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Bludovan

Po „rozmarném létě“ „upracovaný podzim“?!

VÝZVA A PROSBA

Český svaz ochránců přírody 
v Bludově a Obec Bludov Vás srdečně  

zvou na slavnostní otevření

„Místa setkávání  
s vyhlídkou na Brusné“,

Otevření se koná v neděli 
13.září 2015 v 15:00 hodin 

přímo na vyhlídce  
na Brusné

Přístup k vyhlídce od Panenky Marie 
(křižovatka na Sudkov – dolní konec) 
Drážníkem po značené naučné stezce 

„Bludovská stráň“, tj. žluté turistické značce.
Otevření bude doprovázet  

C+W kapela Zbořec. 
Prodej turistických suvenýrů a drobné 

občerstvení je zajištěno.

Prosím všechny bludovské živnostníky, 
podnikatele a majitele firem, svazy,  

organizace a spolky, aby si zkontrolovali 
svoje údaje na web. stránkách obce. 

Zaktualizovat údaje je možné 
v KD Bludov u Heleny Zavadilové  

nebo přes email:  
kulturni.dum@bludov.cz. 

Údaje, které nebudou aktualizovány  
a jejichž správnost nebude potvrzena, 

(email, telefon, osobně), budou  
na konci roku 2015 smazány. Děkuji.

Helena Zavadilová

Pozvánka 
na zastupitelstvo

V pondělí 7. září 2015 od 18:00 hod. 
proběhne v kulturním domě 

5. zasedání zastupitelstva obce. 
Všichni jste srdečně zváni.

V posledním červnovém čísle Bludovanu 
jsem vás mimo jiné také informoval o tom, 
jaké pracovní aktivity se budou v naší obci 
v době prázdnin realizovat. Jsem opravdu 
rád, že na počátku školního roku mohu 
konstatovat, že to, co bylo naplánováno  
a slíbeno, bylo také úspěšně vykonáno 
(výjimkou snad může být stavba objektu 
muzea „Pradědovo“, která bude mít asi mě-
síční zpoždění. Zde však není investorem 
obec).
 Zatím vše nasvědčuje tomu, že by-
chom, pokud přijmeme jistou dávku rizika, 
mohli v úsilí o zkrášlování naší obce pokra-
čovat i na podzim. A to ne ve zkrášlování 
ledajakém! 

Posuďte sami!
Rekonstrukce prohýbajícího se a místy pro-
padajícího povrchu ulice Školní mezi pa-
nelovými domy, která je zapříčiněná zbor-
cenou původní dešťovou kanalizací. Tato 
dešťová kanalizace v hloubce kolem tří me-
trů musí být nahrazena kanalizací novou. 
Potom bude jednou provždy tento nový  
cca stopadesátimetrový úsek komunikace 
rovný a pěkný.
 Stavba nového zpevněného parkoviště 
za zahradou kulturního domu, navazující na 
ulici Školní pro cca 14 vozidel.
 Zcela nová rekonstrukce celé plochy 
zahrady kulturního domu s krytým poseze-
ním pro cca 90 osob při jižní zdi, s přístřeš-
ky přiléhajícími ke stěně kulturního domu 
(pro různé prodeje při kulturních akcích),  
s pergolou a nově řešenou zelení při sever-
ní zdi, s nově vydlážděnou plochou upro-
střed zahrady aj.
 Instalace 4 podzemních kontejnerů 
pro tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé 
a sklo barevné) na ploše mezi panelovými 
domy čp. 526 a č.p. 703. Tím zmizí veškeré 
kontejnery a přístřešky kolem panelových 
domů. Okolí panelových domů bude do-
plněno novou zelení a novým inventářem  
(lavičky, odpadkové koše).
 Prostranství u Obecního klubu směrem 
ke komunikaci V Potokách bude doplněno 
chodníčkem, novou zelení a novým inven-
tářem. Na toto prostranství bude navazovat 
podél zmíněné komunikace až po Sokolov-
nu nový pruh zeleně a podél něj plocha pro 
odstavení vozidel v žulové kostce. V žulové 
kostce bude dokončena i ulice Sokolská 
a část komunikace před rodným domem 
JUDr. Josefa Cyrila Kotrlého. Nový živičný 
povrch dostane ulice V Potokách v úseku 
od kostela až po křižovatku u domu pana 
Krmely.

