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Bludovan

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 8. prosince 2014 

od 18:00 hod. proběhne 
v kulturním domě 2. zasedání 

zastupitelstva obce.
Všichni jste srdečně zváni.

Všichni jste srdečně zváni.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce
přeje

Obecní úřad Bludov

Adventní zamyšlení 

Milí občané Bludova,
v následujících dnech nás bude provázet 
jako symbol blížících se Vánoc adventní 
věnec. Můžeme ho vidět v mnoha podo-
bách. Od prostého kruhu ze smrkových 
větviček s čtyřmi fialovými svícemi, až 
po ty nejpestřejší, vyzdobené stříbrnými 
nebo zlatými ozdůbkami všeho druhu. 
Zaujal mne jeden netradiční adventní 
věnec, který jsem jednou viděl v kance-
láři na jednom úřadě. Byl tvořen svícemi 
zasazenými do dekorace z písku a kame-
ní. Tento kamenný symbol adventu byl 
v čirém kontrastu s blyštivou strojeností 
jiných adventních ozdob.
 V Bibli je velkou postavou adventu 
Jan Křtitel, který kázal na vyprahlé kame-
nité poušti. I pro nás někdy může být ob-
dobí konce roku cestou kamenitou pouští 
s mnoha starostmi a úkoly. Obdobím, ve 
kterém tma zimních nocí zastiňuje den. 
Hlavní součástí adventního věnce jsou 
svíce. Ony nám připomínají, že světlo 

je silnější než temnota. Čas vyprahlosti 
a temnoty nás ale přirozeně vede, 
abychom hledali světlo.Těch světel je 
v našem životě více a jsou různého druhu. 
Některé svítí silně, ale krátce. Jiné sice 
tak neoslňují, zato se na jejich světlo mů-
žeme spolehnout vždycky. Jako křesťané 
věříme, že světlem, které překonává kaž-
dou temnotu a dává světlo života, je Je-
žíš. Jeho příchod na svět si připomínáme 
o blížících se Vánocích. Přeji Vám všem, 
abyste během nastávajících dní přes
všechny starosti a obtíže cítili světlo lásky 
svých blízkých a Vy abyste byli světlem 
pro ně.
 Také si Vás dovoluji srdečně pozvat 
do našeho kostela, jak na adventní kon-
certy pořádané kulturním domem a obcí, 
tak na vánoční bohoslužby a Českou 
vánoční mši v podání Scholy od sv. Jana 
Křtitele Šumperk.
 Požehnané Vánoce Vám všem přeje

P. Otto Sekanina, bludovský farář

PF 2015
Všem čtenářům Bludovanu 
klidné Vánoce, pevné zdraví 

a mnoho radosti 
a úspěchů v novém roce 2015

přeje redakční rada.

Dne 4.listopadu v 15:15 hodin se v naší 
mateřské škole uskutečnilo „Dýňování 
a strašidelná školka“. Rodiče, kteří se 
s dítětem chtěli zúčastnit, měli mít s sebou
dýni (cuketu), nožík a vše k vytvoření 
strašidelné dýně. Měli jsme na to asi 
hodinu, abychom z dýně vytvořili straši-
dýlko. A  že to byla opravdu strašidelná 
školka nám došlo ve chvíli, kdy se po 

Strašidel se nebojíme aneb „Dýňování v MŠ“
třídách a po chodbě proháněly čarodějnice.
Některé děti se bály a některé poznaly, 
že je straší jejich paní učitelky. Děti byly 
moc šikovné a snažily se nám rodičům 
pomáhat. Po hodině jsme naše strašidelné 
dýně roznášeli po školce a zapálili jsme 
v nich svíčku. Bylo to velmi krásné, 
každý z rodičů měl svoji fantazii. Potom 
jsme s dětmi chodili po školce a obdivo-
vali, jak si každý s dýní poradil. V dolní 
části školky byla „Čarodějnická cukrár-
na“, kde paní ředitelka a naše oblíbená 
učitelka Alenka podávali dýňový nápoj 
a sušenky. Občerstvení bylo výborné. 
Ve druhé třídě Berušky měly čarodějni-
ce připravený strašidelný dětský koutek 
s bazénem plným balónků a strašidel. 
Některé děti se v něm vyřádily a některé 
se bály, protože tam byla úplná tma. A ty 
čarodějnice tam létaly jako o závod. Bylo 
to krásné a zábavné odpoledne, zároveň 
naučné, protože někteří rodiče dýni vyře-
závali poprvé.
 Děkujeme kolektivu mateřské školy 
za přípravu tohoto odpoledne.

Napsala maminka paní Bilošová
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Justýna Jelínková

Jakub Macek

Samantha Kapečková

Zuzana Sadilová

Radim Čmakal Kryštof Kuruc

Emilie Jánětová

Isabel Matušková

Vítek Jendrišák

Adéla Zapletalová

Eliáš Matys

Sofie Ondráčková
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1. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 3. listopadu 2014 se v Kulturním domě od 18:00 
do 18:50 uskutečnilo první zasedání obecního zastupitelstva 
ve funkčním období 2014-2018. Přítomno bylo všech 15 nově 
zvolených zastupitelů. Zasedání v souladu se zákonem řídil „sta-
rý“ starosta Pavel Ston, jako ověřovatelé zápisu byli v průběhu 
zasedání zvoleni Jiří Homola a Stanislav Balík, zápis pořídil 
tajemník Zdeněk Kolínek.

Pracovní orgány, slib zastupitelů, jednací a volební řád
Nejprve bylo nutno provést ověření platnosti volby jednotlivých 
členů zastupitelstva, což obnášelo kontrolu osvědčení o zvolení 
vydaných Městským úřadem Šumperk. K tomu účelu zastupi-
telstvo zřídilo mandátovou komisi ve složení Jindřich Matěj, 
Jaroslav Balhar a Ludmila Skoumalová. Po schválení programu 
jednání schválilo zastupitelstvo jednomyslně zprávu mandátové 
komise, která konstatovala platnost mandátů všech zastupitelů.
 Starosta poté přečetl slib členů zastupitelstva ve znění: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich 
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Každý ze 
zastupitelů poté pronesl slovo „slibuji“ a složení slibu potvrdil 
podpisem pod text slibu u předsedajícího.
 Poté zastupitelstvo jednomyslně schválilo jednací a volební 
řád z minulého období s třemi drobnými upřesněními, které ale 
pouze zakotvily postupy fakticky dodržované v řadě uplynulých 
volebních období (hlasování o protinávrzích v opačném pořadí 
apod.). 
 Zastupitelstvo zvolilo podle volebního řádu volební 
komisi ve složení Stanislav Balík, František Snášel a Bohuslav 
Strouhal. Poté bylo jednomyslně potvrzeno, že radu bude tvořit 
starosta, jeden místostarosta a tři další členové rady. Pro to, aby 
byl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn jeden člen zastupitel-
stva (tedy aby jeden vykonával funkci jako své hlavní povolání) 
hlasovalo 14 zastupitelů (1 proti) a s tím, aby oním členem byl 
budoucí starosta, souhlasilo také 14 zastupitelů (1 se zdržel).

Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady
Volbu starosty řídil předseda volební komise S. Balík. Nejprve 

se volil starosta. Byl navržen jediný kandidát – S. Balík navrhl 
již počtvrté P. Stona. Ten byl zvolen 14 hlasy (1 se zdržel – sám 
P. Ston).
 Na funkci místostarosty byl rovněž jediný kandidát – staros-
ta navrhl Josefa Ťulpíka. Ten byl zvolen 11 hlasy (4 se zdrželi).
Tři další členové rady se vybírali z celkem pěti kandidátů. 
J. Ťulpík navrhl, aby se členem rady stal Jindřich Matěj. Karel 
Směšný navrhl Jaroslava Balhara. Karel Bank navrhl Milana 
Klimeše, Milan Klimeš navrhl Karla Banka. Jako poslední na-
vrhl František Snášel, aby se členem rady stal Jaroslav Čech. 
V souladu s volebním řádem se hlasovalo v pořadí podle počtu 
preferenčních hlasů obdržených ve volbách. Třemi členy rady 
byli zvoleni Jindřich Matěj (11 pro, 4 se zdrželi), Jaroslav Čech 
(13 pro, 2 se zdrželi) a Jaroslav Balhar (11 pro, 4 se zdrželi). 
Milan Klimeš (4 pro, 1 proti, 10 se zdrželo) a Karel Bank (3 pro, 
12 se zdrželo) zvoleni nebyli.

