme někdo jiný,“
usmívá se Jirglová. Oba muži se prý ještě před svatbou sešli a
nad sklenkou se dohodli, který z nich se s jejich společnou vyvolenou ožení. „Rodina ženicha se vše dozvěděla pozdě. Protože
měli vlastní statek, na svatbu se trousili celý den, někteří navíc
i v pracovním oděvu,“ potvrzuje hoteliérka. Manželé, které tak
určila náhoda, však spolu nezůstali dlouho. „Dozvěděla jsem se,
že se již stihli rozvést,“ dodává Jirglová.
Když se novomanželský pár ubírá do hotelu, Milana Jirglová je podle tradice vítá u dveří s talířem, lopatkou a smetáčkem
Bludovan 7

v ruce. „Talíř rozbiji, muž pak musí zametat a žena drží lopatku.
Jednou se stalo, že se ženich urazil. Chtěl ze svatby odejít, ale
nakonec jsme ho přemluvili, aby to nedělal,“ vzpomíná hoteliérka. Ke svatebnímu stolu už ve Vlčím dole zasedli svatebčané
z Holandska, Německa i Polska, několikrát přišli ženiši v uniformách. Nezvyklé občerstvení chystali pracovníci hotelu pro
novomanžele a svatebčany z řad baptistů. „Nepijí alkohol, namísto tance se věnují nejrůznějším společenským hrám. Společně
se tady také pomodlí,“ říká Jirglová.
Rok 2000 podle hoteliérky přitahuje ty, kteří se svatbou
váhali. „Volí si nejrůznější data tak, aby se dobře pamatovala.
Stává se proto, že se často berou i ve všední den, například ve
čtvrtek,“ upřesňuje hoteliérka. Partnerské páry se také často rozhodnou uzavřít manželství ve stejný den a měsíc, kdy byli oddáni jejich rodiče. „Lidé jsou zpravidla hodně pověrčiví. V květnu,
kdy se nemají uzavírat sňatky, protože by prý manželství bylo
nestálé, se většinou skutečně nikdo nebere,“ vysvětluje Jirglová.
Podle ní dnes mladí lidé víc přemýšlí, kolik do svatby investují.
Stejně tak se sňatkem příliš nepospíchají. „Pokaždé, když novomanžele vítám, vyberu si jeden ze střepů. Na něm ukazuji, že
v životě můžeme často sklouznout až na ostrou hranu,“ dodává.
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Kříž v centru hřbitova opraven
Zmizelo lešení, kolem je žulová kostka, zlomený kříž není
spojen svislým ocelovým pásem.
Ramena kříže připomínají jetelové listy a od tohoto tvaru je
odvozen i název jetelový, jinak kříž Lazarův.
Když jsem v komisi pro životní prostředí doporučil prohlídku a posouzení rizika možného pádu kříže, byl jsem následně
překvapen, s jakou rychlostí se zde objevila varovná tabulka
s vymezující páskou.

Navíc postiženou se jevila spodní nosná část, ale rekonstrukci si zasloužil celý objekt.
Na akutní stav mě upozornil pan Ing. Karel Janíček a zároveň mě požádal, abych o něm komisi informoval, což jsem
také učinil. Za to, že k rekonstrukci kříže došlo, patří dík jemu
a všem, kteří se na zajištění této akce podíleli.
František Plhák