    které bylo vybudováno v rámci  
výstavby Dětských naučných stezek  

v lázeňské obci Bludov

ZO ČSOP Bludov
Ing. Milan Klimeš

Obec Bludov
Ing. Pavel Ston

Tak to vše by mohlo, ale ještě nemusí 
být. Jak je to možné?
 Naše obec dodatečně uspěla se svojí 
žádosti o dotaci z fyzické revitalizace území 
z prostředků ROP. Výše popsaný souhrn 
prací byl souhrnně pojmenován „Blížíme 
se do finále aneb pokračování revitalizace 
středu obce“. Spolu s dřívějšími dotovaný-
mi akcemi „Vyměníme gumáky za sandály“  
a „Revitalizace veřejného prostranství  
u Zámeckého rybníka“ tedy naše obec 
uspěla se svou žádostí o dotaci z fyzické 
revitalizace území z prostředků ROP v plá-
novacím období 2007 – 2014 již potřetí, a to 
si dovoluji tvrdit, že se v Olomouckém kraji 
podařilo málokteré obci, pokud vůbec nějaké.
 Co tedy pro zdárnou realizaci uvede-
ného projektu ještě zbývá? Doložit po-
slední materiály dokladující technickou při-
pravenost a zejména úspěšně zrealizovat 
veřejnou soutěž na zhotovitele projektu.  
A to není vůbec málo! Máme své zkušenosti  
z toho, že v průběhu veřejné soutěže mo-
hou nastat nejrůznější „dotazy“, které si ze 
zákona vynucují prodloužení lhůt na dokon-
čení soutěže, dále mohou přijít odvolání 
proti výsledku soutěže, jejichž řešení zna-
mená další zdržení pro definitivní uzavření 
výběrového řízení.  Bez dokončení výběro-
vého řízení nemůže být podepsána smlouva  
o dotaci. A tady je ten největší problém - čas!
 Podmínkou přijetí dotace a podpisu dotač-
ní smlouvy je nejen ukončení všech fyzických 
prací, ale také veškeré finanční vypořádání 
akce a to vše nejpozději do 31.12.2015 !!!

Šibeniční termín!
Přesto si myslím, že se musíme pokusit! 
Vždyť  možnost „sáhnout“ si na dotaci do 
výše, v našem případě až 10 mil. Kč (85% 
z uznatelných nákladů akce) na rekonstruk-
ci místních komunikací je pro obec naší 
velikosti jedinečná a troufám si říci, že již 
neopakovatelná příležitost.
 Musíme tedy podstoupit riziko výše 
uvedeného faktoru času, riziko toho, že se 
bude pracovat i v podzimních plískanicích, 
v blátě (zvláště náročné to bude při hloub-
kových pracích mezi paneláky, kde se po-
hybuje obrovské množství lidí), riziko toho, 
že o hodech nebude místo pro pouťové 
atrakce…
 Jsem ale přesvědčen o tom, že bude-
me i tentokráte úspěšní a že nově upra-
vená prostranství  posunou již od počát-
ku roku 2016 kvalitu našeho života zase  
o kousíček dál a tím nám podstoupená rizi-
ka bohatě vynahradí.
 Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Mapa Stabilního katastru z roku 1834 část IV.