Projev starosty
Na závěr vystoupil staronový starosta, který poděkoval zastu-
pitelům za důvěru a voličům za účast ve volbách a zvolení 
nového zastupitelstva. Poté nastínil úkoly, které čekají obec 
v následujícím volebním období. Připomněl akce, které již 
končí – kolaudace chodníku na ulici Lázeňské a kolaudace 
nového přechodu u zámeckého rybníku. Hovořil i o dalších 
rekonstrukcích místních komunikací a chodníků, o opatřeních 
pro snížení vandalismu v obci, o vyprojektování opatření pro 
zadržování přívalových vod, o zateplení a nové fasádě budovy 
měšťanky, zajištění dostatku financí pro zdárný chod základní 
a mateřské školy, další rozvoj kultury, sportu a spolkové 
činnosti a údržbu zeleně. Připomněl i další dvě investiční akce, 
které nejsou součástí obecního rozpočtu, a to vybudování silnič-
ního obchvatu Bludova a rekonstrukci komunikace na ulici Jana 
Žižky. V těchto akcích je potřeba vyvíjet tlak obce na přípravu 
a samotnou realizaci, v prvním případě na Ministerstvo dopravy 
a Ředitelství silnic a dálnic, ve druhém případě na Olomoucký 
kraj a Správu silnic Olomouckého kraje.
 Jelikož se nikdo nepřihlásil do diskuse, poděkoval starosta 
všem za účast a ukončil zasedání.

Stanislav Balík ml.

Bohoslužby o Vánocích 2014 v Bludově
24.12. ŠTĚDRÝ DEN 15:00  mše sv. pro děti
22:00 Slavnostní mše sv.
25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 10:30  Slavnostní mše sv.
26.12. Svátek sv. Štěpána 10:30  Slavnostní mše sv.
28.12. Svátek sv. Rodiny  10:30  Slavnostní mše sv. 
31.12.  SILVESTR 17:30  Mše sv. na poděkování
24:00 Mše sv. - kostelíček Božího Těla
1.1. NOVÝ ROK 10:30  Slavnostní mše sv.

Provoz obecního úřadu 
v době svátků
 18.12.   úřad uzavřen od 12:00 hodin
 19.12.   běžný provoz 
So  20.12.
Ne  21.12.
       22.12. běžný provoz
       23.12. úřad uzavřen
       24.12. úřad uzavřen
       25.12. úřad uzavřen
       26.12. úřad uzavřen
So  27.12. 
Ne  28.12.  
        29.12. omezený provoz
        30.12. omezený provoz
        31.12. úřad uzavřen
        01.01. úřad uzavřen
        02.01. úřad uzavřen
So  03.01. 
Ne  04.01. 
       05.01. 
Pokladna otevřena do 22.12.2014. 
Uzavřena od 23.12.2014 do 2.1.2015. 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „Hej mistře“
Autor: Jakub Jan  Ryba

V podání  Scholy od sv. Jana Křtitele Šumperk

28.12.2014 v 19:00 hodin
V Kostele sv. Jiří v Bludově

(vstupné dobrovolné)
Srdečně zve farnost Bludov
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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z Podpůrných programů obce Bludov na rok 2015

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 
8.9.2014, usnesením č. 397/Z/14 vyhlášení výběrového řízení 
na poskytnutí podpor z Podpůrných programů obce Bludov na 
rok 2015.
Zájemci mohou žádat o poskytnutí podpor 
z těchto dotačních titulů: 
A) Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný prvek, 
např. putovní turistické tábory, hudební činnost, pobyt v přírodě, 
ochotnické divadlo a výtvarná činnost.
B) Podpora výsadby zeleně a ochrana životního prostředí
 1. Výsadba ovocných sadů:
 Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných 

stromů ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání 
nových sadů na vlastních i pronajatých pozemcích kromě 
domovních zahrad).

 2. Ochrana životního prostředí :
 Podporováno bude provádění prevence.
 3. Ekologické projekty:
 Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního

prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto 
aktivit.

C) Podpora rozvoje sportu
     Podporována bude činnost sportovních spolků. 
D) Podpora kulturní a spolkové činnosti
 Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění
 programu spolku.
E) Sociální péče
 Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií 
 stanovených sociální a bytovou komisí při radě obce.
 Forma podpory: Příspěvek nebo bezúročná půjčka.
Postup při podávání žádosti: 
Kdo může žádat:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická osoba, 

jejíž organizační složka má sídlo v Bludově
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov
 Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o podporu z podpůr-

ného programu obce vyrovnány veškeré finanční závazky 
vůči obci Bludov.

Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na příslušném formuláři, který bude k dispozici na obecním 
úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního úřadu žadateli 
poradí, jak formulář vyplnit. Formulář bude k dispozici i na 
internetových stránkách obce 
(www.bludov.cz/Obecni-urad/Informace-z-OU).
Organizace bude své žádosti podávat na jednom formuláři, 
kde bude uvedeno, na co všechno bude poskytnutý příspěvek 
použit.
Žádosti, které budou neúplně vyplněné nebo nebudou obsahovat 
předepsané přílohy, budou vyřazeny z dalšího posuzování. 
Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2) Číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude poskyt-

nuta finanční podpora přesahující částku 10.000,-Kč
3) Popis projektů, na které je podpora žádána a zařazení 

projektů do příslušných datačních titulů 
4) Položkové rozpočty projektů
5) Kdo a kdy bude projekty realizovat
6) Žadatel uvede údaje osoby, která bude oprávněna k vyřizo-

vání záležitostí spojených se samotným čerpáním příspěvku 
(např. účetní organizace)

7) Podpis žadatele (statutárního orgánu – jde-li o právnickou
osobu) s prohlášením, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé

8) Žadatel o podporu z dotačního titulu A, B (okruh B2, B3), 
C, D, který je právnickou osobou, k žádosti přiloží stručnou 
výroční zprávu o své činnosti za předcházející kalendářní 

rok, která bude obsahovat především:
 - název, právní formu, sídlo, IČ
 - počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku
 - složení orgánů spolku
   - přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce 

– oblast příjmů rozdělit na členské příspěvky, dary, státní 
dotace, dotace a příspěvky od obce, příjem z akcí a ostatní 
příjmy – oblast výdajů rozdělit na odvod členských pří-
spěvků, investice, opravy, vybavení, inventář, režie, hlavní 
činnost

 - popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendář-
ním roce

 - popis činnosti  určené pro veřejnost v minulém kalendář-
ním roce

 Žadatel o podporu z dotačního titulu A, B (okruh B2, B3), 
C, D, který je fyzickou osobou, k žádosti přiloží stručnou 
informaci o činnosti za předcházející kalendářní rok, která 
bude obsahovat především:

 - popis činnosti (jaké akce a s jakou návštěvností pořádal 
apod.)

 - pokud čerpal podporu z podpůrných programů obce za 
předchozí kalendářní rok, přiloží kopie odevzdaných soupi-
sek předkládaných dokladů

9) Žadatel o podporu z dotačního titulu B1 předloží výpis 
z katastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsadbu 
a kopii katastrální mapy se zákresem plánované výsadby 

Zdroje pro financování programu:
a) rozpočet obce 
b) majetek obce
Čas plnění:
V průběhu příslušného roku, na který je podpora schválena. 
Podpora bude vyčerpána nejpozději 
do 11.12.2015.
Jak bude poskytována finanční podpora: 
a) částky do 10.000,- Kč mohou být vyplaceny hotově z po-

kladny OÚ Bludov po předložení příslušných dokladů o výši 
vynaložených nákladů nebo mohou být na základě žádosti 
poskytnuty na bankovní účet žadatele nebo organizace uve-
dený v žádosti o poskytnutí podpory. Částku do 10.000,-Kč 
lze na základě žádosti příjemce podpory z podpůrných pro-
gramů obce poskytnout zálohově.

b) částky přesahující 10.000,- Kč mohou být po předložení pří-
slušných dokladů o výši vynaložených nákladů poskytnuty 
na bankovní účet žadatele nebo organizace uvedený v žádos-
ti o poskytnutí podpory 

c) u dotačního titulu B bude podpora poskytnuta po předložení 
příslušných dokladů o výši vynaložených nákladů a po sou-
hlasu člena příslušné komise, který provede kontrolu využití 
dané podpory

Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující formální a obsahové 
náležitosti k projednání a posouzení příslušné komisi rady 
obce, a to:
a) Komisi sociální a bytové - dotační titul E
b) Komise kulturní, mládeže a sportu -  dotační titul A, B3, C, D
c) Komisi životního prostředí – dotační titul B1, B2
Rozhodnutí o žádostech:
Žádosti lze podat od 1.1.2015 do 30.1.2015 do 13.30  hodin na 
Obecní úřad Bludov.
Později podané žádosti nemusí být projednány a mohou být 
žadatelům vráceny bez věcného vyřízení.
 Všechny včas podané žádosti předloží rada obce se svým 
stanoviskem i se stanoviskem příslušné komise k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce.
 Zastupitelstvo obce tyto žádosti hromadně projedná na svém 
nejbližším zasedání a rozhodne. 
 Poskytnutí podpory může být podmíněno. Na poskytnutí 
podpory není právní nárok.
 Podpory se zásadně přiznávají na budoucí projekty. Na 
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projekty již realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů 
zvláštního zřetele hodných.