Nový bludovský farář P. Otto Sekanina
Od začátku letošního roku si Bludovští mohli všimnout zvýšeného ruchu před bludovskou farou a na ní. Fara byla opravována,
tak, aby mohla v červenci přivítat, po téměř třiceti letech, nového stálého obyvatele. V horním patře byl zrekonstruován byt, do
nějž se před pár týdny nastěhoval P. Mgr. Otto Sekanina, jenž je
od 1. července 2012 bludovským farářem a jako tzv. excurendo
administrátor má na starosti také Nový Malín a Dolní Studénky.
Podle dochovaných historických záznamů od roku 1573 je 31.
známým bludovským farářem. Mimo to působilo v Bludově od
roku 1731 na 49 stálých kaplanů, kooperátorů, provisorů, administrátorů, které do tohoto počtu nepočítáme.
Otče, mohl byste se čtenářům Bludovanu krátce představit (kdy
a kde jste se narodil, v jaké rodině jste vyrůstal, co jste studoval,
jaká byla Vaše cesta ke kněžství)?
Pocházím z malé vesnice Dubčany u Litovle. Za rok mi bude
čtyřicet let. Mám čtyři sourozence. Po základní škole jsem chodil na dřevařskou průmyslovku v Bystřici pod Hostýnem a po
maturitě jsem tři roky pracoval v nábytkářské firmě v Olomouci.
V té době jsem se rozhodl pro kněžství. Následoval rok v teologickém konviktu a pět let v kněžském semináři a na teologické
fakultě. Po roční jáhenské praxi ve Valašských Kloboukách jsem
byl v roce 2002 vysvěcen na kněze.
Jste tedy nejmladší bludovský kněz od roku 1951. Přesto - jaké
kněžské „štace“ již máte za sebou?

Přijde Vám Bludov v něčem podobný Vašemu rodišti?
Když slyším některé místní lidi mluvit hanácky, uvědomím si, že
jsem po letech na Slovácku zase doma na Hané.
Jaké jsou Vaše plány pro nejbližší období?
Na prvním místě mě čeká úkol seznámit se s životem farnosti
a Bludova vůbec.
Část fary je zrekonstruována tak, aby se v ní dalo bydlet.
Počítáte s tím, že by se s opravami pokračovalo i dál?
Jistě, je to nutné. V dnešní době by fara měla být společným
domem farnosti. Kromě bytu pro kněze má sloužit k setkávání
farníků a nabízet možnost různých aktivit.
Kdyby Vás někdo chtěl kontaktovat mimo dobu bohoslužeb,
jak to může udělat?
Může za mnou přijít na faru i mimo úřední hodiny, poslat email
(fabludov@ado.cz) nebo kdykoli zatelefonovat (731 626 532).
Otče, mnohokrát Vám děkuji za odpovědi. Ať se Vám v Bludově
líbí a kéž Vám – i celé naší farnosti – na přímluvu našich patronů sv. Jiří a sv. Rozálie žehná náš dobrý Bůh.
Stanislav Balík ml.

Autor fotek: Jaroslav Frič

Rok jsem byl jako kaplan v blízkém Šumperku, rok jsem kaplanoval v Luhačovicích a osm let jsem byl farářem v Újezdci
u Uherského Brodu.
Co Vám proletělo hlavou, když jste se dozvěděl o Vašem novém
bludovském působišti?
Že se budu vracet do pro mne už trochu známého krásného kraje
pod Jeseníky.
Jaké jsou Vaše první bludovské dojmy?
Potěšila mne mše svatá, při které jsem byl uveden jako nový
farář, plný kostel lidí, vše pěkně připraveno. Také všechno to
úsilí mnoha lidí z Bludova kolem obnovy fary.

POZOR ZMĚNA!

Bludovská a.s. prodejna potravin prodlužuje
prodejní dobu po – pá do 17.00 hod. Mimo jiné
nabízíme mléko z automatu za 12,- Kč, čerstvé
vepřové i hovězí maso, výborné uzenářské výrobky
a zabíjačkové speciality z našich jatek.

Hledáme pronájem menšího bytu
2+1 nebo 1+1. Kontakt 737 757 421
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Nově Přístrojová
(suchá) pedikúra

vhodná pro osoby trpící nehtovou mykózou
- zarůstajících nehtů - odstranění kuřích ok
bezbolestnou metodou
areál Šumperské nemocnice Nerudova 41 Šumperk
kontakt p.Krahulová 607949628
objednávky dle tel.domluvy možno služba do domu
Těším se na vaši návštěvu
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.

Místní výstava králíků, holubů,drůbeže a drobných hlodavců. Bludov 23 - 24.června 2012
upravili kaštan a dál se ničí nábytek, který je určen pro vnitřní
vybavení a ne do deště. Když bychom spočítali roční návštěvnost zahrady a zámeckého parku, tak bychom došli určitě
k zajímavým číslům.