Při cestě mapou stabilního katastru se dostáváme k dalšímu  
mapovému listu. Tentokrát navazuje na předchozí na západní 
straně. Jde o oblast lesů a polí nad Horním koncem.  
Co zajímavého nám ukazuje?
 Již před téměř dvěma sty lety existovala louka uprostřed  
lesů poblíž Beránka, které dnes říkáme „Alojzovy hora“. Co se 
týče pramenů a studánek, buď si jich tvůrci map nevšímali, nebo 
skutečně dnešní Juřinova studánka neexistovala a potok prame-
nil o něco jižněji než dnes. Nejsevernějším bludovským polím 
se již tehdy říkalo Petrovice (pod Petrovicí), síť tamních pol-
ních cest se od dnešních poněkud liší. Kostelní vrch (na mapě 
nepojmenovaný) byl tak jako dnes zalesněný. V zásadě vidíme, 
že rozsah a rozložení bludovských polí a lesů se od dnešních 
dnů v zásadě neliší – s dvěma výjimkami. Bašta, která je za-
kreslena u dolního okraje vpravo, je zalesněna, nicméně s dal-
šími lesy není propojena, ale je od nich oddělena poli, jež jsou 
dnes dávno zarostlá lesem. Stejně tak dnes roste les za koupa-
lištěm podél cesty po levé straně až k odbočce staré cesty do  
Radomilova za Gronychovým včelínem. Tehdy až k této lesní  

křižovatce byla po levé straně pole, stejně jako ještě velký kus ze 
začátku „radomilovské“ cesty po pravé straně, poté co se odděluje 
od cesty ke Kostelíčku. Dnes, když jdeme tamním vlhkým lesem, 
asi nás ani nenapadne, že tam kdysi naši předci dobývali chléb.
 Ještě neexistovala dnešní ulice Hrabenovská, nejsevernější 
dům, který tehdy stál, je dnešní dům rodiny Tichých, který je  
u samotného dolního okraje listu. Cesta na sever do lesů vede, 
teče podle ní potok, jako dodnes, jen domy dnešní ulice Hrabe-
novské ještě nestály. 
 Od dnešní točky pro autobusy se odděluje, tak jako dnes, 
cesta doleva směrem pod Kostelní vrch a pod Petrovici. Na  
severním okraji Kostelního vrchu je zakreslen malý lom. Pod  
Petrovicí je zakreslen maličký rybníček, snad větší studánka, který 
tam byl až do meliorací v polovině padesátých let 20. století. 
Mnohem větší rybník byl ale v místě dnešního koupaliště, které 
je ale umístěno až na listu, kterému se budeme věnovat příště.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště
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Vážení občané,
považujeme za důležité vás informovat o skutečnosti, že na 
místním hřbitově s okamžitou platností je přísně zakázáno 
skladovat hlínu, stavební a podobný odpad, a to v celém pro-
storu pohřebiště.
 Dále, co se týče „velkých“ bran, tyto jsou uzamčeny.  
V případě potřeby je možno požádat o jejich odemčení na  
obecním úřadě (p. Flašarová, případně p. Kočtař), a to po před-
chozím udání důvodu.
 V neposlední řadě vás také chceme informovat, že je ve vý-
robě skříňka pro vyvěšování smutečních oznámení (parte), která 
bude opětovně umístěna u přední brány. Skříňka bude uzamčena 
a vyvěšování parte bude zajišťovat obecní úřad (p. Flašarová).

Obecní úřad Bludov
Gabriela Flašarová

Veřejné pohřebiště Bludov 
provozně - technické záležitosti

Nové turistické suvenýry Bludova

V rámci výstavby místa setkávání  na Brusné a dětských  
naučných stezek bude v průběhu měsíce září 2015 k dispozici 
nová sběratelská turistická známka s pořadovým číslem 2198. 
Současně bude také vydána turistická nálepka s audiobedekrem 
(majitelé „chytrých“ telefonů s aplikací čtečky QR kódů si mo-
hou poslechnout stručný popis o vyhlídce Brusná a naučné stezce 
Bludovská stráň). Nebude chybět ani turistická vizitka pro  
sběratele tohoto typu suvenýrů a klasické „vrcholové“ razítko.

turistická nálepka

známka razítko
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 Vše bude k dispozici při slavnostním otevření vyhlídky  
na Brusné 13.9.2015, o kterém Vás informujeme na jiném  
místě Bludovanu.
 Všem návštěvníkům dětských naučných a místa setkávání 
na Brusné přejeme  krásné zážitky z procházek naší krásnou  
přírodou.

