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Bludovan

Bludovští mladí hasiči 
po roce opět úspěšní 
na halovém mistrovství.

Pozvánka 
na zastupitelstvo
V pondělí 10. března 2014 

od 18:00 hod. proběhne v kulturním 
domě 17. zasedání zastupitelstva 

obce. Mj. se bude projednávat 
rozpočet na rok 2014, rozdělení 

peněz z podpůrných programů atd.
Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 22.února se konalo ve sportovní 
hale v Havířově Mistrovství Čech, Mora-
vy, Slezska a Slovenska mladých hasičů. 
Soutěž probíhala jako tradičně ve třech 
disciplínách – štafetě požárních dvojic, 
uzlové štafetě a štafetě 4x 50m s překáž-
kami. Letos nám podle představ nevyšla 
uzlová štafeta, obě běžecké disciplíny 
ale naše družstvo zaběhlo výborně a po 
loňském celkovém vítězství  vybojovalo 
stříbro.
 Protože celkovým vítězem se stalo 
slovenské družstvo, jsme i nadále nejlep-
ším českým týmem z tohoto prestižního 
klání českých, slovenských a polských 
družstev.
 Pro celý tým a zejména vedoucí je 
tento výsledek potvrzením správného 
směru přípravy na nadcházející hlavní se-
zonu, která letos vyvrcholí Mistrovstvím 
ČR v Brně. 
 Po dlouhých cestách do Sokolova 
a Jablonce nad Nisou se v případě postu-
pu budeme moci opět spolehnout na větší 
množství fanoušků.
 Čeká nás ale ještě spousta tréninků 
a postupových kol, z přibližně tisícovky 
družstev mladých hasičů v celé republi-
ce zažije brněnský tartan jen patnáctka 
vyvolených družstev, které projdou přís-
ným sítem postupových kol.
 Závěrečnou přípravou prochází také 
užší výběr reprezentace dorostenek, ve 
kterém máme stále
 Moniku Sobotkovou, Lenku Strou-
halovou a Lucii Strouhalovou. Věříme,
že je uvidíme startovat na Mistrovství 
světa, které se letos v červenci uskuteční 
premiérově  v České republice.

Jako každý rok měly naše skautské od-
díly i letos naplánováno Vaření na sněhu 
- jen nebyl ten sníh. To nám ale nevadilo 
– dobrodružstvím pro nás je samotné va-
ření, rozdělávání ohně z mokrého dřeva 
apod. Závodu ve vaření se letos účastnilo 
sedm skupinek. Letos poprvé jsem byl 
členem poroty a vařil jsem s vedením. 
I když – z vedení vařil vždycky spíš jen 
jeden, protože ostatní se snažili pomoci 
ostatním, mladším. Letošním tématem 
vaření byla polévka.
 Pro některé skupinky skautů, skautek, 
Vlčat a Světlušek, bylo vaření větší pro-
blém, než si sami mysleli – to když jim 
třeba stihl dvakrát vyhasnout oheň. Ale 
jiní, kteří už měli svoje hotovo, poté také 
pomáhali ostatním, takže plnili své kaž-
dodenní dobré skutky.
 Skupiny měly mít maximálně šest čle-
nů, z toho jen dva starší skauty. Ale byla 
i skupina jen o malých Vlčatech. A co 
se vařilo? Nejenom jednoduché polévky, 
jako třeba bramboračka, česnečka, rajská 
a čočková, ale třeba i zelňačka. I bez 

Vaření na sněhu bez sněhu

sněhu bylo největším problémem mít po-
řádný oheň (dřevo bylo mokré) a dovařit 
brambory. Nakonec vyhrála skupina, kte-
rá vařila zelňačku, protože to měli dobré 
a složitější než ostatní. Skupina byla tří-
členná – Eliška a Kája Juránkovy a Ště-
pán Vojtek. Naopak u některých jiných 
jsme měli strach, jestli se vůbec najedí, 
ale nakonec přece jen něco uvařili a příš-
tě jim to půjde určitě lépe. Po vyhlášení 
a uklízení jsme se vydali zahrát bojovou 
hru do lesa, kde měl být dobyt hrad. Po-
bavili se u toho a potom jsme se z tábořiš-
tě Pod Petrovicí vydali domů.

Josef Holbík – Kouma
skautské středisko 

Františka Pecháčka Bludov.
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To nemělo chybu…

V pátek 14. února 2014 večer byl po dlouhých a pečlivých 
přípravách zahájen v pořadí 13. maškarní ples v Bludově. Tra-
dici těchto plesů založila Dana Plíhalová v r. 1995 a poslední se 
uskutečnil v r. 2006. Poté, co Dana, bohužel, předčasně odešla, 
nastala osmiletá pauza, kterou jsme se v letošním roce a na 
Daninu počest rozhodli přerušit. 
A proč se akce vyvedla víc než dobře? Co k tomu přispělo?
• Perfektně stylově vyzdobená všechna zákoutí kulturního 

domu, od Beach baru, přes pivnici až k stylové selské 
krčmě…

• Výborná kuchyně a nabídka občerstvení, včetně míchaných 
nápojů a točeného piva...

• Bohatá tombola…
• Vystoupení Pohodářů a půlnoční překvapení – malování na 

tělo… 
• A hlavně hosté, kteří z 90 % přišli v maskách, a to ne ledaja-

kých. Opravdu bylo na co se koukat a co obdivovat. Nejlepší 
maskou byly bezkonkurenčně SNĚHULÁCI, jejichž příchod 
byl vskutku impozantní a vyrazil dech i zrovna zpívajícímu 
vedoucímu kapely. Nelze vyjmenovat všechny masky, bylo 
jich přes 150 a všichni byly bezvadné.

• Bezkonkurenční kapela na takový ples - A-Band Nový Jičín 
/bývalí Apači, kteří hrávali v Bludově na zábavách/, která 
dokázala strhnout všechny k tanci a rozproudila zábavu do 
pozdních ranních hodin. Ani se nechtělo odcházet…

 Pořadatelem byl Kulturní dům Bludov a Páni z Bludova, 
ale musím přiznat, že hlavní podíl na úspěchu akce měli Páni 
z Bludova a jejich přátelé. Strávili hodiny a hodiny jak 
přípravou, tak pak úklidem po plese. Takže velký dík. 
 A jestli se na nás odněkud z hvězdného obláčku Dana 
Plíhalová dívala, tak jí určitě nezbývalo nic jiného, než se bavit 
s námi a ve finále nás všechny moc pochválit.

-jdi-
Sponzoři tomboly – DĚKUJEME!!!!
Bludovská a.s., Pneuservis MATĚJ, JANKO – Elektronické systémy, Parapety 
RADEK SADIL, Kartotisk BANK, Kadeřnictví Diva Leona Janků, Léčebné lázně 
Bludov, Modeláž nehtů Lenka Závodná, Kulturní dům Bludov, Kosmetika 
FOR-LIFE, Restaurace Habermannova vila, Domino Bludov, MAJÁK Šumperk, 
Lenka Urbánková Sudkov, FAMAKO Miroslav Kochan, OTEX, chráněná dílna 
s.r.o., Oranžérie Bludov, Zbraně a střelivo Šumperk Karel Plíhal, Stanislav 
Konečný Bludov, Palírna Bludov, Dols a.s. Šumperk, Autoškola IPE Bludov 
E. POHL, Prodej vína POD LIPAMI Bludov, MK Fruit s.r.o. Šumperk,
Železářství Indra Bludov, Brusivo K. Strnad, Rýmařovská pekárna Bludov, 
Zdeněk Markovský, Kouřil a synové, stolářství Bludov, Kominictví UHRÍN, 
Bludov, SECOND-HAND, Bludov, Radomír Schauer, nábytek, Železářstí 
a nářadí - Indra, Pekařství Vašíček, Zábřeh, Michal Fiala, Bludov, Pekařství 
pod POŠTOU, Šumperk

Nepovedená oprava povrchu vozovky ulice 8. května 
- nekonečný příběh. 
O této akci jsme Vás na stránkách Bludovanu informovali již několikrát. Bohužel 
ani tentokrát nemáme žádné potěšující zprávy. Ačkoli zástupci obce vedou osobní 
jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic Olomouc - s ředitelem Ing. Smolkou, nemá-
me zatím jejich závazné vyjádření k této situaci. Na naši písemnou žádost z října 
loňského roku o sdělení postupu při nápravě stavu vozovky a opravě dešťových 
vpustí na ul. 8.května jsme nedostali uspokojující odpověď. V průběhu letošní mírné 
zimy se na části vozovky nově nanesený mikrokoberec úplně odloupl, střední část 
každého jízdního pruhu je plná nánosu nečistot a dá se očekávat při suchém po-
časí velké zvýšení prašnosti. Každý, kdo se projde po chodníku kolem ul. 8.května 
a poté po ul. Lázeňské, se přesvědčí, jaký je podstatný rozdíl hluku od projíždějících 
vozidel na těchto ulicích. Každý, mimo silničáře z ŘSD....
 Nezbývá než nepovolovat v úsilí o nápravu a v jarních měsících zajistit u ŘSD 
kvalitní opravu.

Ing. Milan Klimeš, místostarosta
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Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2013

Narození 2013  
chlapci  11
děvčata 14

25

Úmrtí 2013   
muži  15
ženy  11

26

Odhlášení 2013 62
Přihlášení 2013 74
Počet obyvatel k 31.12.2013
muži 1561
ženy 1575

3136

průměrný věk
občané muži 1339 46,42

ženy 1334 49,29
děti chlapci 222 7,18

dívky 241 7,04
celkem 3136 41,83

Věková struktura obyvatel

Ludmila Skoumalová

Upozorňujeme občany, že dne 31. 3. 2014 
je splatnost poplatku za komunální odpad 

a poplatku ze psů.