Tomáš Danko, Barbora Vepřková, Štěpán Vepřek

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
jako každoročně pořádala výstavu drobného zvířectva. Již
v pátek se muselo postavit 170 klecí pro králíky, 73 voliér pro
holuby, 33 voliér pro drůbež a 10 voliér pro drobné hlodavce
a koťátka. V pátek od 16 hodin začali pozvaní chovatelé ze tří
okresů, Olomouckého, Bruntálského a Šumperského přivážet
svoje zvířata na zaklecování. Při přejímce zvířat musí mít každý chovatel veterinární potvrzení o zdravotním stavu každého
zvířete. V sobotu v 8 hodin začalo posuzování posuzovateli
ČSCH. Králíky posuzovali: Bohumil Hejl z Úsova a Jindřich
Snítilý z Krnova, holuby posuzoval Jiří Kristek ze Šumperka,
drůbež hrabavou i vodní posuzoval Jan Kacar ml. z Bludova.
Bylo uděleno 21 čestných cen. Pohár věnováný starostou obce
Ing. Pavlem Stonem za nejlepšího králíka výstavy získal přítel
Milan Kozub ze ZO Břidličná. Pohár věnovaný Ing. Františkem Snášelem předsedou akciové společnosti Bludovská za
nejlepší voliéru drůbeže získala přítelkyně Kateřina Urbánková ze ZO Zábřeh. Pohár věnovaný jednatelem ZO přítelem
Janem Kacarem st. za nejlepšího holuba získal jako loni přítel
Ing. Miroslav Zelinka ZO Jeseník Mladí chovatelé tentokrát
soutěžili mezi sebou, poháry věnovala ZO ČSCH Bludov.
V králících zvítězila MCH Kateřina Ištociová ze ZO Břidličná., v drůbeži získal pohár MCH Jan Matýsek ze ZO Úvalno.
V holubech zvítězil mladý chovatel Petr Matýsek rovněž ze ZO
Úvalno. Všichni jmenování, kteří věnovali poháry, je v neděli
předávali. Za akciovou společnost „Bludovská“ předával ceny
pan Oldřich Janíček pověřený předsedou Ing. Františkem
Snášelem. Za obec místostarosta Ing. Milan Klimeš. Všem,
kteří darovali poháry, mnohokrát děkujeme. Výstavu navštívilo přes 300 občanů nejen z Bludova, ale i z dalekého okolí.
O zábavu bylo postaráno, tradiční kolo štěstí s živým selátkem,
občerstvení, jihomoravská vína. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům, Obecnímu úřadu, také Bludovské a.s. za
jejich spolupráci. Bez této pomoci bychom nemohli tak velikou
a náročnou akci uskutečnit. Dále bych chtěl poděkovat všem
bludovským chovatelům, mladým i těm starším za jejich obětavou práci po čtyři dny výstavy.
Poděkování patří i Mgr. Divišové a MvDr. Csc. Josefu
Hlásnému za dobrou spolupráci. Také všem bludovským občanům, kteří nám zachovali přízeň a podpořili tuto akci svým
příchodem na výstavu. Také bych chtěl při připomnět, že
v sobotu 22. září 2012 a v neděli 23. září 2012 pořádá naše
základní organizace velkou soutěžní Podpradědskou výstavu,
kde budou soutěžit okresy Šumperk, Jeseník a Bruntál o nejlepší
domácí zvířata. Bludovští mladí chovatelé přispějí svojí expozicí
zvířat ze svojí chovné stanice. Již předem jste zváni. Na závěr
bych chtěl říci, škoda, že zastupitelé při schvalování rozpočtu
neschválili návrh 200 tisíc na zahradu Kulturního domu, dál to
je neupravené, což dosvědčuje fotografie, jak dobře jsme
Bludovan 9