O poskytnutí podpory se sepíše se žadatelem smlouva 
s následujícím obsahem:
1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2) Účel, forma a výše podpory
3) Podmínky obce pro přiznání podpory (předložení soupisky 

předkládaných dokladů).
4) Čas plnění – v průběhu příslušného roku, na který je 
 podpora schválena. Vyčerpání žádosti proběhne nejpozději 

do 11.12.2015.
5) Údaje o oprávněné osobě, která je pověřena k čerpání 
 podpory
5) Závazek příjemce podpory k jejímu vrácení v případě 
 nedodržení stanovených podmínek
6)  Podpis účastníků smlouvy

Další podmínky: 
a)  poskytnutá podpora není určena na nákup občerstvení 
 a potravin
b)  pokud bude u poskytovatele podpory objektivně zjištěno, 

že poskytnutá finanční podpora byla použita jinak, než na 
co byla schválena, je příjemce podpory povinen vrátit před-
mětnou finanční podporu v plné výši na účet poskytovatele 
podpory a to nejpozději do 1 měsíce od písemné výzvy 

Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor má právo provádět po 
stránce věcné ta komise, která je příslušná k posouzení daného 
dotačního titulu, kontrolu po stránce finanční provádí finanční 
výbor do 31.1.2016, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu 
obce.

Ing. Pavel Ston, starosta

VÁŽENÍ OBČANÉ
OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE OBČANY, 

ŽE POSLEDNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
V LETOŠNÍM ROCE PROBĚHNE KVŮLI VÁNOČNÍM 

SVÁTKŮM V SOBOTU DNE 27.12.2014.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 V lidovém i diskotékovém stylu 
nám budou hrát Moravští muzikanti

 V průběhu večera zajištěn kulturní program

 Bohatá tombola a občerstvení připraveno

Předprodej vstupenek 
od 15. ledna 2015 

v KD Bludov - vstupné 80.- Kč

Obec Bludov si Vás dovoluje 
srdečně pozvat na

který se bude konat 
v sobotu 31.ledna 2015 

od 20:00 hod.
v Kulturním domě Bludov

11. obecní ples11. obecní ples

23.12.2014 v 17:00 hod
NÁDVOŘÍ BLUDOVSKÉHO 

ZÁMKU
zpívají: Farní sbor od sv. Jiří v Bludově 

a děti ZŠ Bludov s doprovodem 
Classic Bandu pod vedením Ivana Zely

Všichni jste srdečně zváni.

Rodina Mornstein-Zierotin, Základní škola 
Karla staršího ze Žerotína Bludov 

a Obec Bludov
vás srdečně zvou na

ZPÍVÁNÍ 
U VÁNOČNÍHO STROMU

ČZS děkuje paní Mgr. Divišové
Výbor ČZS děkuje paní Mgr. Divišové za její vstřícnost 
a spolupráci při pořádání zahrádkářských akcí. Do dalších let 
jí přejeme mnoho štěstí, zdraví a pohody.
 Náš dík patří také všem zahrádkářům a občanům, kteří se 
zapojují do naší činnosti.

PF_SLLBLUDOV_CB.indd   1 27.11.14   21:54

PF_SLLBLUDOV_CB.indd   2 27.11.14   21:54
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

V prosinci 2014 oslaví
Ospálková Marie Školní  70
König Otto Otmar Kroupova  70
Štrampachová Marta Lázeňská  75
Člupná Anna Lázeňská  80
Matějíčková Zdenka Vitonínská  81
Kubíček Alois Lázeňská  82
Hufová Marie 8. května  84
Stonová Milada Lázeňská  85
Hořínková Olga Školní  87
Směšná Františka Tř. A. Kašpara  89
Martináková Libuše Lázeňská  96

Oslava diamantové svatby
manželů Jankových, 3.listopadu 2014
Pension chráněného bydlení v Bludově.

V lednu 2015 oslaví
Adámková Magdalena  Příční  70
Ignačák Josef  Husova  70
Černoch Vojtěch Hrabenovská 75
Osladil Josef  J. Žižky  80
Schauer Karel Krátká  81
Zatloukalová Alžběta  U Rybníčku  82
Koutný Oldřich           Na Hradě         83
Plhák Miroslav            Nerudova         83
Plháková Anna U Rybníčku 84  
Horký Josef Nádražní  85
Kamenská Věra 8. května  85
Kubíčková Klotylda Dr.Březiny  88
Hruba Josef Slepá  93

  Děkujeme všem, kteří se dne 5. listopadu 2014 
přišli rozloučit s panem

Aloisem Nimrichtrem
manželem, tatínkem a dědečkem.

Děkujeme také Hasičskému sboru, který ho doprovodil 
na jeho poslední cestě. Manželka a děti s rodinami.

  Dne 3. prosince 2014 vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky 
a babičky paní

Štěpánky Kvapilové
S láskou vzpomínají manžel, dcera 
a syn s rodinami. 

  Dne 30. ledna 2015 vzpomeneme 25. smutné
výročí úmrtí naší milované maminky a babičky 
paní

Marie Vlčkové roz. Ospálkové
S láskou vzpomínají dcery Zdena, Věra, Táňa 
s rodinami.

  Dne 3. ledna 2015 vzpomeneme nedožitých
70. narozenin paní

Josefy Matějíčkové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera a syn s rodinami.

  Děkujeme všem sousedům, známým, spolupracovníkům 
Fortexu, že se přišli rozloučit s panem

Františkem Vyroubalem
do šumperského krematoria. Děkujeme za květinové dary 
a slova útěchy. Touto cestou děkujeme MUDr. Klofáčové 

a sestře Znojové za mimořádnou péči v jeho nemoci.
Rodina Tylova, Ondráčkova, Podhorná.

  „Už nejsi tam, kde jsi bývala, 
ale jsi všude, kde jsme my.“

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 tomu bude již 5 let, 
kdy nás opustila paní

Pavla Soldatová
Prosím, vzpomeňte na ni vy všichni, kterým 
chybí stejně jako nám. Rodina.

  Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli 
dne 10. října 2014 rozloučit s naší maminkou, paní

Edeltrudou Schmiedovou
Dékujeme také MUDr. H.Klofáčové a zdravotní sestře 

M.Znojové za péči, kterou mamince v její nemoci věnovaly. 
Dcera s rodinou.

 Kulturní dům Bludov a  Sbor 
pro občanské záležitosti Bludov 

přeje všem občanům 
krásné svátky vánoční 
a hodně štěstí a zdraví 

do celého nového roku 2015
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Vzpomínka
Vše zmizí, jen stopy Tvé práce, 

lásky a obětavosti zůstanou.
Dne 7.února 2015 uplyne 5 rok od úmrtí pana

Jána Březiny
S láskou vzpomíná manželka, vnoučata 
a pravnučka Nikolka.

Ruku už ti nepodáme, abychom Ti mohli přát, jen 
kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 2. ledna 2015 vzpomeneme 17. smutné 
výročí úmrtí našeho syna

Pavla Březiny

Dny, týdny, měsíce, roky plynou, nikdy nezacelí 
ránu bolestivou. Ta rána stále bolí, 

zapomenout nedovolí.
Dne 19. listopadu 2014 jsme si rovněž 
připomněli 10. výročí úmrtí našeho syna

Jana Březiny
Odešla jsi od nás věčnou tmou, odešla jsi tiše s 

bolestí svou. Odešla jsi, jak si osud přál. 
V našich srdcích však žiješ dál.

Dne 25. října 2014 jsme si vzpomněli 
na 8. smutné výročí úmrtí naší dcery

Ivety Březinové

Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává. 
Slzy v očích Ti neproudí, domov prázdný zůstává.

Dne 23. prosince 2014 vzpomeneme 6. smutné 
úmrtí naší dcery a maminky

Drahoslavy Suchomelové, 
roz. Březinové.

S láskou na své děti neustále vzpomíná 
a nikdy nezapomene maminka.