Vážení občané
Obecní úřad touto cestou informuje občany, že i v letošním 
roce je možné si objednat a zakoupit plastové nádoby o objemu 
240 litrů určené pro bioodpad z domácností .
Cena jedné nádoby je 900,- Kč včetně DPH.
Nádoby si můžete objednat na obecním úřadě osobně nebo 
telefonicky na číslo 583 301 436, nebo 605 254 426 – referent 
životního prostředí. Svoz bioodpadu bude probíhat od dubna do 
konce října vždy jednou týdně ve čtvrtek.
 Dále upozorňuje občany, že uvitáme od Vás lístky za 
odevzdaný kovošrot či papír. Za odevzdané lístky obdrží obec 
příspěvek od EKO KOMU.
Děkujeme za spolupráci

                    OÚ Bludov

Kovošrot

Již řadu let v Bludově funguje transparentní rozdělování 
finančních podpor z tzv. podpůrných programů obce. Nejprve, 
v devadesátých letech, rozhodovala o přidělení podpor průběžně 
po celý rok obecní rada, cca v roce 2000 došlo ke změně, kdy 
je vyhlášen jediný termín na začátku roku a o rozdělení podpor 
rozhoduje zastupitelstvo obce. Je tak mnohem přehledněji vidět, 
kolik se komu (ne)dává, snadno se srovnává velikost podpory 
napříč jednotlivými roky.
 V zásadě každý rok dochází k velkému převisu poptávky 
nad nabídkou, neboli požadavky žádajících spolků a osob stále 
výrazně převyšují částku, kterou obec rozděluje. A to navzdory 
tomu, že masivně roste výše podpor. Jen pro srovnání – v roce 
2005 rozdělila obec 400.000 Kč, zatímco v letošním roce 2014 
má celková částka činit 700.000 Kč – nárůst během pouhých 
devíti let činí 75 % původní částky, celých 300.000 Kč! Srovnat 
to můžeme třeba na podpoře bludovského fotbalu – v roce 2006 
byl podpořen částkou 59.250 Kč, zatímco v roce 2014 navrhuje 
komise radě a zastupitelstvu podporu ve výši 290.000 Kč (za 
ona léta došlo k postupu do I.A třídy, což vyžaduje vyšší náklady 
apod.). Z těchto čísel je patrné, že obci na bludovských spol-
cích záleží, že si uvědomuje význam jejich činnosti pro kvalitní 
život. 
 V letošním roce požadavky až dvojnásobně přesahují rozdě-
lované peníze – spolky žádaly 1.336.820 Kč. U rozdělování pod-
por jsem od onoho roku 2000 (jako člen komise), od roku 2002 
jako zastupitel a předseda komise, která doporučuje schválit 
či zamítnout největší rozsah projektů (sportovní, mládežnické, 
kulturní a zájmové). Díky tomu mohu srovnávat – a ne úplně 
málo. Už nějakou dobu pozoruji spolu s dalšími členy komise 
několik negativních trendů, které letos prozatím vrcholily.
• Stále častěji se stává, že vznik nějaké spolkové akce je pod-

míněn penězi od obce – jinými slovy: někdo chce uspořádat 
akci pro děti, ale až na to dostane od obce peníze. Přitom by 
to mělo být naopak – pravá spolková akce, projev občanské 
společnosti, by neměl být tímto podmíněn, obec by měla 
podpořit již fungující, existující, ne plně financovat a stát na 
počátku. Není normální, že o existenci spolku neví NIKDO 
z členů komise až do okamžiku podání žádosti (i to se letos 
stalo).

• V Bludově jsou spolky, které jsou absolutně závislé na peně-
zích od obce. Vrcholem byl v roce 2013 jeden z tradičních 

spolků, z jehož celkového ročního rozpočtu 32.000 Kč činila 
dotace od obce 30.000 Kč, tedy 93,75 %! Co s takovým 
spolkem bude v případě, že by se z jakýchkoli důvodů peně-
zovod od obce třeba jen na čas uzavřel?

• Dotace od obce nemají podporovat byznys – není přijatelné, 
aby z každé hodiny zájmové činnosti zůstalo organizátorovi 
i více než sto korun do jeho kapsy.

• A konečně to nejzávažnější - čím dál víc peněz spolky a další 
organizace žádají na spotřebu – cestovné, pobyt pro školní 
třídu v přírodě, odměny pro účastníky soutěží. Věci, které 
by měly být typicky získávány od sponzorů (odměny za tur-
naje, obecní soutěže), jsou placeny z obecní dotace. Jinými 
slovy, po skončení roku a proúčtování peněz nic nezůstane. 
Myslím, že je úplně absurdní, aby se fakticky z obecních 
peněz, byť prohnaných přes spolkovou pokladnu, rozdávaly 
po dvoustovkách odměny bludovským občanům zdobících si 
svůj balkon.Možná je to jenom moje představa, ale o podpo-
ře z obecních podpůrných programů jsem se vždy domníval, 
že by měla být směřována spíše do spolkové „infrastruktury“ 
– vybavení, cestovné pro mládež na turnaje (kde to je sou-
část činnosti), opravy a úpravy spolkových nemovitostí, tedy 
do něčeho, co usnadňuje a umožňuje činnost příští.

• Také ne každá aktivita mladých i dospělých nutně vyžadu-
je finanční podporu. Jiné to je u hasičů, jejichž pro obec 
klíčová a nepostradatelná činnost je finančně náročná, jiné 
u cvičení či jiných zájmových činností dospělých. Partu star-
ších kamarádů chodících pravidelně hrát fotbal do sokolovny 
naštěstí ani nenapadne, že by mohli žádat od obce podporu 
na nájem, kopačky či balon – jiní to ale považují za samo-
zřejmé. Zapomenout nesmíme ani na to, že obec řadu spolků 
podporuje nepřímo finančně, ale o to náročněji – poskytuje 
jim prostor pro scházení a cvičení v kulturním domě, kde se 
svítí a topí.

Mám radost, že jsme na poslední schůzi komise o všech těchto 
trendech nahlas mluvili a podle nich posuzovali jednotlivé pro-
jekty. Klíčové rozhodnutí ale spočívá na zastupitelstvu. Snad 
tuto logiku také podpoří a budeme tak moci mít všichni společ-
ně čisté svědomí, že peníze na podporu spolků nevyhazujeme do 
vzduchu, ale rozumně a hospodárně investujeme.

Stanislav Balík ml.
předseda komise kulturní, mládeže a sportu

Nad podporami pro bludovské spolky

Počet obyvatel k 31.12.2012                                                       3125
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Kulturní dům Bludov a Česká tábornická unie - jesenická
oblast srdečně zvou všechny příznivce trampských,

folkových a country písniček na

Severomoravské 
oblastní kolo

TRAMPSKÉ PORTY

v sobotu 8. března 2014
začátek ve 14:00 hod.
Kulturní dům Bludov

Sálem se rozezní písničky trampské, folkové, country 
i bluegrassové. Z tohoto žánru vybere porota vítěze 

v kategorii interpretační a autorské. Diváci rozhodnou, 
který interpret obdrží cenu diváka. Vítězové v kategorii 
interpretační postoupí do semifinále a finále soutěže 

„Českého národního kola“ 
v Řevnicích  u Prahy, které se koná 27.-29.6.2014. 
Vítězové autorské soutěže postoupí do semifinále, 
které se uskuteční 5.-7.6.2014 v Ústí nad Labem.

Pořadatelem soutěže je Česká tábornická unie jesenická 
oblast, spolupořadatelem je Kulturní dům v Bludově.

 Zveme všechny příznivce této muziky, přijďte 
podpořit soutěžící a zpříjemnit si sobotní odpoledne. 
Každoročně patří návštěvnost Porty v Bludově k těm 

nejlepším v republice. Doufáme, že i letos 
bude nouze o volná místa.

Vstupné 30 Kč

PROSBA
Kulturní dům Bludov ve spolupráci se Zbyňkem Poislem 
připravuje na letošní rok další rekord:
Překonání rekordu o nejdelší autodráhu v České republice.
 V r. 2009 jsme vytvořili rekordní dráhu v délce 300,792 
m, ale v r. 2011 byl tento náš rekord překonán v Čimeli-
cích o 158 m delší autodráhou. Tento rekord bychom se 
chtěli pokusit překonat v červnu 2014.  

Aby se nám to podařilo, potřebujeme shromáždit co nejvíce 
dílů ITES. Ještě nám chybí několik metrů.
Obracíme se proto na všechny, kteří doma tuto autodráhu 
mají někde schovanou, s prosbou o zapůjčení. Prosím, 
kontaktujte kulturní dům – Tel. 583238177, 736609734, 
email – kulturni.dum@bludov.cz

 Děkujeme.

Kulturní dům Bludov nabízí poslední volná místa na zájezd 
do Prahy do divadla HYBERNIA na rodinný pohádkový

muzikál pro všechny generace

KAPKA MEDU PRO VERUNKU
začátek představení v 11 hodin, návrat do 20 hodin

V neděli 9. března 2014
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Cena 950,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Příběh o lásce, přátelství, o modré planetě a o tom, jak to bylo 
anebo mohlo být dál v království Popelky, Zlatovlásky 

a Hloupého Honzy, a jestli uměli opravdu vládnout a jestli 
náhodou neudělali někde chybu.

Účinkují
 Bára Basiková, Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Jiří Štědroň, Petr 
Kutheil, Kristýna Leichtová, Felix Slováček ml., Lucie Černíko-
vá, Michaela Nosková, František Pytloun, Genny Ciatti, Petra 

Doležalová, Petr Jablonský……a řada dalších 

Topolová alej
Vážení občané,
Obecní úřad si dovoluje doplnit článek pana R. Žalia z mi-
nulého čísla o konkrétní informace zveřejněné v článku pana 
starosty v posledním čísle Bludovanu č. 10 v roce 2013, ve 
kterém  pan starosta Ing. Pavel Ston zcela podrobně a pravdivě 
informoval občany, že realizace zakázky „Revitalizace topolové 
aleje u lázní v Bludově“ byla vysoutěžena dle zákona o veřej-
ných zakázkách za nejnižší cenu 1 396 824,- Kč a je hrazena 
ze 75% ze SFŽP, takže obec Bludov zaplatí čtvrtinu ceny, čili 
349 000,- Kč, tato částka bude ještě ponížena o zisk z prodeje 
palivového dřeva.

 OÚ Bludov – referent  L. Kočtař

Prodej palivového dříví
Vážení občané,
Obecní úřad touto cestou informuje občany, že je možné 
si objednat palivové dříví z pokácených topolů z akce 
„Revitalizace topolové aleje u lázní v Bludově“. Cena palivo-
vého dříví byla odsouhlasena na jednání rady obce Bludov dne 
24. 2. 2014
a to 500,- Kč včetně DPH za 1 m3

Tato cena se týká pouze dřeva v podobě klád o délce 4 m,
větve budou zdarma. Objednávky přijímá jednatelka OLB paní 
Balharová. Výdejní den bude včas oznámen rozhlasem nebo 
plakáty v obecních vitrínkách jakmile bude evidováno dosta-
tečné množství objednávek. Doprava a případné rozřezání dřeva 
je možné dohodnout osobně v kanceláři OLB nebo na OÚ 
Bludov. Rozřezání a doprava se platí samostatně dle domluvy.

 OÚ Bludov



Bludovan 5

Bludovan 2/2014

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V březnu 2014 oslaví
Pešáková Ljuba Školní  70
Matěj František Jana Žižky  70
Hojgr Antonín Dr. Březiny 75
Snášel Jaroslav Na Hradě  75
Mornstein-Zierotin Karel 8. května  75
Pospíšil Josef Za Školou  80
Janíček František Vitonínská  80
Matura Karel Špalkova  80
Konečná Emilie Tř. A. Kašpara 81
Špičková Zdenka 8. května  81
Hlaváček Zdeněk Lázeňská  82
Toman Josef Tyršova  84
Konečná Anna Družstevní  84
Kulhajová Zdenka Ztracená  84
Zatloukalová Cecilie Úzká  85
Matějíčková Josefa Palackého  86
Spáčilová Jitka Tř. A. Kašpara 86
Plíhalová Marie Školní  87
Jurásková Josefa B. Němcové  93

  Dne 28. března vzpomínáme 20. výročí úmrtí našeho 
milovaného tatínka, dědečka, pana

Zdenka Vlčka
S láskou vzpomínají dcery Zdenka, Věra, Táňa s rodinami.