V pondělí 10.září 2012 v 15 hodin začíná kroužek mladých
chovatelů a máte-li doma děti, kteří mají nějaké zvířátko a chtějí
se o něm dovědět víc, budou vítáni. Práce v kroužku bude
spočívat v chovu živých zvířat a účasti na soutěžích. Kroužek je
pro děti od 10 do 18 let. Žádný poplatek se neplatí. Platí jen staré
dobré přísloví „Kdo má rád zvířata, má rád i lidi“. Touto cestou
bych chtěl poděkovat mladým chovatelům Barboře Vepřkové,
Štěpánu Vepřkovi a Tomáši Dankovi za vzorné krmení zvířat
a úklid chovné stanice po dobu prázdnin. Tento dík patří také
přítelkyni Tereze Hlásné a příteli Zamykalovi jako vedoucím.
Jan Kacar jednatel ZO ČSCH Bludov

Posuzování zvířat

Krmení zvířat

KD přijímá přihlášky do HUDEBNÍ ŠKOLY
Výuka hry na

• Flétnu • Klavír • Kytaru
/do 10. 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.
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Skautský tábor krásných mraků 2012

Od poslední obnovy Junáka uběhla už
pěkná řádka let. Poznáme to třeba podle
táborové sekery práce, na níž jsou vypáleny letopočty uskutečněných táborů.
Ten letošní byl už dvaadvacátý v řadě,
přičemž jsme tábořili potřetí poblíž Nové
Seninky pod Kralickým Sněžníkem.
Poslední červnový den začalo velké
prázdninové dobrodružství, kdy na zelenou louku přijela velká tatra (opětovné
díky Ing. Radku Březinovi za velkou
pomoc), z ní jsme složili potřebný materiál a začala stavba. První dny jsou vždy
namáhavé – je toho potřeba tolik postavit:
stany, hangár, latrínu, kuchyň s jídelnou,
tee-pee...

Ale zato potom – potom může začít
pravý táborový život, ve kterém nechybí
práce, zábava, dobrodružství, překonávání sebe sama, kamarádství a přátelství,
strašidelné noční hlídky. To vše zvládali
všichni účastníci s obdivuhodnou lehkostí
a úsměvem.
Opět nám vyšlo počasí – bylo krásně; hrozící bouře se zastavily či rozbily
o Kralický Sněžník. V některých podvečerech jsme mohli obdivovat nádheru
přírody, kdy různobarevné mraky daly
celému táboru název.
Nechybělo nic, co na správném
skautském táboře má být – celotáborová
hra, úspěšné složení nejtěžší zkoušky tří
orlích per (letos se to dokonce podařilo

Nové knihy v bludovské knihovně
Beletrie pro dospělé:
1 Reinerová, L.
2 Veselý, P.
3 Oden, S.
4 Kanakaredes, V.
5 Garwood, J.
6 Welshová, L.
7 Dvořák, O.
8 Peetzová, M.
9 Vondruška, V.
10 Higgins-Clarková,C.
11 Jakoubková, A.
12 Hilderbrand, E.
Naučná pro dospělé:
1 Levine, K.
2 Hnízdil, J.
3 Třešňáková, M.
Beletrie pro děti:
1 Šmoulí olympiáda
2 Česká říkadla
3 Webb, H.
4 Brezina, T.
5 Dudek, A.
Naučná pro děti:
1 Lamprell, K.
2 Lamprell, K.
3 Kassap-Scellierová,I.

Lodní lístek
S puškou do polí
Káhirský lev
Eleonore ze Schwarzenbergu
Sykot
Abeceda kostí
Smrt ve stříbrné zbroji
Úterní ženy
Podivná svatba na Lichnici
Příliš mnoho náhod
Manžel, který štěká, taky kouše
Naboso
Hanin kufřík
Mým marodům
Potkala jsem Sicílii

O Pralince, která chtěla na procházku
Šíleně divocí andílci
Říkankový kolotoč
Londýn. Vše co chceš vědět
Paříž. Vše co chceš vědět
Zvířátka z korálků

Mladá rodina hledá podnájem
v obci Bludov v domě či bytě.