POZVÁNKA
 

St  3.12.  16.30  Dětská mikulášská besídka
Pá  5.12.  17.30  Zájezd do divadla Olomouc
So  6.12.  14.00  Mikulášská besídka pro seniory
Ne   7.12.  16.00  2. adventní koncert – kostel
So 13.12.    6.45  Zájezd do Rožnova
Ne 14.12.  16.00  3. adventní koncert – kulturní dům
So 20.12.    9.00  Vánoční šachový turnaj
Ne 21.12.  16.00  4. adventní koncert - kostel

na prosinec 2014

Šachový kroužek při KD Bludov a Kulturní dům 
Bludov pořádají 3. ročník

VÁNOČNÍHO 
TURNAJE V ŠACHU

V sobotu 20. prosince 2014
zahájení  9.00 hodin  /děti i dospělí/

Prezentace od 8.00 hod.
Ceny zajištěny

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov
pod vedením Jaroslava Dobeše

Přihlášky do 18. prosince on-line na web 
nebo na adresu pořadatele.

Jaroslav Dobeš, Na Hradě 289, 789 61 Bludov
www.otisek.com/mohelnice (od 8.prosince 2014)

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd do  

 Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm 

• Vánoce na dědině /Valašská dědina/
• Vánoční jarmark /Dřevěné městečko/

Sobota 13. prosince 2014
Odjezd od zámku v 6.45 hodin

Cena za cestu 260,- Kč 
Přihlášky v KD 

v Kulturním domě
Bludov v roce 2015

Pátek  16. ledna Myslivecký ples
Pátek  23. ledna Hasičský ples
Sobota  31. ledna 11. obecní ples
Pátek  20. února Družstevní ples
Pátek  27. února VIII. ples otevřených srdcí

PLESY

Kulturní dům Bludov zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou
besídku s nadílkou

Středa 3. prosince 2014 v 16.30 hod.
V podání DĚTSKÉ AKCE – Ivo Opletal Senička
Můžete si přinést pro své děti dárky označené 
jménem, které se budou při nadílce rozdávat.

 Vstupné: čertovské rohy nebo 30,- Kč

ČSZ Bludov informuje:
Výroční členská schůze se bude konat 17.1.2015 

v restauraci Bludovské a.s., 
čas bude upřesněn na pozvánce.
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Moravského 
divadla Olomouc na premiéru operety Rudolfa Frimla

Rudolf Friml, skladatel českého původu, se stal slavným autorem světové 
operety. Z vlasti odešel roku 1906 do New Yorku. Celý život ale zůstal 
věrným a přesvědčeným Čechem. Zásadním přínosem pro Frimlovu 

uměleckou kariéru byla opereta Rose Marie, která mu přinesla světovou 
slávu. Premiéra Rose Marie byla 2. září 1924 v New Yorku. 

Inscenace se hrála přes rok a dosáhla 557 repríz. 

Pátek 5. prosince 2014, 
odjezd od KD v 17.30 hod.

Cena 500.- Kč, přihlášky v KD

ROSE MARIE
®

V sobotu 6. prosince 2014
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
Program:

 Vystoupení žáků Základní školy Bludov 
 Kytaristé M.Machaly

 Skupina orientálního tance MARLY
 Vlčnovjanka  Vystoupení HASIČŮ

 Flašinetáři Rostislav & Alena
 Občerstvení

vstupné dobrovolné  /bludovští důchodci/, 
ostatní  70.- Kč /občerstvení a program/

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU PRO SENIORY 

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově vás srdečně zve na

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU PRO SENIORY 

Kulturní dům Bludov a Obec Bludov vás zvou na

Adventní koncerty  2014
Kostel sv. Jiří v Bludově a Kulturní dům Bludov

II. adventní koncert
Neděle 7. 12. 2014 v 16.00 hod. /kostel/     

FARNÍ SBOR OD SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ a CLASSIC BAND
Dechový soubor mládeže

III. adventní koncert
Neděle 14. 12. 2014 v 16.00 hod. /Kulturní dům Bludov/ 

Skupina BEG BIE country Šumperk

IV. adventní koncert
Neděle 21. 12. 2014 v 16.00 hod. /kostel/    

AVONOTAJ ŠUMPERK

Dobrovolné vstupné bude věnováno 
Domovu Paprsek Olšany

Také Vás zveme na již tradiční 

vítání nového roku 2015 
na Brusné 31.12.2014.

Před půlnocí založíme ohníček a budeme 
společně očekávat na příchod nového roku. 

Teplý nápoj pro příchozí zajistíme! 
Neváhejte a přijďte – panoramatické výhledy 

na ohňostroje v okolí jsou velmi krásné.

Za výbor ZO Českého svazu ochránců přírody
Milan Klimeš - předseda

Vážení ochránci přírody, příznivci 
přírody a spoluobčané!

Přejeme Vám i všem Vašim 
blízkýmpříjemné prožití vánočních 
svátků a v novém roce pevné zdraví 

a mnoho štěstí a spokojenosti.

Vánoce 2014 
v Oranžerii

Čt 18.12. – SO 20.12.
Vždy od 14:30 do 20:00 hod.

Vánoční atmosféru navodí STÁNKY plné vůně medoviny, 
punče, svařeného vína, uzených klobásek a dobrot 

z domácí zabíjačky.

Chybět nebudou ani vánoční stromečky, živé ryby, 
vánoční dekorace a dárky pro celou rodinu.

Každý den ukázky práce uměleckého kováře. 
Doprovodný program: 

 ČT 17.00 hod. Vystoupení dětí MŠ 
18.30 hod. koncert mladých muzikantů 

pod vedením M.Machaly 
 

Pá 17.00 hod. Živý Betlém v podání žáků ZŠ
 

SO 17.00 hod. Koncert Classic Band 
pod taktovkou Ivana Zely

Na s Vámi příjemně strávené chvíle v čase adventním 
se těší pracovníci 

Obecních lesů Bludov s.r.o.
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Zlevněný celodenní vstup             
21 euro pro dospělé

15 euro pro děti od 3 do 14 let
Děti do 3 let jsou zdarma

Vstupné zahrnuje všechny termální bazény 34 – 36°, 
solný bazén, vodní gymnastiku, tobogán Fantasia 90m, 

dětský svět s animací, bazén, vířivé bazény, 
odpočinkové místnosti a šatní skříňku.

Odjezd v 6:50 hod. Bludov – zámek. 
Návrat kolem 21:00 hod.

Kulturní dům Bludov nabízí 
volná místa na zájezd

Laa an der Taya
v sobotu 27. prosince 2014  

Cena za cestu 480,-Kč
Vánoční besídku žáků 

M. Machaly

Již třetím rokem se představí hudební škola -  obor akustická kytara, 
populární zpěv, keyboard, bicí souprava. Návštěvníci uslyší písničky 

s Vánocemi již mnoho let spojenými, ale i např. Mandrage, 
Bryan Adamse nebo U2. Necelý 2 hodinový program s občerstvením 

bude snad příjemným zpestřením čtvrtečního podvečera.

Zveme Vás
ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 17:00 hod.

do  Kulturního domu Bludov na

Vážení občané, milovníci dobré hudby a návštěvníci adventních 
koncertů.         
 Tak jak jsme Vám v minulém vydání Bludovanu slíbili, že Vás blíže 
seznámíme s programem III. a IV. adventního koncertu, tak tento slib 
plníme.
 III. adventní koncert se výjimečně bude konat v Kulturním 
domě v neděli 14.12.2014 od 16:00 hodin. Vystoupí na něm kapela, 
která Vás svým country-bluegrassovým složením a pečlivě sestaveným 
vánočním programem určitě zaujme. Skupina BEG BIE  pod vedením 
pana Miroslava Machaly zahraje a zazpívá celou řadu známých a zvlášť 
oblíbených vánočních písní od známých interpretů, jako je Michal Tučný 
(Vánoční), Jarek Nohavica (V půlnoční hodinu) nebo Vašek Neckář 
(Půlnoční). Na programu budou také spirituály (Mlýny) a koledy (Tichá 
noc, Půjdem spolu do Betléma,..). 
 IV. závěrečný adventní koncert se koná opět v kostele sv. Jiří 
v neděli 21.12.2014 v 16:00 hodin a těšit se můžeme na vánoční 

program skupiny AVONOTAJ, která u nás v Bludově koncertuje již 
po několikáté a vždy sklidí zasloužený úspěch. Jen pro připomenutí: 
Avonotaj (v překladu „mé nepravosti“) je pěvecký soubor s instrumen-
tálním doprovodem, který se zabývá interpretací tradičních židovských 
písní v hebrejštině a jazycích jidiš a ladina.
 Většina úprav písní pochází z dílny doc. Tomáše Novotného, 
hudebníka a teologa, který působí na Ostravské univerzitě. Koncertem
Vás provede a s podrobným programem seznámí paní Jana 
Pospíšilová, umělecká vedoucí souboru, přímo na koncertě.
 Závěrečného koncertu se již tradičně zúčastní obyvatelé Domova
Paprsek z Olšan, kterým bude věnován výtěžek z dobrovolného 
vstupného vybraného ze všech koncertů.
 Vážení spoluobčané, srdečně Vás jménem pořadatelů a účinkují-
cích na adventní koncerty srdečně zvu a těším se na setkání s Vámi.
Zároveň Vám všem  přeji krásné prožití vánočních svátků a do nového 
roku vykročení tou správnou nohou a hlavně pevné zdraví.