  Dne 4. března 2014 vzpomínáme na první
výročí úmrtí paní

Markéty Mikulášové
Současně jsme si dne 3. února 2014 připomněli
jejích nedožitých 91 let. Stále vzpomínají dcery 
Markéta a Jana s rodinami.

POZVÁNKA
 

So   8.3. 14.00 Trampská PORTA
Ne   9.3.  6.00   Zájezd na muzikál
Po 10.3. 18.00 Zastupitelstvo
Pá 14.3. 14.00 VII.Ples otevř. srdcí
Ne 16.3. 15.00 Pohádka O princezně…
St  19.3. 18.00 Cest. přednáška KONGO
So 22.3. 19.00 Věra MARTINOVÁ
Ne 30.3. 18.00 Divadelní představení RYBA VE ČTYŘECH

na březen 2014
Dne 8. března 2014 oslaví své 

80. narozeniny přítel 

Josef Pospíšil 
zakládající a dlouholetý člen 

ZO ČSCH Bludov.
Během svého života, který věnoval chovatelství, zastával 
mnoho funkcí jak na okrese, tak v ZO. Stále se zúčastňuje 

všech akcí pořádaných naší ZO. Přejeme ti, Pepo,
do dalších let hodně zdraví, ať se ti daří i v chovu holubů. 

Přejí členové chovatelů Bludov.

Dne 27.března 2014 oslaví své 
40.narozeniny přítel

Josef Zamykal
člen ZO ČSCH Bludov.

V organizaci působí jako vedoucí 
mladých chovatelů. 

Dne 8.února 2014 oslavili 
zlatou svatbu manželé 

Ludmila a Josef Matějíčkovi 
50 let spolu - to je něco. 

Za tu dobu změnilo se kde co... 
Ale na Vaší lásce nic. 

Přejeme Vám těch let ještě víc. 
Dcera a syn s rodinami.

Přejeme ti, Pepo, do dalších let hodně zdraví, ať se ti daří 
i v chovu králíků. Přejí členové chovatelů Bludov.

ZLATÁ SVATBA

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd

Velikonoce ve 
Skanzenu na Veselém Kopci 

a Zámek Litomyšl

Pondělí  21. dubna 2014
Odjezd od KD v 7.00 hodin

Cena za cestu a vstupné 
do zámku a skanzenu 440 ,-Kč, děti 380,-Kč 

Přihlášky v KD  

  Dne 21. března 2014  si připomeneme 
5. výročí úmrtí paní

Milady Brablecové
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana a syn 
Štěpán s rodinami.
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Kulturní dům Bludov Vás zve na

Recitál 
VĚRY MARTINOVÉ

a spol.

Sobota 22. března 2014  
v 19:00 hod.

vstupné 100.- Kč v předprodeji, na místě 120.- Kč
/PŘEDPRODEJ V KD/

Kulturní dům Bludov pořádá ve spolupráci s CK Bavi Litovel zájezd

Letní noční koncert
Vídeňských filharmoniků
- v zahradách zámku Schönbrunn

Termín: čtvrtek 29.5. 2014
Program: Odjezd ve 14:00 hod. od zámku Bludov 
do Vídně k zámku Schönbrunn, individuální prohlídka 

zámeckých exteriérů, možnost procházky 
parkem, individuální volno.

   Ve 21:00 začátek koncertu Vídeňských filharmoniků 
v parku u Neptunovy kašny, vstup zdarma! 

V minulosti jsme jeli s předstihem a většina účastníků 
měla místa k sezení. CK ovšem místa k sezení negarantuje 

s ohledem na možnou situaci.
Návrat kolem 2. hodiny ranní.

Cena: 580.- Kč Přihlášky v KD Bludov

6. BLUDOVSKÝ DĚTSKÝ BAZAR!!!

Hromadí se Vám doma dětské věcičky?
- oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.

Nabízíme možnost výhodné koupě, 
prodeje či směny!!!

Kdy: Sobota 26. dubna 2014 od 9-11 hodin
Kde: Kulturní dům Bludov

Zájemci o rezervaci prodejního místa 
a víc informací se prosím hlaste nejpozději 

do 20. 4. 2014 na tel. č.: 583238177 
nebo e-mail: kulturni.dum@bludov.cz 

nebo lucka.polaskova@gmail.com

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na 
nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin
 sobota 12. dubna 2014

Cena 200.- Kč
- přihlášky v KD Bludov -

Hanka Mösnerová alias BOBINA,
za přispění Kulturního domu Bludov

pořádá

VII.PLES OTEVŘENÝCH SRDCÍ

PRO HANDICAPOVANÉ,VOZÍČKÁŘE A SENIORY
v pátek 14. března 2014 od 14 hod.

v Kulturním domě v Bludově

Vstupné 70,-Kč
V ceně je zahrnuta večeře. 

K tanci a poslechu bude hrát DJ TATAMUJ
Plesáním provází BOBINA

Sponzoři: Olomoucký kraj, nemocnice Šumperk, Luana Šumperk, 
Agel, Hotel Dolte Sobotín, paní Bučková,…..

(případní sponzoři budou doplněni).
a KAMARÁDI OTEVŘENÝCH SRDCÍ

Počet klientů+doprovod nahlaste do 7.3.2014 na číslo 777212560 
nebo na email: kamaradiotevrenychsrdci@seznam.cz



Místo: KULTURNÍ DŮM BLUDOV
Začátek: v 18.00 hodin

Vstupné: 40.-Kč
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Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na pohádku

Jedna z nejstarších německých renesančních pohádek 
vás zavede do smutného království a bude vám povídat 
o zlé královně i o Sněhurce, také o jednom užvaněném 

zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně sedmi
malých mužíčcích. Pohádka vypráví o princezně, která by 

se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, a o tom, co se 
všechno stane, když se spolu setkají.  Zvítězí peklo nebo 

láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá 
ponaučení o tom, že i malý čin a laskavá mysl, spolu 

s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky.

V neděli 16. března 2014
v 15.00 hod.
Vstupné 30,-Kč

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

• Dinopark Vyškov
• ZOO Lešná

Sobota 10. května 2014
odjezd v 6.30 hod. 

od kulturního domu
děti a důchodci 450,- Kč

dospělí 500,- Kč /cesta, vstupné/
Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 

(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

O princezně, 
Luciášovi 

a makových 
buchtách

Kulturní dům Bludov Vás zve 

 cestopisnou přednášku 
s Tomášem Kubešem

KONGO

Středa 19. března 2014 od 18.00 hod.
-vstupné dobrovolné-

Extrémní expedice do země, které se mnozí bojí, ale to, 
co nabízí, je to nejlepší v Africe.  Pro mnohé je peklem, 

ale pro jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales, 
Pygmejové, sopky, plavba po monumentální řece Kongo, 

tajemní obyvatelé, stále usměvaví lidé, 
nebezpečná Kinhassa…

Tomáš Kubeš (1972) fotograf, novinář a cestovatel. 
Několik let prožil putováním po Africe poznáváním svého 

zamilovaného kontinentu. V současnosti fotografuje 
reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 90 zemí 
světa. Mezi nejznámější cesty patří putování s Karavanou 
velbloudů za solí do Danakhilské pouště v Etiopii, nebo 

cesta do Jižního Súdánu během občanské války, přechod 
hor mezi Senegalem a Guineou, cesta do bývalého 

Somálska, návštěva tajemného souostroví Bijágos, a také 
další výpravy na pomezí Súdánu a Etiopie, kde se ocitl 

také v zajetí, odkud musel prchnout.

DS ŠOK Staré Město o.s.

Vás zve v neděli 30.března 2014
na divadelní hru W. Kohlhaase a R. Zimmerové

 RYBA
 VE ČTYŘECH

Hrají: Jiří Ondrouch, Alena Kozáková, Yveta Irimičuková, 
Táňa Kišová. Technické zázemí: Marie Neumanová, Pavel Franěk, 

Petr Ondrouch. Režie: Dáša  Prodělalová 

Mimoškolní výchova a vzdělávání  
- M.Machala  se těší velké přízni jak dětí, tak dospělých 

a to nás vede k otevření dalšího hudebního oboru.
K akustické kytaře, zpěvu, bicím nástrojům a klávesám 

proběhne nábor dětí i dospělých na ELEKTRICKOU 
KYTARU - pouze učebna v Šumperku.

Případní zájemci se mohou hlásit nejpozději 
do 31.března. Během měsíce března se můžete 

i přihlásit (pro pobočku v KD Bludově ) 
do AKUSTICKÉ  KYTARY, vyučujeme pouze ve čtvrtek.

Další informace  www.m-machala.cz nebo 725 686 325.
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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. 2003

Bývalá sokolka se španělsky začala učit 
v dvaaosmdesáti
Dvaaosmdesátiletá Zora Fričová z Bludova na Šumperku má 
celé dny napilno. Již desítky let se totiž věnuje výuce i studiu 
jazyků. Své zálibě obětuje denně několik hodin. Na doučování 
angličtiny nebo němčiny se u ní střídají školáci i dospělí.
 Někdejší učitelku tělocviku a jazyků naučil francouzsky již 
v dětství tatínek, který byl za 1. světové války v zajetí v Bor-
deaux. S angličtinou se seznámila za německé okupace, kdy se 
přihlásila do intenzivního kursu, aby unikla totálnímu nasazení. 
Po válce přidala ruštinu a italštinu. Ovládá i němčinu a latinu. 
A nedávno začala se španělštinou. „Povinností každého je, aby 
mozkové buňky proháněl a tak se udržoval. Vše záleží na pevné 
vůli a houževnatosti,“ prozradila recept na duševní vitalitu Zora 
Fričová.

 Rodiče byli venkovští učitelé a zároveň nadšení sokolové. 
K sokolským ideálům vedli i dcerku, která se do práce v Sokole
zapojila hned po válce. Šumperské dorostenky připravovala 
na první poválečný XI. Všesokolský slet v Praze. „Na sletu 
v roce 1945 v Praze jsem cvičila i s ženami, pamatuji si, že při 
posledním vystoupení lilo jako z konve. Ale když se nás sestra
náčelnice zeptala, zda si dáme cvičení na rozloučenou ještě 
jednou, ozval se hřímavý hlas. Všem nám stékaly během cvičení 
po tváři slzy,“ vzpomněla bývalá sokolka. K práci v Sokole se 
vrátila až po roce 1989, kdy také začala intenzivně cestovat. 
Snad právě díky dobrým tělesným návykům si udržuje duševní 
svěžest, i když připouští, že španělská slovíčka si musí přečíst 
vícekrát než dřív, aby si je zapamatovala. „Už bych tu neměla 
být, ale jsem vděčná, že mám stále kolem sebe tolik milých 
lidí,“ uzavřela paní Zora.