Kontakt 737 508 329, 734 409 605
Bludovan 10

dvěma bratřím – Martinu Dostálovi a Vojtovi Vyroubalovi), táborové ohně, stezka
odvahy (kterou zvládli skoro všichni),
vítězství a prohry, obětavost celého táborového vedení, poznávání přírody, to vše
kořeněno pravým skautským bratrstvím.
Kéž by se nám podobně, jako se podařil
letošní tábor, dařilo i nadále.
Stanislav Balík - Ježek
středisko Františka Pecháčka Bludov

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 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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Mistrovství České republiky mladých hasičů a dorostu, Sokolov 4.-8.července 2012.
Ve dnech 4.-8. července se uskutečnilo v Sokolově, kraj Karlovarský, Mistrovství České republiky mládeže a dorostu za
účasti družstva starších žáků a družstva dorostenců bludovských
hasičů. Nejdříve od 4. do 6.7. soutěžila družstva žáků. Náš tým
nastoupil do mistrovského klání s cílem odvézt si ze Sokolova
alespoň jedno medailové umístění a v celkovém hodnocení
skončit do desátého místa. Ve všech kategoriích startuje 15 družstev, vítězů krajských kol, proto 6. místo v úvodní disciplíně
závodu požárnické všestrannosti bylo velkým povzbuzením pro
celý tým. Protože naše družstvo bylo složeno většinou z děvčat,
nedalo se čekat, že dosáhneme většího úspěchu v běžeckých disciplínách, většina družstev stavěla 15-leté chlapce. Proto jsme se
soustředili na technické disciplíny.
Ve druhé disciplíně požárním ůtoku CTIF jsme skončili na
v celku dobrém 7. místě v čase 51,01s a s napětím jsme čekali na
první štafetový běh, štafetu CTIF, ve které startuje 9 soutěžících.
Tam se projevilo složení našeho družstva a obsadili jsme časem
74,49s až 11. místo, ale je potřeba dodat, že jsme dosáhli
nejlepšího letošního času v tomto složení.
V závěrečném dnu jsme čekali, že se nám přece jen podaří
získat nějaké medailové umístění. Čekala nás štafeta požárních
dvojic, disciplína, kterou jsme technicky výborně zvládali, ale
dosavadní časy v sezoně nenapovídaly republikovým časům.
Každý sport má ale svá dramata a to se také projevilo, spousta
papírově lepších družstev své pokusy zkazila a v tu chvíli se
ukázala obrovská vůle našeho družstva zařadit se do historie. Ve
svém pokuse dosáhlo naše družstvo svého nejlepšího výkonu
nejen v letošní sezoně, ale vůbec v tomto složení. Čas 50,51s
znamenal zisk bronzových medailí v kolektivní disciplíně a splnění cíle a přání jak členů družstva, tak samozřejmě vedoucích.
V žádném jiném družstvu na medailových postech nestartovala ani jedna dívka, v našem byly z pěti členů hned tři, to
samo hovoří o ceně a kvalitě tohoto výsledku. V další disciplíně,
štafetě 4x60m s překážkami byly naše šance z celého mistrovství
nejmenší. Startují čtyři členové a tak naše vynikající děvčata doplněná jedním chlapcem nemohla běžecky konkurovat
třem 15-letým chlapcům doplněným dívkou. Výsledkem bylo
nejhořší umístění v disciplíně na mistrovství a časem 45,84s
a 12. místo.
Následovala poslední disciplína , právem považovaná za
královskou – požární útok s vodou s jednotným strojem a nástřikovými terči. Se společným strojem Comfi se setkáváme pouze
na mistrovství a na seznámení nám musí stačit 15 minut trénin-

Družstvo starších žáků SDH Bludov
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Družstvo dorostenců SDH Bludov