 Ing. Milan Klimeš

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERTY

Rok se s rokem sešel a my jsme se opět zapojili do ekologické 
soutěže „Zelená škola Olomouckého kraje“.
 Cílem této soutěže je zviditelnit a ocenit mateřské školy, 
které se aktivně zapojují do realizace školního environmentální-
ho vzdělávání, výchovy a osvěty.
 A protože se hrdě hlásíme k tomu, že jsme mateřská škola 
environmentálně zaměřená, snažíme se zapojovat do všech 
aktivit a činností v tomto směru, proto odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy nám opět udělil titul Zelené školy.
 Slavnostní předání titulu a poskytnutí neinvestiční účelo-
vé dotace určené na podporu naplňování průřezového tématu 
environmentální výchovy školních vzdělávacích programů, se 
uskutečnilo 5.listopadu v Centru ekologických aktivit města 
Olomouc na Sluňákově. Jelikož jsme vyhráli již po druhé, titul 
nám byl udělen na dva následující školní roky.
 Fakt, že jsme jedna ze dvou mateřských škol Olomouckého 
kraje, které byl titul udělen, je pro nás velká čest. Jako celý 

MŠ Bludov podruhé obhájila titul „Zelená škola Olomouckého kraje“

pedagogický kolektiv jsme pyšni na to, že naše společná práce, 
snaha a trpělivost sklízí ovace.
  Za kolektiv MŠ Bc.Březinová Dana

-vstupné 20 Kč-LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.
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Dozvuky výstavy fotografií 
BLUDOV V PROMĚNÁCH ČASU
Bylo by škoda nepodělit se o některé zajímavé fotografie, 
které se objevily  až po ukončení výstavy. 
Zde jsou: 

Letní odpoledne u Kostelíčka - hraběnka Gabriela Žerotínová 
a blud. farář P. Karel Dřímal

Poradna pro matky a děti, r. 1924, vlevo blud. doktor MUDr. Sloupenský

A. Kašpar-třetí zleva- s manželkou a přáteli 
v jídelně loštického domu

Amálie Habermannnová se svou sestrou 
a dětmi, 30. léta min. stol.

Ruský transportér v říjnu 1968

Tř. A. Kašpara, pol. min. stol.

Nové známky Nově otevřená 
„Poradna sdružení obrany 

spotřebitelů“

v budově STAVOPROJEKTU 
na Lidické 56, 6 podlaží

ve  středu od 14:00 do 15:30 hod. 
a v pátek od 9:00 do 10:30 hod.

Schůzku je možné si dohodnout 
na tel. 732 755 788 

nebo přímo podat dotaz 
emailem makon@asociace-sos.cz 

Poradna je zdarma. 

Vedoucí poradny Ing.Jiří Makoň DiS

Místní informační středisko při KD Bludov nabízí k prodeji
• knihu Babička s ilustracemi A. Kašpara
• nové poštovní známky s bludovskou tématikou
• turistickou známku
• turistickou vizitku
• upomínkové předměty z nerostu bludovit
• pohlednice
• trička
• tašky a různé upomínkové předměty se znakem Bludova 
 /zvoneček, píšťalka…/
• odznaky
• hrníčky s bludovskými motivy atd.
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Pohodáři z Bludova

Ohlédnutí za dětskými letními tábory
V letech 1988 – 2010 jsem měla možnost se zúčastňovat let-
ních dětských táborů, které pořádal Pionýr Bludov, v prvních 
letech jako vedoucí oddílu a od r. 1996 jako hlavní vedoucí 
a zdravotník. Během těchto let se na prázdninových pobytech,
dříve čtrnáctidenních, později desetidenních, vystřídalo přes 
600 dětí, většinou bludovských a řada z nich opakovaně. 
Tábory se odehrávaly většinou v Hynčicích pod Sušinou na chatě

SPŠE Mohelnice, třikrát ve Stříbrnicích a jednou v Branné. 
Nejideálnější prostředí poskytovaly po všech stránkách Hynčice 
pod Sušinou, bohužel v r. 2010 se majitel rozhodl chatu prodat 
a zdejším táborům tak bylo odzvoněno. Na těchto pobytech 
byla vždy vytvořena bezvadná parta, užili jsme si spolu hodně 
legrace a odnesli si spoustu krásných zážitku, na které dodnes
všichni rádi vzpomínáme.

-jdi-

Výlet na Kralický Sněžník, r. 2010

rok 2010

rok 1999

rok 1997

O víkendu 19. - 21. 9. 2014 v Bludově proběhl ve spolupráci KD 
Bludov s taneční skupinou Pohodáři výukový seminář klasic-
kých country tanců, který vedl zkušený lektor Míra Procházka. 
Protože tento typ seminářů je ojedinělý, je o něj mezi tanečními 
skupinami velký zájem a sjíždějí se tanečníci do Bludova z celé 
Moravy,  letos i z východních Čech. Po celý víkend panovala 
příjemná atmosféra, při které jsme se hodně naučili a načerpali 
chuť a sílu do dalšího tancování. Program semináře byl oboha-
cen o zajímavou besedu s paní Karlou Mornstein - Zierotinovou 
spojenou  s prohlídkou bludovského zámku.
 Naše taneční skupina je každoročně zvána do okolních obcí 
na plesy, na zábavní odpoledne pro děti i dospělé a na taneční 
večery, abychom naším vystoupením zpestřili jejich program, 
podpořili tancem hrající skupiny nebo „jen“ roztančili sál.
    Pravidelně se scházíme každé úterý večer a procvičujeme 
různé choreografie tanců. Kdyby měl někdo zájem se k nám 
přidat, bude vítán.
     Chtěli bychom touto cestou poděkovat zastupitelům obce, 
zejména paní Mgr.Divišové, za celoroční podporu a spolupráci.

Zároveň přejeme všem občanům Bludova do nového roku hodně 
radosti, úspěchů a pohody.
                                                          Pohodáři z Bludova
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O čem se psalo v regionálním tisku v r. 2002

Na udělování Nobelových cen zpívala dívka z Bludova
Jedenáctiletá žákyně základní školy z Bludova reprezentovala 
celosvětové hnutí „Na vlastních nohou“ na udělování Nobe-
lových cen v norském hlavním městě Oslo. Na slavnostním 
koncertu ke stému výročí udělování Nobelovy ceny vystupoval 
spolu s umělci celého světa i mezinárodní pěvecký sbor hnutí 
„Na vlastních nohou“, známého pod populárnějším názvem Sto-
nožka. Bludovské základní škole se jako jedné z mála v České 
republice dostalo pozvání jednoho žáka k účinkování na této 
události.
 Náročný úkol splnit všechny podmínky k úspěšné cestě do 
Norska byl postaven před žákyni pátého ročníku ZŠ v Bludově 
Barboru Strnadovou. Dvouměsíční příprava spočívala nejen 
v perfektním zvládnutí tří náročných písní v angličtině a v osvo-
jení základních anglických konverzačních obratů, ale i v řadě 
dalších organizačních záležitostí, jako bylo například i zajištění 
lidového kroje. Barbora vše zvládla a 6. prosince 2001 odletěla 

s dalšími deseti dětmi z České a Slovenské republiky do Norska. 
To se stalo pro ni na šest následujících dnů dějištěm mnoha ne-
zapomenutelných zážitků. „Po dvouhodinovém letu jsme uviděli 
osvětlené město Oslo. Ubytovali jsme se v malém hotelu na 
okraji města spolu s dalšími členy našeho budoucího mezi-
národního čtyřicetičlenného sboru. Ráno jsme byli seznámeni 
s programem na následující dny. Dopoledne bylo pravidelně pra-
covní, zkoušeli jsme každý den pod vedením kanadské dirigent-
ky písně na hlavní koncert. Odpoledne jsme navštívili muzeum 
Vikingů a byli jsme přijati na kanadském a českém velvysla-
nectví, kde jsme si zazpívali,“ stručně popsala první dny pobytu 
a pokračovala: „11. prosince se konal hlavní koncert, slavnostně 
uzavírající jubilejní 100. udělování Nobelových cen. Jedním 
z jeho konferenciérů byla světoznámá herečka Meryl Streepová. 
Vyvrcholením slavnostního koncertu bylo uvedení legendární 
písně Beatles Let it be. Refrén k této písni, jejíž první sloky 
zpíval sám Paul McCartney, zpíval náš sbor.“