Olomoucký den

Vzdělávání zaměstnanců 
Státních léčebných lázní Bludov, s.p.
V rámci regionálního individuálního projektu „Vzdělávejte 
se pro růst v Olomouckém kraji!“ se v měsících listopadu 
a prosinci 2013 a v lednu 2014 v Lázních Bludov uskutečnily tři 
vzdělávací aktivity pro zaměstnance lázní. 
 Projekt byl realizován pod záštitou Krajské pobočky Úřadu 
práce v Olomouci jako součást operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost – Podporujeme vaši budoucnost – finan-
covaného z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % z prostředků Státního rozpočtu České republiky. 
 Organizaci vzdělávacích aktivit a zkušené lektory zajistilo 
Centrum andragogiky, s.r.o. z Hradce Králové. 
 Vzdělávací aktivity „Základní komunikační dovednosti
pro zaměstnance Státních léčebných lázní Bludov, s. p.“ 
a „Psychologické aspekty komunikace pro zdravotnické 

pracovníky Státních léčebných lázní Bludov, s. p.“ pod vedením
lektorky PhDr. Aleny Andršové se věnovaly komplexně 
problematice komunikace mezi lidmi, zaměstnanci a též 
ve vztahu k pacientům a klientům lázní. 
 Vzdělávací aktivita „Edukace diabetiků v lázních pro zdra-
votnické pracovníky Státních léčebných lázní Bludov, s. p.“
byla zaměřena na rozšíření odborných znalostí zdravotnic-
kých pracovníků lázní v problematice onemocnění diabetem, 
v souvislosti s novou možností léčit v bludovských lázních také 
indikaci diabetes mellitus. Lektory byli odborníci z Fakultní
nemocnice v Olomouci, doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc., 
Mgr. Lenka Šeflová, a paní Kadlečková a Šmýdová. 
 Celkem se aktivit zúčastnilo 22 zaměstnanců lázní. 
Účastníci vzdělávacích aktivit se aktivně zapojili při probírání 
jednotlivých témat a získané poznatky využijí v osobním životě
a v praxi při poskytování zdravotní péče v Lázních Bludov. 

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Prahy do Národního 
divadla na hru Josefa Kajetána Tyla

STRAKONICKÝ DUDÁK

Lázeňské okénko

Nejslavnější hra českého klasika. Báchorka určená dospělým i dětem. V půvabné pohádce 
se prolínají reálné, typicky české postavy, s tajemnou říší přírody, se světem nadpřirozených sil. 

Je to také národní mýtus, součást naší společné paměti – vypráví o našich kořenech. O tom, 
jak právě my vnímáme domov, přírodu a svět. Proto se právě této české hře jako jediné dostalo 

přídomku národní. Dudák Švanda nezná svou matku, nemá peníze, a tak si nemůže vzít svoji milou 
Dorotku. Vydá se do světa, kde mu očarované dudy přinesou úspěch, ale ne štěstí. Unikne vězení 

a vrátí se domů. Zde však nenachází klid a propadá se na dno, jako by byl prokletý. 
Zachrání ho až Dorotčina láska.

V neděli 4.května 2014
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Cena 800,- Kč
Přihlášky v KD Bludov
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Nejistá budoucnost lékárny v Bludově
VÁŽENÍ OBČANÉ BLUDOVA, PACIENTI, v minulém čísle 
Bludovanu se objevila informace o možném ukončení provozu 
lékárny v Bludově. Ano, je to tak, skutečně v těchto týdnech 
zvažujeme, zdá si nadále můžeme dovolit ztrátové provozování 
bludovské lékárny i v následujících měsících. Současná doba 
bohužel nepřeje malým lékárnám. Tlak ekonomických gigantů 
a řetězců se projevil i v lékárenství, podobně jako již dříve např. 
u prodejen potravin nebo drogerií. Malé venkovské lékárny 
stojí před ekonomickým krachem. V tuto chvíli zvažujeme, 
zda máme nadále provozovat lékárnu v Bludově a saturovat její 
finanční ztráty z jiných zdrojů. 
 Nicméně záleží na Vás pacientech, občanech Bludova, zda 
lékárnu v Bludově stále ještě chcete. Jsme si vědomi toho, že 
sortiment v lékárně není tak široký jako v lékárnách v nedale-
kém Šumperku. Po vzájemné dohodě s Vámi ovšem naskladňu-
jeme léky podle individuální potřeby každého z Vás tak, abyste 
si mohli své léky vyzvednout hned při první návštěvě. Jinými 
slovy, tak, aby byly Vaše léky v lékárně skladem. 
 Podobné je to i s otevírací dobou (po, st, pá 8-12hod, 
a v úterý od 16.30 do 17.30). Lékárna je otevřena (mimo 
čtvrtku) tak, aby kopírovala ordinační hodiny paní doktorky 
Klofáčové. Bohužel ale není možné mít otevřeno každý den 

i odpoledne podobně jako ve městě. Neboť není možné platit 
mzdu vysokoškolsky vzdělanému lékárníkovi, když do lékárny 
přijdou jeden či dva zákazníci za hodinu. 
 Záleží tedy pouze na Vás, zda lékárna v Bludově bude 
fungovat i nadále. Pokud své léky budete vyzvedávat v Šum-
perku, není nutné mít lékárnu v Bludově. Je-li důvodem Vaší 
preference šumperských lékáren cena, pak vězte, že bonus za 
recept ve výší 30,- Kč získáte i v Bludově (tedy neplatíte regu-
lační poplatek za recept) a výše doplatků za léky se příliš neliší. 
Podobné je to i s inkontinenčními pomůckami. I zde si můžete 
vybrat, zda chcete čekat, až Vám budou přivezeny odkudsi z Již-
ních Čech nebo z Vaší lékárny k Vám domů (a to buď ten samý, 
nebo následující den).
 Lékárny nejsou odměňovány z nějakých dotací státu nebo 
obcí. Lékárny vydělávají na svůj provoz (platy, energie, počítače, 
telefon atp.) z marže léků, které si pacienti a zákazníci v lékárně 
vyzvedávají nebo kupují. Matematika je tedy jednoduchá. Čím 
méně je lékárna občany využívána, tím víc se blíží její zánik. 
V našem případě se budeme o budoucnosti lékárny rozhodovat 
v průběhu jara. Porovnáme náklady a výnosy a shledáme-li 
provoz lékárny v Bludově i nadále ztrátovým, budeme nuceni 
lékárnu uzavřít.              Mgr. Jana Kopecká

Vyhlášení soutěže o nejkrásnější - zahradnicky nejlépe upravené okno, balkon,
předzahrádku, dům v roce 2014 a pozvánka na výstavu 2014

VI. Obecní soutěž o nejkrásnější okno, balkon, 
předzahrádku v r. 2014
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 2014.
 Soutěž bude uzavřena, vyhodnocena a její výsledky 
zveřejněny na Zahrádkářské výstavě ve dnech 23.-24. srpna 
2014 v Kulturním domě v Bludově.
 Hodnotitelská komise - složená z členů Obecního úřadu 
Bludov a členů Svazu zahrádkářů Bludov - bude posuzovat 
přihlášené i nepřihlášené domy, předzahrádky, zahrádky, 
balkony, okna - a to v I.polovině srpna 2014. Fotografie vyhod-
nocených objektů budou prezentovány na zahrádkářské výstavě, 
kde budou ceny (obdobně jako loni - finanční) předány v sobotu 
23.8. 2014 v 16 hod.
 Přihlášky do soutěže můžete podávat v Kulturním domě 
Bludov u Mgr. Divišové nebo u členů Svazu zahrádkářů Bludov 
Ing. Kranicha nebo Ladislava Vyhňáka do 31.7.2014. Stejnou 
cestou může kterýkoliv občan upozornit na krásně přírodně 
vyzdobené okno, předzahrádku, balkon v Bludově . Vycházíme 
při tom z předpokladu, že nikdo nezkrášluje svoje nemovitosti 
pouze pro vlastní potěchu a potřebu, ale také a zejména proto,

aby jejich nemovitost příjemně působila na kolemjdoucí. 
Hodnocený objekt proto musí být viditelný z veřejné cesty, 
obecního prostranství. 
Zahrádkářská výstava 2014
Termín: 23.8 - 24.8.2014 v Kulturním domě Bludov
sobota 23.8. od 8.30 od 17.30, neděle 24.8. od 8.30 do 17 hod
Téma výstavy: Zdravá výživa z vlastního pěstování 
 Zveme Vás na zahrádkářskou výstavu, kde vedle výstavy
zeleniny a ovoce můžete vidět i květiny, trvalky, bonsaje, 
letničky, hrnkové květiny, popínavé rostliny, léčivky, 
truhlíkové květiny apod. Pokud příroda dovolí a vystavovatelé
dodají dostatek svých výpěstků, bude probíhat Soutěž 
o nejchutnější zeleninu a Soutěž mladých pěstitelů do 15 let. 
K účasti zveme každého, kdo o vystavení a prezentaci svých 
výpěstků má zájem. 
 Příjem exponátů v pátek 22. 8. 2014 od 9 -13 hod, 
od 13 -16 hod po domluvě s organizátory, vrácení exponátů 
v neděli 24.8. v 17 hod. Exponáty přijímáme s vlastnoručně 
vyrobenými vizitkami (uvedení názvu, jména vystavovatele).
 V sobotu 23. 8. 2014 v 16 hod proběhne vyhodnocení 
VI. Obecní soutěže.
 Na Vaši účast, ať již vystavovatelskou, soutěžní nebo 
diváckou, se těší zahrádkáři.

L. Vyhňák 

10. Jubilejní obecní ples se vydařil
Obecní ples se konal 8. února v kulturním domě za velkého 
zájmu občanů. Pořadatelé pro návštěvníky připravili několik 
novinek, které byly kladně přijaty. Jedná se např. o společnou 
výuku tanga, kasino zdarma pro všechny, atd.  K úspěšnému 
průběhu plesu určitě přispěla kvalitní hudba v podání Moravia 
Big Bandu ze Zábřeha, chutná domácí kuchyně a španělské 
pochutiny. Nelze zapomenout ani na tombolu, která jistě 
uspokojila všechny výherce a těm, kteří nevyhráli, nezbývá, 
než přijít na příští ples a pokusit se o štěstěnu znovu.