ZO ČSOP Bludov Ing. Milan Klimeš

 
UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme všechny  

návštěvníky knihovny, že  
z technických důvodů bude  
místní knihovna otevřena  

až od 17. září 2015.
Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Bludov

!       !       

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Bludově  
pořádá pro své členy i jejich příznivce 

v termínu 24.-25.10.2015 
opět zájezd Na Jižní Moravu s prohlídkou 
historického sklepení v rakouském Retzu.

Na programu je 
prohlídka historického mlýna ve Slupu
prohlídka malovaného sklepa v Šatově

prohlídka podzemního komplexu sklepů v Retzu
posezení ve vinném sklípku v Novém Šaldorfu

prohlídka Znojma

Cena zájezdu je 1.730,- Kč, 
členům SDH Bludov přispívá na zájezd sbor.

Podrobnosti najdete ve vývěsce 
SDH Bludov u hasičárny.

Přihlášky se zálohou 1.000,- Kč přijímá do 25.9.2015  
Lenka Strouhalová - tel. 605367597

Těšíme se na vás!

VYCHÁZKY SENIORŮ V ZÁŘÍ

9. 9. 2015  Sraz 9:00 u kostela. Délka 9 km
 Bludoveček – Starý hrad – Háj – Šumperk 
 Bludovská – Bludoveček.

23.9.2015  Sraz v 9:00 u cukrárny. Délka 13 km
 Sudkov – Kolšov – Brníčko hrad – autobus 
 Sudkov a pěšky Bludov.
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Zápis do kurzů pořádaných v KD Bludov 
pro školní rok 2016/2016:  
- výuka klavíru od 4.9.2015 v 15:00 v učebně klavíru
- výuka hry na flétnu 8.9.2015 v 15:00-16:00 hodin, 
 výuka začne 22.9.2015 
- Zumba od 11.9.2015 v 18:00 hodin – KD
- Street Dance od 10.9. 2015 
         v 15:30 (8-11 let) - KD
         v 17:00 (11-15let) - KD
- kroužek tvoření s dětmi od 10 let 24.9.2015 
 v 16:00 hodin – Obecní klub
- kroužek Šikovných ručiček od 17.9.2015 
 (děti 5-10 let) v 16:00 hodin – Obecní klub
- břišní tance od 9.9.2015 v 16:30 hodin – KD
- jóga děti od 14.9.2015 v 17:15 hodin – KD
- jóga dospělí od 14.9.2015 v 18:00 hodin – KD
- zdravotní cvičení pro seniory od 14.9.2015 v 9:00 hodin – KD
- taneční pro děti od 20.9.2015 v 17:00 hodin – KD
- Mohendžodáro – ukázkové hodiny 16.9., 23.9.2015 
 v 18:00 hodin – Obecní klub

Zápis pro zájemce probíhá v KD Bludov u Heleny Zavadilové,  
nebo na tel. čísle 736 189 527, email: kulturni.dum@bludov.cz