ku. Přesto jsme si po loňském čtvrtém místě věřili a nastoupili
s odhodláním bojovat o co nejpřednější místa. V této disciplíně se projevila vyrovnanost nejlepších týmu, když družstva na
3. až 6. místě dělilo 0,60s. Naše družstvo předvedlo výkon
22,61s, na medaili scházelo 0,54s. Půl sekundy, okamžik, který lidské oko ani nepostřehne, samozřejmě zpočátku chvilka
zklamání, ale potom radost z krásného umístění, které hlavně
znamenalo další splnění cíle, celkově jsme se na mistrovství
z 15 nejlepších družstev z celé republiky umístili na pro nás
velice krásném 9.místě.
Poslední kolektivní disciplína v žádném případě neznamenala konec mistrovství, ale začátek pro bludovské barvy obrovského dramatu v běhu jednotlivců na 60m s překážkami, kde jsme
měli obrovské medailové ambice.
Z kluků se nejlépe umístil Libor Matějček na 25. místě
a Tomáš Riedl na 30. místě. Děvčata na tom byla o mnoho lépe,
na 11. místě se umístila Vendula Kvapilová časem 14,52s a na
13.místě Lenka Strouhalová, která ve svém věku vynikajícím
časem 14,87s všechny přesvědčila, že bude nástupkyní své starší
sestry v této věkové kategorii.
Pozornost nejen bludovských, ale všech na mistrovství se
upírala na Lucku Strouhalovou, která byla všemi tipovaná na
největší favoritku. To je ale určitě ta nejtěžší role, která může
závodníka v kterémkoliv sportu potkat. První pokus Lucce nevyšel, jak si určitě přála, a čas přes 15s by v konečném hodnocení nestačil na první patnácku. V nás všech zatrnulo, ale Lucka
dokázala v druhém pokusu, proč patří na špičku požárního sportu ve své kategorii, pokus, kde byly vidět ještě drobné chyby
zvládla, zaběhla jako jediná pod 13s a časem 12,88s s přehledem
zvítězila a získala zaslouženě titul mistryně České republiky pro
rok 2012.
Celé družstvo nejen svým výkonem, ale také vystupováním
po celé mistrovství dělalo čest nejen bludovským hasičům, ale
i obci, okresu a kraji. Složení týmu: Strouhalová Lucie, Strouhalová Lenka, Švédová Michaela, Kvapilová Vendula,Sobotková
Monika, Jánětová Karolína, Březinová Eliška, Weidinger Tomáš,
Riedl Tomáš, Matějček Libor. Vedoucí: Sobotka Martin, Sobotková Milena,Sobotka Martin ml., Březinová Marcela, Krejčí
Jiří.
V sobotu 7. a v neděli 8. července pokračovalo mistrovství
kláním dorostu, kterého se zúčastnilo 15 družstev dorostenek
a 15 družstev dorostenců, vítězů krajských kol. Bludovské barvy
hájili dorostenci a po loňském celkovém bronzu se dalo čekat, že
budou opět patřit mezi adepty na medaile. Zahajovací disciplínou byl běh na 100m s překážkami jednotlivců, kde součet pěti
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nejlepších z každého družstva se počítal pro hodnocení družstev.
Disciplína, která měla být kvalitním rozjezdem našeho družstva,
se stala jeho doslova pohromou. Bohužel ne díky špatným
výkonům, ale zraněními, když ze sedmi běžců se nám tři zranili
a naděje na vynikající umístění byla pryč. Navíc to vypadalo, že
je možná ohrožen start v dalších disciplínách.
Všechno špatné mělo i dobrou stránku. V hodnocení jednotlivců, tak jako u starších děvčat, jsme měli favorita na vítězství,
Tomáše Vlčka. Jeho mateřským sborem jsou Lhenice okres Teplice, startoval letos v barvách Bludova na hostování. Vynikající
běžec, technik, reprezentant České republiky, dovezl si letos
bronz z mistrovství světa v Lotyšsku za požární útok, to je jen
stručná vizitka tohoto špičkového závodníka hájícího letos naše
barvy.
Ani on neměl své působení na dráze jednoduché, ve startovní listině se to hemžilo reprezentanty a určitě kandidátů na
medaile byla spousta.
Tomáš je typ závodníka který se dokáže dokonale soustředit
na svůj výkon, je vlastně v podvědomí mimo stadion a to je při
takto vypjatých závodech nenahraditelné. První pokus Tomáš
běžel pro družstvo a za čas 17,78s jsme mu byli velice vděčni.