Nekecej a plav - (aneb okolo Bludova v gumácích)
- říká Vlasta Chramostová Vlastimilovi Brodskému ve slavném 
(trezorovém) filmu Bílá paní. Scéna se odehrává v samém zá-
věru, kdy soudruzi řeční před girlandami zakrývajícími nový 
most, vybudovaný „díky jim a straně obzvláště“. Poté, co dozní 
řízná dechovka a les fáborů se rozhrne, hledí ten zkoprnělý dav 
na hladinu řeky, po mostě ani stopy. A lid, ta poslušná masa, se 
vydá do vln oné řeky. Vlastimil, ve filmové roli odbojník, jakoby 
s podivem říká: „ale tady přece žádný most není“. Odpověď jeho 
filmové manželky, statečně plavající v potemnělé řece po jeho 
boku, je uvedena v titulku tohoto příspěvku. 
 Tolik jen malé připomenutí nedávné historie úvodem. 
Úvodem čeho? No přeci úvodem současnosti. Stačí si přečíst 
Oznamovací tabuli na zde přiložené fotografii. 
 Tak tedy, co se předvolební ‚obecní reklamy‘ týkalo, ta 
zahrnovala mimo jiné i termínované dokončení cyklostezky 
podél tratě kolem Habermannova mlýna, a to „do konce října“. 
Takže můžeme konečně rozhrnout slavnostní fábory a rozjet 
se po té asfaltové stezce na bicyklech, in-line bruslích, pěšky 
i s kočárky? Odpověď zní: NEMŮŽEME!
 Asfaltová stezka se tady dosud nekoná, šmytec, spadla 
opona. Pouze jakýs tankodrom vine a vzdouvá se do dáli, štěrk, 
bláto, výkopy. Jak je možné, že po posledním říjnu, po sedmi 

měsících vyhrazených pro toto veledílo, není ono dosud ukon-
čeno? Přes půl roku, notabene v letní sezoně, není dostatečně 
dlouhá lhůta pro položení jedné „lepší záhumenkové cesty“? No, 
odpověď se nabízí. Občas nahlíženo námi místními, po celou tu 
dobu budování se tam až tak moc nedělo, spíš tam byl spatřen 
občas jakýs pohyb, spíše jakoby nějakým nedopatřením...
 A tak v širších souvislostech naše česká dějinná kontinuita 
pokračuje beze změny. Na vjezdu z hlavní silnice u nádraží 
Bludov-lázně se skví už výše zmíněná Oznamovací tabule 
tohoto těžce se rodícího díla. Takové a jim podobné tabule v této 
zemi, jako by se nám odjakživa vysmívaly. Za všechny jmenuj-
me například značku „Práce na silnici“. Už v šedesátých letech 
říkal nám instruktor autoškoly, že na takové silniční značce měla 
by být zobrazena spíše postava (silueta) „pracovníka, opírajícího 
se o lopatu“.  Dnes jsme ale pokročili ještě dále. Na takové znač-
ce měla by být silueta odstaveného zemního stroje, rámovaného 
přerostlými kopřivami...
 Doufejme však, že ‚Pan Investor‘ takové zpoždění prací 
nějak vysvětlí, například „že to způsobila chřipka“. Protože na 
absurdní vysvětlování jsme tady u nás, v krásném Česku, už 
všichni předočkováni samotným naším soudruhem prezidentem.

                              Roman Žalio

Nevyhazujte žádné staré a nové pohlednice, 
známky, obálky, korespondenční lístky, 

kalendáříky, svatební oznámení atd. 
Věnujte je sběrateli. Předem děkuji.

Karel Adam,
Tř. A. Kašpara 533, 789 61 Bludov
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SKYLINK už podruhé ‚znárodňuje‘ naše peněženky
tento příspěvek přesahuje zaměření Bludovanu, avšak svým 
obsahem zasloužil by si vydání, byť pouze s laskavým posouzením
redakční rady.  
Na úvod výňatek profesora Milana Zeleného z jeho blogu ze dne 
23.10.2014 „Závažné proměny a deglobalizace“, kde m.j. uvádí:  
„Stát dnes selhává celosvětově jako instituce. Stává se kon-
zervativní, neprogresivní a brzdící silou ve společnosti, kterou 
zatěžuje centralismem, partajnictvím, byrokracií, nedostatkem 
kvalifikace a přemírou ideologické náplavy. Moderní stát má 
potíže se svým základním posláním - ochranou občana.“
Takže k věci: 
1) Satelitní operátor SKYLINK nás v minulém roce pod rouš-

kou výměny dekódovací karty za tzv. novou kartou IRDETO 
spravovanou ‚jiným operátorem‘ vzal poněkud na hůl (viz 
Bludovan 1-2014). Jednak nás dodatečně zpoplatnil dvaceti 
devíti korunami  měsíčně (dnes opět zase více - viz dále) 
a posléze navíc ještě nás donutil ke koupi nové dekódovací 
karty. Toho docílil pohříchu anonymním a především a bo-
hužel právně nepostižitelným postupem, protože v konečném 
důsledku takového počínání může si za naše koncesionářské 
„dlouhé peníze“ dovolit drahé, rozuměj „dobré právníky“. 
A role státu, ochraňujícího občana? Nulová, jak ostatně 
definuje úvodní odstavec od Milana Zeleného.

2) Rok se s rokem schází a Skylink nás obdařil zásilkou svého 
reklamního „manipulativního“ časopisu  s přiloženou poštov-
ní poukázkou s tam předtištěnou ohromující „roční“ částkou 
1228,-Kč a ‚povzbuzujícím textem‘, že za ty prachy je navíc 
balíček dalších 19 stanic. Různé žánry až po jakés nahotinky 
– no nekupte to za ty peníze!

 Hlavně však jejím posláním je připomenout nám: Občane, 
nezapomeň včas zaplatit, jinak!!!

3) Zkoprnělý koncesionář studuje dál ten pamflet, aby se dozvě-
děl, že ten balíček sice nemusí, stačí jen, když se rozhodne 
zaplatit roční předplatné ve výši ‚pouhých‘ 498,-Kč. Zkopr-
nění povzbudí jednoduchý propočet 498/12 = 41,50 Kč na 
jeden každý měsíc. Tedy už ne úplně těch původních 29,-Kč, 
čili další podstatné zdražení ...

4) Zkoprnělý koncesionář studuje dál i ten přiložený časopis 
a ejhle, nalezne v něm Ceník platný od 15.10.2014 a v něm 
v horním řádku „Poplatky – platba na 1 měsíc“  nalezne 
tomu odpovídající servisní poplatek ve výši ‚pouhých‘ 33,- 
Kč s podmiňujícím dodatkem „jen SIPO nebo Inkaso
z účtu“. Pochopil jsem, proč tento základní údaj nebyl uve-
den na  průvodním dopisu Skyliku s přiloženou poštovní 
pokázkou typu A (1228.- resp. 498,-Kč). 

 Totiž, přestože tam uvedené oslovení zákazníka zní „Vážená 
paní, vážený pane“, došel jsem k přesvědčení, že vzhledem 
k eskamotérskému čarování s výší předplatného jsem pro tu 
instituci nejspíše zahrnut v množině zákazník = blbec.