 Chci na tomto místě jménem pořadatelů velmi srdečně 
poděkovat všem velkým i malým sponzorům, kteří věnovali do 
tomboly krásné ceny a všem, kteří jakkoli přispěli k hladkému 
průběhu plesu.
 Tak tedy za rok opět na shledanou na 11. Obecním plese.

Milan Klimeš, místostarosta
PS. : Některé momentky z plesu najdete na našem webu 
ve fotogalerii (www.bludov/fotogalerie)
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Krásná literatura pro dospělé:
Anna M. V hnízdě kolibříka  
Bagashawe, T. Anděl temnoty   
Bauer, J. Král nezná bratra  
Brown, S. Drsný chlap  
Byrneová, L. Andělé v mých vlasech  
Cabotová, M. Znovu na scéně   
Caine, R. Prokletý dům  
Caine, R. Prokletý dům  
Carrington, A. Jesika  
Cartlandová, B. Jdi za svým srdcem  
Cílek, R. Za oponou teroru a války  
Coyle, C. Mezi zrnky kávy  
Deveraux, J. Černý lev  
Eugenides, J. Sebevraždy panen  
Falconer, C. Stigmata  
Gounelle, L. Filosof, který nebyl moudrý  
Haleová, S. Austenland  
Jackson, L. Nechtěj nic vědět  
Jakoubková, A. Můželi se vdát dnes…  
James, P.D. Smrt přichází do Pemberley  
Jonessová, D, První hrob napravo  
Jordan, N. Zdráhavá Julie  
Kelly, C. Kouzlo Vánoc  
Kepler, L. Písečný muž  
Knight, P. Neuvěřitelná rybářská dobrodružství 
Knightová, I. Sexy vrásky a velké lásky  
Lasicová, H. Služka  
Laurencová, S. Dokonalá milenka  
Luptonová, R. V plamenech  
May, P. Skála  
McNaught, J. Jednou a navždy  
Michie, D. Dalajlamova kočka  
Murakami, H. O čem mluvím, když mluvím o běhání 
Nesbo, Jo Levhart   
Nesbo, Jo Švábi  
North, F. Panství  
Olafsdóttir, A.A. Výhonek osmilisté růže  
Petrusová, K. S hlavou v oblacích  
Poláček, K. Kolotoč  
Potter, A. Co je nového, kotě?  
Potter, A. Já a pan Darcy  
Robb, J.D. Měj se na pozoru  
Rychter, B. Zlatý vlk  
Sem-Sandberg, S. Chudí v Lodži  
Sepetysová, R. V šedých tónech  
Severin, T. Vikingové - Pod ochranou pohanského boha 
Severin, T. Vikingové - Králův muž  
Stimson, T. Co je tvoje, je i moje  
Šimková, M. Můj devátý dotek  
Štorkán, K. Pohřbívání panny  
Taylorová, L. Dcera kosti a dýmu  

Urbaníková, E. Měj mě rád  
Vašíček, A. Ďáblova lest  
Vondruška, V. Ulička hanby  
Whitton, H. Královna Dagmar  
Krásná literatura pro mládež: 
Angleberger, T. Horton Halfpott  
Bartošíková, A. O lopenickém dráčkovi  
Bonsels, W. Včelka Mája  
Brenckertová, E. Péťa sviští ze svahu  
Foley, R. Zeus a dobytí Olympu  
Harrisová, R. Mé sladké šestnácté století  
Hartman, R. Serafína  
Kratochvíl, M. Poťouši a zloděják  
Laňka, D. Dobrodružství Billa Madlafouska  
Lhotová, D. S kocourem Vavřincem od jara do zimy 
Mandík, I. Pufík z Pohádkové Lhoty  
Milan,P.S. Myšáci na první výpravě  
Nesbo, Jo Doktar Proktor a velká zlatá lopupež 
Pavlásek, L. Prvotřídní blázni maj potíže s kázní 
Peyo Najdi Šmoulu  
Pospíšilová, Z. Uf, oni přistáli  
Preusler, O. Loupežník Hocenploc  
Riordan, R. Zloděj blesku  
Riordan, R. Moře nestvúr  
Riordan, R. Prokletí Titánů  
Riordan, R. Bitva o Labyrint  
Riordan, R. Poslední z bohů  
Socha, B. Tajemný život sněhuláků  
Škrlík, L. Cestovatel Čenda Buráček  
Thomas, D. Vánoce jednoho kluka z Walesu  
Válková, V. Vikingové  
Válková, V. Terezínské ghetto  
Wilsonová, J. Za hlasem srdce  
Winklerová, D. Tři prasátka  
Winter, M. Pohádkové příběhy z podhůří Jeseníků 
Zett, S. Hugův geniální svět  
Naučná literatura pro mládež: 
Bailey, G. Leo a kruhy  
Bailey, G. Leo a čtverce  
Loy-Rappeneau, P. Hrátky s vlnitým kartonem  
Stride, L. Pro holky, jak přežít cokoli!  
  Lodě  
  Vánoční dobroty  
Naučná literatura pro dospělé: 
Biocca, E. Sama mezi indiány  
Boněk, J. Krabice od bot Vladimíra Renčína  
Jiroušková, J. Etnokorálky  
Macourek, P. Jižní Amerikou nejen na motocyklu 
Mykiska, M. Po zamrzlé řece do nitra Himaláje  
Virtue, D. Květová terapie  
Wong, J. Vypěstujte si vlastní léky  
  Vánoční hvězdy z korálků

Knihovna -novinky přivezené 6.2.2014

Místní knihovna Bludov
Vyhlašuje v rámci „Březen-měsíc čtenářů“ tuto akci: každý
nový dětský čtenář, který se v období od 1.-31. března 
přihlásí do místní knihovny, bude mít přihlášku na 1 rok 
zdarma! Čeká vás spousta krásných knih a příjemné prostředí.
Provozní doba:
v úterý a ve čtvrtek  od 10:00 – 12:30 hodin
                   od 15:30 – 18:00 hodin

Místní knihovna Bludov

Prodám 2 ks spací pytle MUMIE, 
péřový á 180 Kč

a skříňový šicí stroj VERITAS 
v dobrém stavu za 2 000 Kč.

Tel.: 604 695 886
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Kdo nám zprasil ulici 8. května? Kdo a kdy ji opraví? Máme vůbec naději?
Tak tedy : kdo nám zprasil tu slavnou ulici, kterou protéká snad 
většina vozidel ve střední Evropě ? Nestačí k té hrůze navíc 
téměř odstraněné přechody a ještě ten zvýšený hluk a prašnost? 
Neměla by se ta ulice přejmenovat spíše na „Krušná“? Dle 
dosavadního postoje investora Neměla ! Co by však ta ulice
- třesavka potřebovala? Vymyslet novou dopravní značku 
a umístit ji na obou jejích koncích. Například výstražnou značku 
s textem:  POZOR – ODLETUJÍCÍ ZUBNÍ PROTÉZY!
 A nakonec to nejdůležitější, totiž vznesení docela obyčej-
ného dotazu: kdo je INVESTOREM toho „díla“? Protože 
jedině INVESTOR je zodpovědný za převzetí hotového díla. 
Tedy pouze v případě, že se „dílo povedlo“. Toto dílo se ovšem 
NEPOVEDLO  a nemělo tedy býti převzato ani zaplaceno, ledaže 
až po jeho řádném dokončení. Stačí se podívat například do 
Postřelmova či Chromče, jak má vypadat průjezdní silnice, kde 
si můžete na palubní desku při průjezdu postavit šálek s kafim, 
aniž by se ono vylilo. A to díky prosté skutečnosti, že takové 
silnice nejsou STÁTNÍ a obce si na jejich ‚realizaci‘ dohlédly.
Na závěr kontrolní otázka: KDO JE ZODPOVĚDNÝM 
INVESTOREM STÁTNÍ SILNICE na Ulici 8.květba 
v Bludově? Zeptal jsem se na Obecním úřadě. A považte, ob-
čané Bludováci, že zlým Baziliškem tohoto zfušovaného díla 
je ŘSD. Podívejme se na náhodně stažené titulky z internetu: 
„Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSDČR) je státní příspěvko-
vá organizace zřízená Ministerstvem dopravy a spojů ČR“.  
Nebo „14. únor 2014 ... Praha - Dva bývalí šéfové Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) Petr Laušman a Alfred Brunclík byli 
obžalováni kvůli údajně nevýhodnému kontraktu ...“. Co 
můžeme chtít po státní organizaci, kterou řídí(-li) takoví všiváci?
Co můžeme chtít po státní organizaci, financované ze státního 
rozpočtu (z našich kapes jak všichni víme) a kudy tekou naše 
peníze v nekonečných desítkách miliard do silnic, včetne té 
„naší“, jež nás nyní oblažuje na ulici 8.května ? 
 Řešení by bylo. Avšak momentálně za devatero horami a de-
vatero řekami: Zákonnou cestou dosáhnout toho, aby tak zvané 
státní silnice, probíhající obcemi, byly vyňaty z působnosti stá-
tu, kde INVESTOREM namísto státu stala by se příslušná obec. 
Čili až po zhotovení a převzetí řádně vykonaného díla příslušnou 
obcí, požádala by taková obec stát o přidělení peněz na proplacení 

nákladů zhotoviteli nového povrchu vozovky „od značky vjezdu 
až výjezdu z obce“. Ale, jak všichni víme z názorné zkušenosti 
s ujařmenými klienty SKYLINKu, na takovou potřebnou 
a životně nutnou změnu zákona(-nů) bylo by nutno zapojit naše 
oblastní poslance, aby skrze parlament tlačili na převedení státních 
silnic na území obce  do jejich svěřenectví atd atd. Zatím i nad 
takovým problémem klene se obrovská hromada právního bahna, 
kdy na české silnice vynakládají se na každý kilometr miliardy, 
zatímco alpské země jsou v nesrovnatelně náročnějším terénu 
a přitom jejich „miliardokilometry“ jsou výrazně levnější. Stačí, 
když se od Vídně vydáte na Gratz, posléze projíždíte desítkami 
tuneů (nevytunelovaných – SIC!) a vznášíte se nad hlubokými 
údolími po vznosných viaduktech. A tam dole, mimo ty krásné 
dálnice spokojeně si hoví vesnice, včas avizované na dálnicích, 
abyste je neminuli. Proč ? Není nic příjemnějšího, než občas sjet 
dolů do těch malebných a čisťoučkých vesnic a podívat se, jak 
žijí tam lidé, jejichž daně nemizí v nenasytných daňovodech. 
Tak ještě na závěr něco o naději, protože 
„Ta zmírá poslední“. 
Náš pan Starosta se opravdu stará „jak nechat opravit naši Ulici 
8.května do sjízdného stavu“ v čemž mu můžeme držet palce. 
Protože v takové tlačenici ustaraných starostů už „jen“ na úrovni 
kraje, v tomto případě tlak na „nedotknutelné státní ŘSD“, je 
cestou trnitou.
A na úplný konec o vyhlídkách přetíženého Bludova 
silniční dopravou. 
Nabízí se dvě až tři varianty řešení tohoto vážného problému: 
1) zhotovení „velkého“ kruhového objezdu u Zámku, nebo 
2) silniční obchvat Bludova. Obec tedy preferuje variantu 
2), protože „vyžene cizí auta“, podobně jako z Postřelmova. 
Výhled je v ideláním případě 5 let, spíše však do 10 let. Nakonec 
i ten „kruhák u Zámku“ se tam snadněji vejde = bude menší, 
protože se sníženou dopravu. Takové světlé perspektivy „mohou 
přesahovat časový horizont jednoho člověka, avšak pro lidstvo 
mohou se státi velkým skokem“. Ale ještě rychlejší by mohla být 
varianta třetí. Totiž „uspořádání uzavírky silnic u Zámku na 
přechodech občany Bludova za účasti Televize“. Protože do-
pravní vytížeností patříme na špici a je nutno „bojovat o život“.