Konkurovat mu v družstvu dokázal jen Tomáš Weidinger, druhý z našich reprezentantů skončil časem 17,86s na 16. místě
a v prvním pokusu výborně bojoval Lukáš Riedl časem 18,64s
skončil na 43. místě. Vůbec se nedařilo Martinu Sobotkovi,
který velice těžce nesl zranění svých kolegů v družstvu. Postupně se zranili Honza Kárský, ten skončil pro podezření na
vážnější úraz v sokolovské nemocnici, což se naštěstí nepotvrdilo.Následně Lukáš Riedl po dopadu z kladiny s naraženým kotníkem a kopec smůly završil Petr Oščádal, který si
narazil prst tak nešťastně, že mu musel být fixován do dlahy.
Druhé pokusy byly spíš tristní, a tak jsme se všichni soustředili
právě na výkon Tomáše Vlčka.
Na svůj druhý pokus nastoupil pod dohledem tatínka odhodlaný nejen zvítězit, ale také zachránit součet družstva. Oboje
splnil beze zbytku, zaběhl si osobní rekord a výkonem 16,31s,
kterým by mohl konkurovat i v kategorii mužů, zvítězil a získal
pro sebe i Bludov titul mistra republiky pro rok 2012. Zárověň
posunul družstvo zpět mezi nejlepší, součet stačil na 5. místo
a to po tom, jak disciplína vypadala, byl neskutečný úspěch.
Pro ty, kteří nedokáží ohodnotit kvalitu tohoto výkonu, popis
dráhy: závodník startuje z bloků v přilbě s opaskem a proudnicí, přeskakuje 2m vysokou barieru, uchopí ze země dvě hadice
v kotouči, vyběhne na 8m dlouhou kladinu vysokou 1,2m,
seběhne, spojí hadice, napojí na rozdělovač, napojí proudnici
a běží do cíle, kde musí hrudí protnout fotobuňku. A to vše
dokázal Tomáš Vlček za 16,31s.
Hranice světové extratřídy na hladké stovce je na 10s. Druhý
titul úplně změnil náladu v celé výpravě a pozornost se otočila
na marody s přáním, aby se do rána zázračně uzdravili.
Nedělní finálový den začal konstatováním, že na dlaze
Petra Oščádala se nic nezmění, moc lepší se nezdál ani kotník
Lukáše Riedla a tak tou nejlepší zprávou bylo zázračné uzdravení Honzy Kárského, kterému se buď ulevilo, ale pravděpodobnější je, že byl odhodlaný pokračovat za každou cenu. Honza je
totiž celá léta jedním z největších obětavců vzhledem k družstvu
a to byl taky moment, který nabudil členy štafety 4x100m s překážkami k fantastickému výkonu.
Ve všech štafetách, které si nakonec doběhly pro medaile,
běželi reprezentanti. Naši hned v prvním pokusu zaběhli čas
60,99s, který znamenal bronzové medaile. Na místo druhé ztratili pouze 0,18s!
Následovaly psychicky velice náročné testy z požární ochrany, kde jedna chyba by znamenala posun na poslední místo.
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I tuto disciplínu zvládli bezchybně a to znamenalo před posledním požárním útokem posun do boje o medaile.
Naši startovali jako předposlední a v té chvíli již věděli, že
pokud pokus trošku vyjde, neměla by je minout medaile, ale také
pokud risknou a vyjde to, mohl z toho být i útok na celkový
titul.
Kluci, protože běželi naposledy v kategorii dorostenců, zvolili
risk a určitě jim to nemůže nikdo vyčítat, bohužel s dlahou na
prstu se nepodařilo našroubit koš, byl z toho neplatný pokus
a celkově propad na 7. místo.
Ani kluci určitě nezklamali, bojovali, i když jim zrovna štěstí
nepřálo, nevzdali nic až do konce a zisk bronzu ze štafety a titul
mistra republiky v jednotlivcích je jasnou známkou toho, že toto
družstvo letos určitě patřilo mezi absolutní špičku v republice.
Složení týmu: Sobotka Martin, Weidinger Tomáš, Riedl Lukáš,
Vlček Tomáš, Kárský Jan, Zaoral David, Krejčí Jiří, Oščádal
Petr. Vedoucí: Sobotka Martin, Sobotková Milena, Krejčí Jiří.
Sponzoři družstev: Obec Bludov, Olomoucký kraj, Krajské
sdružení hasičů Olomouckého kraje, Okresní sdružení hasičů
Šumperk, WTC Písečná, Radek Sadil – parapety – sítě – žaluzie,
Penam Šumperk, M+K FRUIT Šumperk, NUGET Šumperk
a další, kteří přispěli k vystoupení našich družstev na
letošním mistrovství a podporují nás po celý rok. Všem patří
velký dík!!!