POZVÁNKA
5.9. – 6.9.  výstava zahrádkáři - KD
5.9.   Výšlap za bludovským špekáčkem v 8:00 - 9:00 hodin 
  – start zahrada KD a na Vlčím dole opékání špekáčků
9.9.   břišní tance s Ludmilou Skývovou z Velkých Losin  
  v 16:30 hodin - KD
10.9.   taneční kurz Street dance s Natálií Vicencovou ze Šumperka  
  v 15:30 hodin (8-11let), 17:00 hodin (11-15let) - KD
11.9.   Zumba s Angi Samcovou ze Šumperka v 18:00 hodin - KD
12.9.   bazárek dětského oblečení v 9:00-11:00 hodin – KD
12.9. – 13.9. oslava 15 let Pánů z Bludova na zámku
14.9.   jóga s Alenou Štolcovou z Bludova – děti (5-12let)  
  v 17:15 hodin, dospělí v 9:00 hodin a v 18:00 hodin - KD
15.9.   přenáška Vladimíra Vytáska z Litovle o bylinkách  
  v 18:00 hodin - KD
16.9.   Světlo ženy – Mohendžodáro s Danou Linhartovou  
  z Mohelnice v 18:00 hodin - Obecní klub
16.9.   břišní tance 16:30 hodin – KD
16.9.   šachový kroužek s p. Dobešem v 16:00 hodin - KD
17.9.   kroužek Šikovných ručiček s Marií Johnovou z Bludova  
  pro děti 5-10let v 16:00 hodin – Obecní klub
17.9.   Street dance 15:30, 17:00 – KD
18.9.   Zumba 18:00 hodin - KD
19.9.   divadelní komedie Dobře rozehraná partie – divadelní  
  soubor E. Vojana Brněnec v 18:00 hodin – KD
20.9.   taneční pro děti s Jiřím Burdou v 17:00 hodin - KD
20.9.   KPH koncert židovské hudby v 17:00 hodin (p. Jiří Hošek  
  s dcerou Dominikou Weiss Hoškovou) – Obecní klub
21.9.   jóga 9:00, 17:15, 18:00 hodin  - KD
23.9.   břišní tance 16:30 - KD
23.9.   Světlo ženy – Mohendžodáro s Danou Linhartovou  
  z Mohelnice v 18:00 hodin - Obecní klub
24.9.   kroužek Tvoření s dětmi s Ivanou Kouřilovou z Bludova  
  od 10 let v 16:00 hodin – Obecní klub
24.9.   Street dance 15:30, 17:00 - KD
25.9.   Zumba 18:00 hodin - KD
27.9.   taneční pro děti 17:00 hodin – KD
30.9.   břišní tance 16:30 – KD

na akce září: Akce v dalších měsících:  
1.10.  Street dance 15:30, 17:00 hodin – KD
2.10.  Zumba 18:00 hodin
3.10.  Jednoaktovky A. P. Čechova – divadelníci z Václavova  
  v 19:00 hodin – KD
4.10.  taneční pro děti 17:00 hodin – KD
5.10.  jóga 9:00, 17:15, 18:00 hodin - KD
7.10.  břišní tance 16:30 hodin – KD
8.10.  Street dance 15:30, 17:00 hodin – KD
9.10.  Zumba 18:00 hodin – KD
11.10.  taneční pro děti 17:00 hodin – KD
12.10.  jóga 9:00, 17:15, 18:00 hodin – KD
13.10.  přednáška Mgr. Martiny Huškové z Olomouce „Mami, tati, 
  rozumíš mi?“ v 17:00 hodin – Obecní klub
14.10.  břišní tance 16:30 hodin – KD
15.10.  Street dance 15:30, 17:00 hodin – KD
16.10.  Zumba 18:00 hodin – KD
17.10.  setkání harmonikářů ve 14:00 hodin – KD 
18.10.  taneční pro děti 17:00 hodin – KD
19.10.  jóga 9:00, 17:15, 18:00 hodin – KD
21.10.  břišní tance 16:30 hodin – KD 
22.10.  Street dance 15:30, 17:00 hodin – KD
23.10.  Zumba 18:00 hodin – KD
24.10.  Štrúdlobraní – Bludověnka ve 14:00- 18:00 hodin (za podpory  
  Obecního úřadu a mediální podpory televize Šlágr a Českého  
  rozhlasu Olomouc, provází Franta Uher z Lanžhota)
25.10.  taneční pro děti 17:00 hodin – KD
26.10.  jóga 9:00, 17:15, 18:00 hodin – KD
28.10  břišní tance 16:30 hodin – KD
29.10.  Street dance 15:30, 17:00 hodin – KD
30.10.  Zumba 18:00 hodin – KD
31.10.  divadelní podzim: Amant – místní ochotnický soubor  
  Blud v Tyátru 19:00 hodin – KD
7.11.  divadelní podzim: Zakázané uvolnění – divadlo Prkno  
  z Veverské Bitýšky 19:00 hodin – KD
14.11.  divadelní podzim: Averoš – Mušle Lanškroun 19:00 hodin - KD