                                                                  Roman Žalio

Český zahrádkářský svaz
ZO Bludov

pořádá zájezd

v sobotu 17.května 2014 
Svojanov, Olešnice, Sněžné

Program:
Svojanov
- prohlídka hradu

Sněžné
- zahrada japonského typu
- prodej bonsají a keramiky

Polička 
- historické centrum města

Odjezd od Kulturního domu Bludov v 6:30 hod.
Cena:  250,- Kč
Závazné přihlášky přijímá: 
p.Ladislav Vyhňák a p.František Kranich
Zájezd se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na čtyřdenní zájezd 

Maďarské termální lázně 
Bükfürdő 

Termíny:     24. 4. - 27. 4. 2014     4.350,- Kč 
          2. 10. - 5. 10. 2014     4.350,- Kč 

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.

Přihlášky v Kulturním domě Bludov, tel. 583238177
kulturni.dum@bludov.cz

Olešnice
- modrotisková dílna 
- muzeum historických vozidel
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Čas oponou trhnul a změněn svět...
Po přečtení knihy, kterou jsem dostal na bludovské hody od 
svého syna, jsem si vzpomněl na báseň, kterou jsme se museli 
na základní škole naučit zpaměti. Začínala právě slovy nadpisu 
tohoto článku. Při této vzpomínce jsem si uvědomil, jak předví-
davý byl její autor. Opravdu je vše jinak, než za mého dětství, 
natož pak od 19.století, kdy ji Jan Neruda psal.
 Málokteré dítě dnes ví, co je to „černá hodinka“ – podvečerní 
chvíle, kdy se před večeří sešla celá rodina v kuchyni – mnohdy 
s návštěvou sousedů nebo příbuzných - a vyprávěly se nejrůz-
nější novinky, které se udály v obci; buď ty nové, nebo pověsti 
ze starých časů. Černá se jí říkalo proto, že se nesvítilo -buď 
z úsporných důvodů, nebo proto,že byla vypnuta elektřina. 
Teprve až se hosté rozešli, tak se večeřelo, provedla se hygiena 
a po společné modlitbě se zalehlo do postele.
Zmíněným vyprávěním se přenášely z generace na generaci 
nejrůznější vzpomínky pamětníků, pověsti a balady (mnoh-
dy i vypravěčem recitované).Já jsem měl to štěstí, že Bludov 
navštěvoval bábinčin bratr – PhDr. Jan Březina(1877-1962)
– penzionovaný středoškolský profesor z Prahy. Slyšel jsem 
od něho příběhy o Odysseovi a Trojské válce, které prokládal 
řeckými verši z Homérových knih, o založení Říma, o punských 
válkách, o české historii. Neměl rád husity ani Žižku – toho 
považoval za středověkého Stalina. Nejvíce však vyprávěl 
o Bludovu a jeho historii.
 Dnes ovládla večery televize, videa, počítače a vše ostatní,
co je součástí dnešního světa a co nechybí v téměř žádné 
domácnosti.

Tunkl a Špalek
Je neděle a po kostele.

Strýc Jura vyšel do polí,
šel zvědět, zdali mlynář mele

a, zrá-li rež už v Pádolí.
Hle, jak se nivou hrdě

v té nové sukni k Moravě!
Nu, vrchnost nejedná s ním tvrdě,

a neděle je k oslavě.

Již sedm kolen jeho rodu
tu viděl orat časů tok.

Díl jejich jde až po tu vodu;
lán delší má jen rychtář Vok.

Co měří s rychtou rodný statek,
jde k stavu podél jabloní,

jde na mysl mu náhlý zmatek:
je před ním Tunkl na koni.

„Směň, Juro, tuto roli se mnou,
dám vrchu kus Ti s půdou jemnou

hned vedle lesa Tónova.
Chci na rybník Tvůj díl si přibrat
Nebudeš přece jako „špalek“ přec.

Příjď na hrad záměnu si vybrat.
Vždyť nejsi, myslím povstalec.“

Ta zpupná slova nadchla málo;
než sedlák zapřel se a děl:

„Pán žertoval, jak se mi zdálo!“
a ukloniv se odešel.

Leč rytíř Jiří neznal žertů,
byl synem Jana z Brníčka,

jenž vzmoh se, co se zapsal čertu.
Spíš měl jen malá políčka.

Až z Drahanovic se synovcem
šel pro ženu si k Lesnici.
Jsa cizích statků lovcem,
kdekterou deptal vesnici.

Byl rádcem husitského krále,
vlád po Kravařích v Zábřeze.
Syn Jiřík získal Bludov dále:
soud dal jim právo v náleze.

A stalo se, že na sobotu
jel jednou Jura na píci

a přijel pozdě na robotu
a dráb ho pleskl po líci.

Tím zatvrdil se jako špalek
a řek‘, že zaplatí příkoří.

Jít na hrad toho byl teď dalek.
Proč štvou ho? Tím jej pokoří?

Žně utekly a lidé seli.
I Jura dřel se s rodinou.

V tom na bludovský hrad se sjeli
pan Jiřík, hosté s družinou.
Když jedli, pili, rokovali,
dal Tunkl poslat pro Juru,
ne by ho mezi sebe vzali,

leč by ho chytli, pochňuru.

Hned ptá se pán, proč zasel pole,
když ví, že mu je zatopí,

proč odmít‘ nad Tónovskou role?
Má čekat, až věc pochopí?
Strýc počal o dědictví otců,
že na horách je planá zem,
že vyhraje lán u porotců.

Nač má být Špalek jezerem?

To bylo příliš mnoho hany.
I vrhli Špalka do věže.

Pán nedbal výstrah paní Anny,
že zbraní tou se pořeže.
A aby nezadal své moci,

dal rozkaz nasypávat hráz,
by stála do Veliké noci.

Spěch neměl zmírnit ani mráz.

Díl Špalkův zabrán. Konec setí.
Choť vězně za humny má spoušť.

A s pláčem chodí její děti
rýt, kopat Tunklem danou poušť.

Než vystřídalo zimu léto,
proud vody zalil Jurův lán.
Ach, jaká škoda hlíny této!

Bylť Bludov zdí vod obehnán.

Když vrchnost měla hráz a tůně
ty zrcadlily oblohu,

kde předtím sálala z trav vůně,
hrad vracel Špalka domovu.

Je zavaž oči tma a prší,
když chuďas tápe po Skalce

a pro bezpráví zlostí srší.
Jak přijmou drazí povstalce?

Co hloubal, došel k svému statku:
né obr, ale mátoha.

Ťuk! Již již zdraví ženu, matku, 
jež šla proň s prosbou na Boha.
V zlé tuše zvídá, co s jeho poli,

jak obilí se vydaří.
A děti řkou, jak je to bolí,

že pán jim v Špalku rybaří.

 Se zmíněným „stréčkem profesórem“ jsem chodil po bludov-
ských lesích, po hrázích, které zbyly po vypuštěných rybnících, 
a po celém okolí. Ukazoval mně nejkratší cestu do Šumperka, po 
které chodil denně 8 let do tehdy německého Gymnázia – den-
ně proto, že jej museli i v neděli vidět profesoři, kteří jej učili, 
v tamním kostele. Dnes jsou ty cesty již rozorány. Pro pamětní-
ky – nejkratší cesta vedla přes Kotrlých dvůr dále jejich cestou 
(alej švestek tam vysadil až ve 20.století K.Kotrlý nejstarší), 
dále pak Stežníkem k cestě vedoucí na Zámeček, tato se kolmo 
přešla a pokračovalo se po cestě – z té se zachovalo pouze torzo  
- a někde u bývalé cihelny se napojila na ulici Bludovskou.
Gymnázium bylo v budově současné Obchodní akademie.
 A právě při čtení vzpomenuté knihy jsem si vzpomněl, že na 
cestě vedoucí na hráz bývalého rybníka Špalku jsme se při jed-
né z vycházek zastavili u obrázku (Božích muk), která stávala 
u plotu domu čp. 53, pana Ladislava Straky. Před zoráním cesty 
při kolektivizaci vesnice je pan Straka na svůj náklad přemís-
til do své zahrady. Při této práci nalezl plechovou schránku 
s listinou, která dokazuje, že to, co jsem tehdy slyšel, byla 
pouze pověst. Zde měl podle prof. Jana Březiny zemřít sed-
lák Jura Špalek, který odmítal vyměnit své pole s tehdejším 
majitelem panství Jiřím Tunklem – někdy v polovině 15. 
století. O bludovském rybníkářství jsem napsal článek do 
Bludovanuč. 2/2004 str. 7-9, včetně mapy rybníků pořízené 
v r. 1741. O sporu sedláka Špalka a Jiřího Tunkla napsal 
zmíněný Jan Březina následující baladu, kterou v roce 1932 
zveřejnil ve Vlastivědě moravské (str. 126 a 127):
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„Jak to?Vždyť já jsem doufal pevně,
že vazbou ten díl zachráním!

A on mě zavřel, aby levně
pak proved‘ svoje dílo s ním?
Hej, Jirko, vezmi svítilničku
a veď mě k tomu rybníku!

Nevěřím, dokud nezřím štičku.
Pak Pán Bůh pomoz bídníku!“

A vrzla dvířka k záhumení.
Syn svítí otci po dráze

zle zdupané, jako když se plení,

až dojdou k třešni u hráze.
Když Špalek spatřil záblesk vody,

tu vzkřikl: „Kletba lotrovi!
I na Šumpersko páchat škody 

se bezbožník už hotoví?

Že pomstím se mu, jak jsem Jura,
to mu zde slavně přísahám.

Dvě stě měr vzala mi ta stvůra.
Za odkaz dědů hlavu dám!“

To řekl hospodář a klesl.
Žal skončila mu mrtvice.

A ráno s věže hlas se nesl,
že podleh‘ zlobě šlechtice.

Strýc Špalek nevykonal hrozby.
Leč zaň se pomstil bodrý lid,

hnal Tunkly na soud, nedbal prosby
a ztek‘ jim hrady, by měl klid.