Mistryně republiky v běhu na
60m s překážkami - Lucie
Strouhalová

Mistr republiky v běhu na 100m
s překážkami - Tomáš Vlček

JÓGA pro každého

poznej sám sebe, přijdi
mezi nás
KDY: od 4. října 2012 začínáme cvičit
každý čtvrtek od 18-19:30 hod.

KDE: v KD Bludov
VEDE: Štolcová Alena
CO S SEBOU: podložka, volný cvič. oděv
Ať si muž nebo žena, mladý nebo starý, štíhlý nebo
obézní - každý člověk může na sobě pocítit blahodárné
účinky jógy. Jóga zlepšuje držení těla, podporuje krevní
oběh a zvyšuje výkonnost, udržuje tělesnou kondici,
pružnost, vitalitu, odbourává stres, strach, vede
k sebepoznání a zdravému životnímu stylu.
Štolcová Alena
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Z tenisových dvorců
V polovině prázdnin, přesněji poslední víkend v červenci (pátek
27.a sobota 28.7.2012) se na tenisových dvorcích v Bludově
konal již VII. Ročník tenisového turnaje O pohár starosty obce.
Tato sportovní akce se konala za krásného, chvílemi až příliš
teplého, letního počasí v příjemném prostředí. Není proto divu,
že se ho zúčastnila většina hráčů tenisového oddílu. Hlavní soutěží turnaje byla dvouhra mužů. Její součástí byla soutěž veteránů (ročník narození 1952 a dříve) a soutěž útěchy. Doplňující
soutěží byl miniturnaj ve čtyřhrách.
Hráči byli nalosováni do čtyř skupin, ve kterých mezi sebou
sehráli vzájemné zápasy. Úspěšní z jednotlivých skupin postoupili do hlavního turnaje, méně úspěšní potom do útěchy. Všichni
účastníci si tak v průběhu pátečního podvečera a soboty uhráli
několik zápasů, během kterých udělali něco prospěšného pro své
zdraví a současně bavili přihlížející pozoruhodnými sportovními
výkony a očekávanými i neočekávanými výsledky.
Vítězem hlavní soutěže se stal pan Ing.Stanislav Zatloukal,
který ve finále zdolal svého soupeře Jaroslava Hufa ml. a stal se
tak již počtvrté vítězem tohoto turnaje. Soutěž útěchy vyhrál pan
Karel Strnad, který ve finále zvítězil nad starostou Ing.Pavlem
Stonem. V soutěži veteránů byl nejúspěšnějším hráčem Lubomír
Krejčí, který zvítězil bez jediné porážky.
A závěrem, již mimo soutěž, jsme si ještě zahráli miniturnaj
čtyřher, ve kterém zvítězil pár René Chmelař a Ing. Stanislav
Zatloukal.
Patří se již jen dodat, že o pitný režim i přísun nezbytného
množství kalorií bylo dostatečně postaráno.
Při této příležitosti děkuji organizátorům turnaje - panu starostovi, Ing. Pavlu Stonovi, jeho manželce a bratrovi za to, že si našli
ve svém volnu čas na přípravu, organizaci a zajištění turnaje
a připravili tak dobrou zábavu všem zúčastněným.
Mgr. Vladimír Vlček

nejvytrvalejší účastníci

finalisté zleva Zatloukal St., Huf J. ml.

Mateřské centrum

Vítěz turnaje
Ing. Stanislav Zatloukal

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.
• 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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vítěz veteránů Krejčí L.
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FOTOKROUŽEK

Den otevřených dveří Lázně Bludov, dřevosochání, 21. 7. 2012

Koncert Jakuba Pustiny, 1. 7. 2012
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Posezení v zahradě, 5. 7. 2012

Rekonstrukce ulic -jef-

Zájezd do Českého Krumlova, 23. a 24. 6. 2012
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