Závěrem: Jde tady o záměrnou mlžící manipulaci s pozor-
ností spotřebitele, který si základní poplatek, tedy 33,-Kč 
měsíčně, (podmíněný  trvalým platebním příkazem či SIPO)  
musí dodatečně vydloubat z ceníku toho časopisu!!!  Lidé, 
bděte !                                  Roman Žalio
P.S. Počínání SKYLINKu je názornou ukázkou „tržního 
marketingu naruby“, který si může dovolit pouze ten, kdo má 
a) MONOPOL b) neomezenou působnost v zemi, kde vládne 
právní džungle.
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ZŠ Bludov

Vzkaz pro generála
Náčelník Generálního štábu Armády České republiky Petr Pavel 
byl vládou nominován na post předsedy Vojenského výboru 
NATO. A protože naše škola spolupracuje s paní Bělou Gran 
Jensen, obrátila se paní Běla na spolupracující školy s prosbou: 
„Chystám se do Prahy na setkání s gen. Petrem Pavlem a ráda 
bych mu předala stonožkové přání k jeho jmenování na vysoký 
post v NATO. Byla bych moc a moc ráda, kdybyste vybrali pár 
dětí, věk nerozhoduje, které by napsaly velmi kratičké dílečko 
- jednu až tři věty, ve kterém by poradily panu generálovi. Téma 
je jednoduché: Co bych udělal, kdybych byl náčelníkem všech 
armád NATO.“
 Požádali jsme tedy děti, aby se zamyslely a zkusily 
generálovi poradit. Padaly různé rady, návody a doporučení.
 Nejhezčí vzkaz měla prvňačka Nikola Motlíčková: „Pane 
generále, zavelte všem vojákům POHOV, ROZCHOD!“
 Přání se moc líbilo i paní Jensen, která ho zařadila na 
první stránku složky generála Pavla. Pan generál byl z milých 
dětských nápadů nadšený.
Všem děkuji za spolupráci.

                      Vladimíra Horáčková
Výtvarné soutěže
Arcibiskupství pražské a Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka 
vyhlásili výtvarnou soutěž k 670. výročí položení základního 
kamene katedrály sv. Víta. Se Stonožkou dlouho spolupracuje-
me, tak jsem se rozhodla soutěže zúčastnit. Zprvu se mi téma 
zdálo hodně obtížné. Přemýšlela jsem, jak dětem (hlavně těm 
nejmenším) přiblížit a vysvětlit, co mají malovat.
 Shromáždila jsem různé materiály – fotografie, kalendáře,
knihy, filmy, apod. Postupně jsme se snažili spolu s dětmi 
odpovědět na otázky: Co je to katedrála? Jak a proč vznikala? 
Kdo ji stavěl? Jak dlouho? Jaké stavební prvky byly použity? 
Co je to vitráž? Co je to gotika? Co je to chrlič? Jak vypadalo 
gotické písmo? Jaká je výzdoba katedrály?
 Vzpomínali jsme na stavitele katedrály, na ty, kteří nad ní 
drželi ochrannou ruku, i na ty, kteří v katedrále odpočívají. 
  Padlo hodně otázek, děti postupně nacházely odpovědi, 
společně jsme hledali výtvarné cesty. Celé druhé pololetí loň-
ského školního roku jsme se problematice věnovali na prvním 
i druhém stupni. Zkoušeli jsme různé výtvarné techniky – kresbu,
malbu, kolorovanou kresbu, voskovou rezervu,  pastel, stříhali 
jsme vitráže, tvořili keramiku i sádrové odlitky. Využili jsme 
i spreje.
 Z vytvořených prací jsem na konci školního roku nainsta-
lovala výstavu.  Vybrané práce jsme poslali do dvou soutěží 
– do Olomouce a do Prahy.
  V Olomouckém bienále 2014 jsme za projekt získali CENU 
KOLEKTIVU. Čestná uznání získali Anna Konečná a Josef 
Strmiska.
 Ocenění byla předána  4.11. na vernisáži soutěžních prací 
v olomouckém Konviktu v Galerii Podkroví.
 V Praze jsme od Arcibiskupství pražského a Hnutí Na 
vlastních nohou obdrželi 29 cen ve třech kategoriích.

Alžběta Musilová Daniel Janošek Michaela Horáčková
Vojtěch Vondruška Vendula Jílková Kateřina Franková

Julie Konečná Natálie Kulhajová Karolína Juránková

Tereza Filipová Eliška Kubíčková
David Matějček Karolína Juránková

Karolína Ščučková Daniela Oláhová
Tobiáš Kříž Vendula Čermáková 

Filip Matějček Michaela Valentová Anežka Banková

Hana Gahaiová Karel Turek Barbora Vepřková
Josef Strmiska Petr Heller Adéla Snášelová
Anna Konečná Ondřej Svoboda Karolína Juránková

1. Kategorie  (kresba, malba)

   Keramika

2. Kategorie  (kresba, malba)

   Keramika

3. Kategorie  (kresba, malba, vitráže)

Ocenění, která děti získaly v Praze, převezmou 5.12. na ver-
nisáži výstavy dětských prací v Anežském klášteře na Starém 
Městě.

 Vladimíra Horáčková
Výlet školní družiny na hrad Bouzov 
Dětem ze školní družiny jsme připravili výlet na hrad Bouzov 
ve večerních hodinách, kdy pro ně byla připravena speciální 
kostýmovaná prohlídka plná duchů, pohádkových bytostí i stra-
šidel. Osvětlený hrad nám nabízel úplně jinou atmosféru a nejen 
to, děti se také dozvěděly několik zajímavostí z historie hradu. 
Některé překonaly svůj strach a hlavně si výlet hodně užily. 
Odjížděly spokojené s hlavou plnou dojmů a veselých zážitků.

Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD
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Podzimní prázdniny ve školní družině
Na podzimní prázdniny ve školní družině jsme připravili 
program pro děti. V pondělí 27.10.2014 vycházku do přírody. 
Na hřišti v lese jsme si trochu zasportovali a potom jsme zkou-
šeli pouštět draky. Ve středu 29.10.2014 proběhlo dýňování. Děti 
si nazdobily  spoustu dýní, které se využily k výzdobě školního 
Halloweenu.

Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Zpráva z ukončení plaveckého výcviku
Na začátku listopadu ukončily děti II. A, III. A a III. B. povin-
ný plavecký výcvik. Již tradičně měla výuka plavání vysokou 
úroveň. Všechny vodní aktivity byly vedeny zábavnou formou. 
Ze začátku děti nacvičovaly prvky plaveckých stylů, užily si 
zábavného aqua aerobiku, v dalších lekcích zvládly splývání 
prsa, znak, naučily se skákat do vody, potápět i plavat pod 
vodou. Pochopily důležitost dodržování plaveckého desatera 
i význam otužování. Nechyběl relaxační pobyt ve vířivce 
i v parní lázni. Všechny dovednosti byly spravedlivě oznám-
kovány na „mokrém vysvědčení“ v poslední ukázkové hodině 
pro rodiče, kde si děti navíc zařádily v zorbingových koulích 
a zaplavaly s vodním skútrem. Užily si opravdu hodně legrace 
a zároveň byly smutné, že výcvik končí. Plaveckou školu pana 
Molka v Zábřehu můžeme všem vřele doporučit.

Mgr. Blanka Grigová

Svátek duchů a strašidel
Poslední říjnový večer tradičně patří Halloweenu. Původem 
keltský svátek se těší stále větší oblibě hlavně u dětí, které si ani 
letos nenechaly utéct příležitost převléknout se do masek a užít 
si zábavu jinde a jinak než u televize a počítače.
 Jako každým rokem si žáci vyšších ročníků za podpory 
učitelského sboru připravili pro menší děti zajímavý program 
– stezku odvahy pro nebojsy, plnou děsivých a složitých úkolů. 
Letos jsme si trochu pospíšili a svolali dostaveníčko duchů, stra-
šidel, upírů, čarodějnic, zombíků a dalších příšerek o den dříve. 

Celý večer se soutěžilo, strašilo, bálo, jedlo, bavilo, hrálo... 
Přišla též spousta dospěláků a dalších hostů. I z nich zářila 
spokojenost, i oni si vychutnávali tajemnou atmosféru večera 
společně s dětmi. 
 Tak zase za rok, příšerky, máme se na co těšit! (A díky za 
báječnou akci a pomoc.)
       Mgr. Ivana Brázdová
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Krásné prožití vánočních svátků, 
v novém roce 2015 mnoho štěstí, 

zdraví a osobních úspěchů 
přejí 

hasiči z Bludova
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Zdeněk Plhák mistrem republiky v sidecarcrossu
V posledním čísle Bludovanu jste se 
mohli dočíst o zdejším nadějném mo-
tocyklovém jezdci v kategorii dorostu. 
 Velmi úspěšnou sezónu zakonče-
nou převzetím titulu mistra republiky 
má za sebou také Zdeněk Plhák. Čer-
stvý šedesátník se k titulu dopracoval 
v roce svého životního jubilea. Kariéru 
začal v roce 1976 jako mechanik mo-
tokrosu. Jako spolujezdec na sajdkár-
krosovém motocyklu začínal závodit 
s Josefem Novákem z Valašského 
Meziříčí. V posledních deseti letech 
jezdí v tandemu se Stanislavem Huti-
rou z Moravské Třebové. Pokud dovolí 
zaměstnání, závodí, z minulých let 
jmenujme například účast na mis-
trovsví Evropy v roce 2010. V zahraničí 
s kolegou odjezdili pořádnou sadu 
závodů, později slavili úspěchy 
v kategorii veteránů, která byla před 
dvěma lety vypsána i v naší republice. 
Z důvodu konkurenceschopnosti přešli 
ze sajdkárkrosového motocyklu Jawa 
600 na Jamahu o obsahu 1000cm3. 
Letošní sezónu jsme je mohli vidět 
v osmi závodech, které se počítaly

http://www.motolevel.com/clanek-5365-veterani-hutira-plhak-oslavovali-vitezstvi-v-ledci-nad-sazavou

do mistrovství republiky, například 
v Mohelnici, Ledči nad Sázavou, 
Ředhošti, Kramolíně, Kaplicích. Titul se 
předával po posledním odjetém závodu 
4.10.2014 v Horním Újezdu. 
 Sajdkárový sport přilákal i mnoho 
fanoušků, kteří mohou potvrdit, že je 
na co se dívat. Mistrovské kousky, které 