Pan Jiřík byl zbit, že už nevstal.
Dnes čert jim oře.Tahá pluh.

V luh změněn rybník, pro nějž trestal
a na něm straší Tunklův duch.

Jan Březina

Několik slov na vysvětlenou. Balada je doslovně přepsána, 
bez jakýchkoliv úprav – pravopis proto odpovídá první polovině 
dvacátého století. Jiří Tunkl starší (o kterém je balada) byl svý-
mi poddanými v roce 1493 zbit a zemřel. Zda se této vzpoury 
účastnil některý z tehdejších bludovských občanů, je nezjistitel-
né. Tunklové totiž vlastnili velmi rozsáhlé panství a na každé 
vhodné nížině svých pozemků vybudovali soustavu rybníků – od 
potěrných až po komorové. Rybníky byly téměř všude - Bludov, 
Chromeč, Třemešek, Frankštát (dnes Nový Malín), Temenice 
a řada vesnic na Zábřežsku tonula v záplavě vody. Hrady Blu-
dov (v roce 1568 se uvádí již jako pustý) a Brníčko rozbořila 
vojska krále Matyáše ve válce s Jiřím z Poděbrad – nezbořil je 
tedy bodrý lid. Vypouštění všech jedenácti bludovských rybníků 
započalo v r. 1830, dokončeno 1834. Důvodem likvidace 

rybníků bylo, že majitelé panství očekávali z výnosu takto
získané zemědělské půdy větší hospodářský výnos než z prodeje 
ryb.
 Snad někoho napadne, kde se nacházel statek Jury Špalka. 
Traduje se, že to byl místo, kde dnes stojí dům čp. 337,kde bydlí 
pí. Marie Kašparová. Právě proto byla tato ulice pojmenovaná 
„Špalkova“.

Stanislav Balík st.
Prameny:
Březina, Jan: Vlastivědamoravská, Brno 1932
Balík, Stanislav ml.:Pozdvihni se duše z prachu,Brno 2013 
Balík, Stanislav st.: Bludovské rybníky, Bludovan, 2/2004.
leden 2014

Bludov? Obec muzeí!

Ano, vážení čtenáři, už je to tak! Vše nasvědčuje tomu, že do 
roka, do dvou budeme v kladném slova smyslu raritou mezi 
obcemi naší velikosti v počtu muzeí.
Muzeum první - již dnes můžete navštívit Muzeum his-
torických kočárků a panenek.  Toto muzeum najdete na 
ul. Nádražní, č.p. 567. Paní Jarmila Fichtnerová svoji rozsáhlou 
sbírku umístila do podkroví rodinného domku. Vystavuje zde 
na sto padesát panenek a sedmapadesát kočárků. Ti z vás, kteří 
jste se zúčastnili loňského zájezdu Českého svazu zahrádkářů 
mohli část exponátů zhlédnout na zámku v Tovačově, kam paní 
Fichtnerová své exponáty zapůjčila na výstavu. Muzeum je 
otevřeno každý sudý víkend, v pondělí, středu a v pátek, 
případně po telefonické dohodě - mobil 732 643 715.
Muzeum druhé - Pradědovo hravé muzeum připravuje 
občanské sdružení Jeseníky přes hranici na bývalém Březinově 
statku (u OD COOP). Zde se výstavba mírně opožďuje oproti 
plánovým termínům, ale zdá se, že k lepšímu. Sdružení se 
podařilo získat další finanční prostředky, takže současně bude 
provedena i výstavba venkovního dětského hřiště. Takže letos na 
jaře by měla výstavba začít, na jaře 2015 by muzeum mělo mít 
svou premiéru. Podrobně jsme Vás o tomto muzeu informovali 
v Bludovanu 10/2013. 
Muzeum třetí - vlastně (Ne)muzeum-cesta za pokladem. 
O zřízení tohoto muzea usiluje další občanské sdružení v ob-
jektu v blízkosti bludovského zámku. Mělo by to být jedinečné 
muzeum s interaktivními expozicemi mapujícími historii, tradice 
a zvyky v obci Bludov. Expozice by měly být zaměřeny na míst-
ní zajímavosti, historii a osobnosti (např. Karel st. ze Žerotína, 
Adolf Kašpar). Muzeum je ve stádiu zrodu. Věříme, že se ob-
čanskému sdružení podaří dosáhnout kýženého cíle.
Další muzem - proslýchá se, že se v Bludově nachází také 
soukromé muzeum vojenství a zbraní. Pokud majitel bude mít 

zájem zveřejnit své údaje, případně jej veřejnosti ukázat, jsou 
mu stránky Bludovanu a webu otevřeny.
 Provoz těchto muzeí spolu s aktivitou obce ve formě 
budování dalších naučných stezek, obnovy kapličky, která stála
naproti krčmě, vyhlídky na Brusné, revitalizace centra jak 
u zámeckého rybníka, tak parčíku za trafikou (býv. Park pionýrů) 
sleduje zásadní cíl: Vybudováním unikátních turistických aktivit
zvýšit návštěvnost naší lázeňské obce a pomoci tak rozvoji 
turistického trhu našeho regionu. Růst turistického ruchu 
a lázeňství přispívá významně k rozvoji regionu i v dalších 
navazujících oborech, jako je ubytování, obchod, provoz 
restaurací, atd.
 Snažme se společným úsilím zvyšovat prestiž naší rodné 
vísky nejen v nejbližším okolí, ale i v celé republice a ještě 
dál...

Ing. Milan Klimeš
místostarosta
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Pěvecká soutěž
V měsíci lednu se na naší škole koná každoročně pěvecká 
soutěž. Z každé třídy byli vybráni nejlepší zpěváci, aby 
předvedli své pěvecké dovednosti. Zúčastnit se mohlo 
z každého ročníku pět zpěváčků.

Ze školy
školy.  Budoucí prvňáčci si nejprve vyzkoušeli, jak se sedí na 
královském trůně a poté se již s odvahou pustili do plnění úkolů. 
V atmosféře krásných pohádek Boženy Němcové hledali rozdíly 
mezi obrázky, zpívali písničku či recitovali báseň, kreslili obrá-
zek, poznávali geometrické tvary i barvy, a tak prokázali nejen 
svou chrabrost, ale i moudrost. Všech 42 šikovných dětí si za 
svůj výkon zasloužilo téměř královskou odměnu. Zazvonil zvo-
nec...ale zdaleka to ještě není konec. 

  Iveta Šejnohová, Irena Dokoupilová

Recitační soutěž
V měsíci únoru se žáci 1. stupně zúčastnili dalšího ročníku 
recitační soutěže. Soutěž má na naší škole dlouholetou tradici. 
Soutěžíme ve třech kategoriích. Do okrskového kola postu-
pují dva výherci z každé kategorie. První třída má svou 0-tou 

 A tady jsou ti nejlepší, kteří postupují do okrskového kola 
v Šumperku:
1. ročník – Žofie Konečná (1. místo)
2. - 3. ročník – Karolína Alex Veselá (1. místo) 
a Zuzana Znojová (2. místo)
4. - 5. ročník – Jana Sadilová (1. místo) 
a Eliška Kubíčková (2. místo)
Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.
           Irena Dokoupilová

Ve škole jako v pohádce
Bylo, nebylo...ve čtvrtek 27.ledna 2014 přivítaly každého pří-
chozího malé princezny a uvedly jej cestou plnou pohádkových 
bytostí do komnaty, ve které se konal zápis do 1. třídy naší kategorii. Na 1. místě se umístila Žofie Konečná, 2. místo 

obsadila Dominika Korcová, 3. místo Johanka Skoumalová 
a Tereza Holinková. V 1. kategorii (2.+3. třída): 1. místo Karolína 
Alex Veselá, 2. místo Markéta Nedomová, 3. místo Karolína 
Juránková. 3. kategorie (4.+5. třída): 1. místo Daniela Oláhová, 
2. místo Nikola Motyková. Všem výhercům i dalším soutěžícím 
blahopřejeme a těšíme se na další ročník. 
 Jarmila Březinová

Hravě žij zdravě - soutěž pro 5. ročník
Již potřetí jsme se v letošním školním roce 
zapojili do internetové soutěže Hravě žij 
zdravě, která  má za hlavní cíl prevenci 
obezity a špatného životního stylu u žáků 
základních škol. Metodika projektu hravou 
formou mění nevhodné stravovací návyky, zlepšuje pitný režim 
a zvyšuje zájem mládeže o pohybovou aktivitu. Soutěžní část 
kurzu je primárně určena pro páté třídy základních škol v České 
republice, nesoutěžně se ale může zapojit každý, kdo má zájem 
o svůj vyvážený životní styl – www.soutez.hravezijzdrave.cz. 
Od začátku října až do konce prosince si naši žáci prošli 
4 lekcemi, kde se dozvěděli plno zajímavých informací, ověřili 
si znalosti v různých hrách, křížovkách a kvízech. Každou lekci 
zakončili testem, za který se jim přičetly body pro celou třídu. 
Součástí každé lekce byl ještě Deníček, kde vybírali vhodný 
jídelníček podle zadaných aktivit. Z 26 žáků páté třídy jich 
21 soutěž dokončilo a 7235 bodů nám stačilo na 6. místo 
v Olomouckém kraji. Tímto bych chtěla žákům páté třídy 
poděkovat za jejich aktivní přístup. 
 Mgr. Dita Kaňáková
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Lední hokej: 1. Lukáš Gronych (2. A)
   2. Markéta Hrabkovská (2. B)
   3. David Švesták (2. B)
Rychlobruslení:    1. Michaela Hellerová (3. tř.)
   2. Matěj Březina (3. tř.)
   3. David Morávek (3. tř.)
Biatlon:             1. Jan Kvapil (5. tř.)
   2. František Čmakal (5. tř.)
   3. Eliška Juránková (5. tř.)
Saně:  1. Magdalena Hajduková (4. tř.)
   2. Vendula Čermáková (4. tř.)
   3. Natálie Geršlová (4. tř.)