Tříkrálová sbírka 2015 & Betlémské světlo 2014

V lednu 2015 proběhne opět celostátní 
Tříkrálová sbírka, popatnácté za sebou 
i v Bludově. Místní skautky a skauti 
budou koledovat v sobotu 3. ledna 
2015 od 8.30 do časného odpoledne. 

Někdy v této době by k vašemu domu měli zavítat tříkráloví 
koledníci s úředně zapečetěnou pokladničkou označenou logem 
charity a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jménem a čís-
lem pokladničky. Koledníci spolu se zpěvem tříkrálové koledy 
budou prosit o příspěvek pro potřebné – chudé, nemocné, bez 
domova, v nouzi. Z minulých let víme, že se k vám nedozvoní-
me či nedoklepeme – zvoníme na špatný zvonek nebo zvonek 
nefunguje, či ho neslyšíte. Pokud se tedy náhodou nepotkáme, 
věřte, že to není z naší strany zlý úmysl. 
 Pokud bychom se ale minuli a Vy přesto chtěli do Tříkrálové 
přispět, můžete i jinými způsoby, než přispět rovnou do kasičky: 
Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 
777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 
27 Kč. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání DMS 
ROK KOLEDA na číslo 87 777 vám každý měsíc bude automa-
ticky odečtena částka 30 Kč.
 Nebo můžete peníze poslat na sbírkový účet 66008822/0800, 
variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 
558 (bezhotovostní převod), specifický symbol: jakékoli číslo.
Přispět lze i za pomocí platební karty – na této webové adrese: 
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/

Nápis, který koledníci na Vaše přání na Vaše 
dveře či veřeje, píšou požehnanou křídou 
- K+M+B 2015 – znamená Christus Man-
sionem Benedicat – Nechť Kristus žehná 
tomuto domu v roce 2015.
 Prosím Vás – přispějte pro potřebné, 
třeba i málo, ze svého nedostatku. Nezaví-
rejte dveře, srdce ani dlaně.
 Ještě předtím, jako každým rokem od roku 1990, přivezeme 
do Bludova Betlémské světlo, které zvěstuje pokoj lidem dobré 
vůle. Starým a nemocným lidem jej budeme roznášet v neděli 
21. prosince 2014 od 14.00. Zároveň jej již v neděli 21. prosince 
přineseme do kostela, kde bude k „odpálení“ až do štědrovečerní 
mši svaté.
 Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval všem, 
kteří se podíleli na letošní úspěšné práci bludovského skautského 
střediska – vedoucím, rádcům i všem členům. Nešlo o promarně-
ný rok, ale o dobu, kdy jsme pokročili vpřed v naší snaze vycho-
vávat pro český národ a naši obec dobré, čestné a schopné mladé 
lidi. Současně bych rád poděkoval obci Bludov za finanční 
podporu, stejně jako všem našim příznivcům za podporu, kterou 
v naší činnosti cítíme. 
 Jménem všech bludovských skautek a skautů přeji požehna-
né prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2015.

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce

skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Hutira s Plhákem na závodišti před-
vádějí, rychlost spojená s rizikem, 
schopnost přesné reakce a fyzická při-
pravenost, berou divákům dech. Pokud 
se i vy chcete podívat, v sezóně 2015 
jsou Plhák s Hutirou připraveni (nejen) 
obhájit titul. 
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OHLÉDNUTÍ    
V posledním ohlédnutí se zaměřím na samotnou budovu kul-
turního domu a zaměstnance. Budova, postavená v r. 1901, 
prošla velkou přestavbou v r. 1979, kdy v akci Z došlo k celko-
vé rekonstrukci kulturního domu. V 90. letech min. stol. došlo 
k přebudování sociálního zařízení, kuchyně a zadní čás-
ti KD. Byla zde vytvořena samostatná kotelna pro KD 
a dvě nové učebny v 1. poschodí. V r. 2005 bylo vybudováno
v kinosále zázemí pro plesy aj. společenské akce. Nejra-
zantnější změnou prošla budova v loňském roce, kdy byla 
zateplena, dostala novou fasádu podle původního stavu 
a v letošním roce pak novou střechu.
 V r. 2012 byly pořízeny nové parkety a v r. 2013 jsme 
zakoupili 260 nových židlí. V současné době je kapacita kulturní-
ho  domu včetně pořadatelů 300. Zahrada  se nejvíce proměnila 
kolem r. 2000, kdy byla obehnána  zděným plotem a bránou. 
 Součástí KD je také vinárna s diskotékou Domino. Jeho  
první nájemkyní a zakladatelkou byla Simona Riedlová, poté 
se zde vystřídalo asi 10 nájemců a v současné  době provozu-
je vinárnu Pavel Hegedüs. V zadní části budovy je v pronájmu 
kadeřnictví /dříve kosmetika a pedikúra/ a klubovna billiárd 
clubu pod jevištěm. 
 Pokud jde o zaměstnance, tak vedle vedoucí kulturního domu 

zde pracuje na plný úvazek ještě uklízečka. Na tomto místě se 
od r. 1993 vystřídaly – Marie Nimrichtrová, Alena Podstawková 
a od letošního roku Martina Schauerová. Na částečný úvazek 
je zaměstnán údržbář – /v r. 1993 Josef Turek, pak do r. 2001 
Jaroslav Straka a nyní už třináctým rokem Evžen Fazor/. Účetní 
Anička Krišová zde pracuje na částečný úvazek už od r. 1986. 
 Řada lidí pomáhala na různých akcích, i když nebyli za-
městnanci KD. Hlavně se jedná o  členky Sboru pro občanské 
záležitosti, jejich manžele a  dále členy různých spolků 
a organizací.  Největší oporou v posledních letech to byli  Páni 
z Bludova a z nich jmenovitě Martin Schauer, který mi byl na 
řadě akcí nepostradatelným pomocníkem. Všem upřímně děkuji 
za jejich nezištnou pomoc, bez které by se některé akce nedaly 
zrealizovat. 
 Nemohu nevzpomenout s vděčností také na ty, kterým už 
poděkovat nemohu a kteří by si to za jejich pomoc a spolupráci
zasloužili – Dana Plíhalová, Jirka Mičula, Pavla Soldatová, 
Honza Kacar, Karel  Janíček, Alena Podstawková.

Přeji Vám všem krásné a klidné svátky vánoční a do nového 
roku především zdraví. 

Jarmila Divišová

   10 Budova kulturního domu a zaměstnanci

Zahrada KD, duben rok 2012Stavba plotu kolem zahrady KD, rok 1999

Domino, rok 2014

Rekonstrukce podlahy sálu, rok 2012

Úprava příjezdové cesty 
zahrada KD, listopad 2014 Rok 2013
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FOTO KROUŽEK
Procházka českou operetou, 25. 10. 2014

Štrúdlobraní, 1. 11. 2014

Poděkování
Děkujeme paní Mgr. Jarmile Divišové za obětavou dlouholetou práci 
vedoucí Kulturního domu v Bludově a předsedkyně Sboru pro občanské 
záležitosti. Za mnoho let, která pod jejím vedením pracujeme, ji známe jako 
nápaditou, tvůrčí, odpovědnou ženu, kamarádku, výbornou organizátorku. 
Přejeme jí do dalšího života hodně elánu a hlavně pevné zdraví. A ještě 
jednou velký dík za vše, čím obohacovala kulturní a společenský život 
občanů Bludova i okolí.

Členky Sboru pro občanské záležitosti v Bludově 