 Závěrem oceňujeme žáky za výborné sportovní výkony, hru 
fair play a skvělou atmosféru, která provázela celou akci. Samo-
zřejmě velký dík patří všem učitelkám prvního stupně za jejich 
kreativitu a perfektní organizaci prvních zimních olympijských 
her.
  Mgr. Marie Matysová

RECYKLOHRANÍ -Vybité baterie do koše nepatří!
Program RECYKLOHRANÍ je školní vzdělávací 
program, který pomáhá školám rozvíjet ekolo-
gické myšlení jejich žáků a studentů a současně 
u nich podporuje vnímání potřeby správného 
nakládání s vysloužilým elektrozařízením, bateri-
emi, tonery a cartridgemi nebo odpady a šetrného 
chování vůči životnímu prostředí. 
 Z tohoto důvodu jsme již podruhé vyhlásili 
soutěž pro třídní kolektivy, kdo nasbírá nejvíce vybitých baterií. 
Během krátké doby (listopad – polovina ledna) se nám podařilo 
nasbírat neuvěřitelných 405 kg. Výherci si vyberou odměnu na 
www.recyklohrani.cz v katalogu odměn. 
 1. místo získala 2.B (tř. uč. Irena Dokoupilová) – 4,7 kg na 
žáka (85 kg), na 2. místě byla 1.B (tř. uč. Blanka Pavelková) 
– 4,2 kg na žáka (76 kg) a 3. místo patřilo 6.B (tř. uč. Zdeňka 
Kulhajová) – 2,8 kg na žáka (44 kg). Všem žákům gratulujeme 
a děkujeme za snahu.
 Za vybité baterie získala škola 2025 bodů. Za nasbírané 
body můžeme získat různé didaktické pomůcky, multimédia, 
knihy, ale i elektroniku či počítače.
 Budeme rádi a uvítáme, když i nadále budete sbírat baterie 
a drobné elektrozařízení. Nádoby na sběr jsou umístěny před 
školní jídelnou. V blízké době zde ještě bude instalován box na 
sběr laserových tonerů či inkoustových cartridgí.  
  Mgr. Dita Kaňáková

1. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V ZŠ BLUDOV
Ve dnech, kdy celý svět sleduje výkony nejlepších sportovců
světa na Zimní olympiádě v Sochi, se učitelky 1. stupně ZŠ 
Bludov rozhodly uspořádat zimní olympijské hry pro všechny 
žáky 1. stupně. Hry se konaly v tělocvičně. Děti byly rozděleny 
do družstev podle ročníku a každé družstvo bylo oblečeno v jed-
notlivých barvách olympijských kruhů. Celá akce byla zahájena 
slavnostním nástupem všech pěti družstev v čele s vlajkonošem 
a nechybělo ani zapálení olympijského ohně. Žáci se utkali 
v klasických disciplínách zimní olympiády jako je snowboard 
cross (slalom s pleteným návlekem na nohou), lední hokej 
(vedení míčku mezi kuželi), rychlobruslení (brusle byly nahra-
zeny papírovými tácky), biatlon (běh se střelbou na cíl) a saně 
(sjezd po lavičce s následným dojezdem po zadní části těla). 
Z organizačních důvodů se každé družstvo utkalo pouze v jedné 
disciplíně, kterou si vylosovalo. 
 První se do boje o medaile pustili červení - žáci prvních 
ročníků, kteří změřili síly ve snowboardcrossu. Prvňáčci 
bojovali ze všech sil. Jako druhý přišel na řadu lední hokej. 
V této disciplíně se utkalo družstvo modrých, které bylo 
složeno ze všech žáků druhého ročníku. Boj byl velmi vyrovnaný 
a nakonec se ukázalo, že lední hokej není jen chlapeckou 
záležitostí, protože na stupně vítězů dosáhla i jedna dívka. Třetí 
ročník se na olympiádě prezentoval v zelených barvách a jako 
svou soutěžní disciplínu si vylosoval rychlobruslení. Rych-
lobruslení mělo šest rozjížděk, ze kterých postoupil do finále 
vždy první závodník. Ve finále se tak utkalo šest rychlobruslařů 
a i mezi nimi jsme našli vítěze. Jednou z fyzicky náročnějších 
disciplín byl biatlon. Tato disciplína byla nejdiskutovanější 
z hlediska určení vítězů. Po poradě rozhodčí komise byli 
vyhlášeni tři nejlepší i  v družstvu černé barvy, kterou měli žáci 
pátého ročníku. Jako poslední závodili žlutí čtvrťáci, a to na 
saních. Tato disciplína byla nejvíce vyrovnaná. Někteří 
závodníci vyhráli doslova o zadek. 
A které děti tedy vystoupaly na stupně vítězů?
Snowboard cross: 1. Tereza Holinková (1. A)
   2. Josef Preget (1. B)
   3. Ondřej Jančálek (1. B)
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Kruh přátel hudby Bludov

OHLÉDNUTÍ    

Kruh přátel hudby má v Bludově dlouholetou tradici. Ta byla na 
konci 80. let min. stol. přerušena, ale v sezoně 1995/96 opět při 
Kulturním domě Bludov obnovena a funguje dodnes. Od té doby 
měli bludovští příznivci krásné hudby možnost navštívit přes 
200 koncertů se špičkovými interprety, domácími i zahraničními. 
Návštěvníci koncertů mohli v Bludově vidět a slyšet vynikající 
a známé umělce, jako jsou např. Štěpán Rak, Kateřina Englicho-
vá, Alfréd Strejček, Jana Boušková, Radovan Lukavský a další. 
Houslista Pavel Šporcl vystupoval na zámku v r. 1996, tehdy 
ještě jako zcela neznámý muzikant. 
 Díky panu Janovi Morávkovi z Uničova, který pracoval 

jako lektor KPH a přijížděl v roli moderátora těchto koncertů, je 
cena za vystoupení přijatelná i pro menší obce a koncerty s jeho 
přítomností měly vždy nezapomenutelnou atmosféru. 
 Většinou se koncerty KPH odehrávaly na bludovském zám-
ku a jednou za rok v zámecké oranžérii. Obě prostředí poskytují 
vynikající atmosféru k hudebním zážitkům. Mezi diváky se ob-
jevovali nejen bludovští návštěvníci, ale i řada přespolních, které 
přilákal pestrý program koncertů. Každoročně dostává náš KPH 
pochvalu a finanční příspěvek od Nadace Český hudební fond 
v Praze za mimořádně kvalitní program koncertních sezon.
 Od r. 2011 zajišťoval KPH Bludov také adventní koncerty 
– na zámku, v kulturním domě a v kostele sv. Jiří v Bludově.

Jarmila Divišová
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Jiří Krejčí - autodoprava 
Dr. Březiny 87, Bludov

tel. 603 495 741
provádí vozidlem Avia

odvoz stavební suti, zeminy,
 žel. šrotu apod.

dovoz uhlí, písku, štěrků 
a jiných st. materiálů

dovoz palivového 
dřeva, kůry 

13.6. – 15.6.2014
PROGRAM : 
1.den:  odjezd v časných ranních hod. směr Bratislava, Maďarsko. 
Příjezd v dopoledních hod. do Budapešti: prohlídka  Budínský hrad, dunajské 
nábřeží, Matyášův chrám, Rybářská bašta, Parlament, procházka středem 
města, po ulici Váci přes Vörösmartyho náměstí k bazilice sv. Štěpána, ...., 
projížďka lodí po Dunaji okolo Margitina ostrova (1 hod.), v podvečerních 
ubytování v hotelu, možnost večeře.
2.den: po snídani odjezd do Gödöllö k baroknímu zámku, který pro svůj 
odpočinek využíval císař František Josef  a královna Alžběta, dále okolo 
pohoří Matra s nejvyšší horou Maďarska (Kékes 1015 m) do barokního města 
Eger, procházka malebnými uličkami historického centra s prohlídkou baziliky, 
hlavního náměstí Dobó tér, možnost návštěvy hradního areálu s výhledy na 
staré město a okolní vinice. V místních vinotékách je možné zakoupit typická 
vína jako Egri bikavér a Egri leányka. Návrat do Budapešti, osobní volno, 
pro zájemce možnost podvečerní návštěvy termálních lázní.
Možnost večeře a nocleh v hotelu.
3.den: po snídani odjezd do historického města Szentendre s mnoha 
historickými skvosty, dále návštěva města Visegrád, které bylo po několik 
let sídlem maďarských králů. Od břehu Dunaje se zvedá středověký hradní 
komplex s královským palácem. Ostřihom – město položené v ohybu Dunaje 
s dominantní bazilikou. Rodiště prvního uherského krále Štěpána 
Odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

CENA :   3.290,- Kč   
CENA ZAHRNUJE : dopravu lux. busem, 
2 x ubytování v hotelu** / pokoje s příslušenstvím,
2 x snídaně, služby průvodce, pojištění CK
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY : 
- zajistíme cest.pojištění za 17,- Kč / den nebo za 27,- Kč / den včetně 
storna zájezdu
- zajistíme 2 večeře v hotelu (menu o 3 chodech) za 700,- Kč
CENA NEZAHRNUJE : vstupné cca 10.000,- HUF

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s CK Maxima pořádá zájezd

BUDAPEŠŤ a okolí 
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Umělci velmi oceňovali prostředí bludovského  zámku s výbor-
nou akustikou a v pamětní knize nešetřili chválou na  bludovské 
posluchače. Ukázka některých zápisů:
„Byli jsme okouzleni překrásným prostředím, dokonalou 
organizací a vnímavým obecenstvem. Přejeme mnoho úspěchů 
ve vaší další záslužné činnosti.“ 
Klavírní trio – Kvapil-Madsen-Rattay, r. 1998 
„Děkujeme za milé pozvání, za laskavé přijetí, ale také 
a hlavně za obětavou službu dobré věci, které se říká kultura!“       
Radovan Lukavský, Jaroslav Přikryl, r. 2000

Koncert ruského vokálního kvarteta nevidomých, rok 1996

Hosté koncertu J.Molavcová, A. Strejček 
a lektor KPH J. Morávek

„Mezi přáteli, v krásném prostředí zámku jsme opět prožili 
chvíle, na které budeme dlouho a vděčně vzpomínat.“        
Vaši Veisovi- Helena, Daniel, Šimon, Barbora, r. 2003
„Milí přátelé, děkujeme za milé přijetí a za krásnou atmosféru,
kterou vytvořilo Vaše velmi vnímavé publikum při našem 
koncertě u Vás. Máte nádherný sál, ve kterém to  hraje samo.“                   
Srdečně Vaši Wihanovci /Wihanovo kvarteto/, r. 2008
„Milým bludovským, s přáním všeho dobrého, stálého zdraví
– a děkujeme za přízeň a za Vaše sympatie krásnu.“  
Alfred Strejček, Štěpán Rak, r. 2000

Kytarový koncert, rok 2011

Předvánoční koncert. Rodina Ludvíkova z Prahy 
a Jiří Znoj z Bludova, 21.11.2003

Procházka vídeňskou operetou, rok 2013

Adventní koncert MOTÝLI, rok 2012

Pocta Edit Piaf. Marta Balejová, 
Jiří Hošek, Carmen Mayerová, rok 2004

Kytarový recitál
Štěpána Raka

KPH Bludov. Janáčkovo kvarteto a Alfréd Strejček, 2.4.2005
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FOTO KROUŽEK

Koncert KPH, Bratři Vilímcovi  25.1.2014

Pohádka O ZLÉ KRÁLOVNĚ, 12. 1. 2014 Pohádka o krtečkovi a myšce, 16. 2. 2014

Maškarní karneval, 26. 1. 2014