21.11. v rámci Bludovského divadelního podzimu pojedeme na 
muzikál Kleopatra do Prahy, odjezd v 6:00 hodin od KD, přihlášky v KD 
Bludov na tel. 736 189 527 nebo na email: kulturni.dum@bludov.cz. 

 

Pondělí      Jóga            9:00, 17:15, 18:00 hodin  KD
Úterý       Trdlohrátky            9:00 hodin                    Obecní klub
Středa   * Mohendžodáro     18:00 hodin                   Obecní klub
  Břišní tance          16:30 hodin                         KD 
Čtvrtek    Street dance        15:30, 17:00 hodin       KD
                 Tvoření s dětmi     16:00 hodin                    Obecní klub
Pátek         Zumba                  18:00 hodin                     KD
Neděle      Taneční pro děti    17:00 hodin                         KD

Dny i časy jsou pouze orientační, vše se doladí dle potřeb  
a zájmu zúčastněných. 
*MOHENDŽODÁRO - CVIČENÍ, KTERÉ MUŽ NESMÍ VIDĚT
 MOHENDŽODÁRO - TANEC, KTERÝ MUŽ MUSÍ VIDĚT !!!

                                                                                     H.Z.

Plánované kroužky a akce  
v KD Bludov a Obecním klubu
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

V září 2015 oslaví
Jirgl Kamil                 Bohutínská  70
Berka Alois                           Příční               70
Snášelová Jaroslava            Lázeňská             70
Strnad Karel                          Palackého            80
Pospíšilová Ludmila             Za Školou                          81
Kotvanová Marie                   Za Školou               81
Šulová Zdenka                      Školní                        82
Straka Karel                           Žerotínova              82
Benešová Eva                       Lázeňská            83
Augustin František               Na Hradě             84
Stonová Marie                       Polní            84
Skokanová Zdeňka              Ve Slévi          85
Baladková Zlatuška              Rudolfa Kordase           87
Mazalová Zdenka                  Školní  88
Zatloukalová Marie               Špalkova  88
Zamykal Josef                      Slepá                              89 
Juřinová Irena                       Ztracená     91
Navrátilová Marie                 Lázeňská              95

   Dne 14.8. jsme si připomněli 105.výročí 

narození pana  Antonína Skoumala
který celý život strávil jako kovář a podkovář 
na zdejší kovárně v Bludově čp. 558.
Vzpomínají bratr a sestry s rodinami.
.

„Plánuješ-li zítřek, 
jsi mlád v každém věku.“ 

Dne 7. září 2015 oslaví 
Zdeňka Skokanová krásné 

85. narozeniny. 
Vše nejlepší k tomuto významnému  

životnímu jubileu přeje manžel Luboš 
s celou širokou rodinou.

   

   

Dne 3.9.2015 uplyne rok, co jsme  
se rozloučili s paní 

Emilií Steinerovou
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo 
ji znali a měli rádi. S láskou vzpomíná celá 
rodina.

Dne 20. září 2015 by se dožil 90 let obětavý 
skautský vůdce, bratr

František Pecháček – Bručoun
Uvěřil skautské myšlence a přivedl k ní  
i své následovníky. Za všechnu jeho práci  
a obětavost děkují a nezapomínají skautky  
a skauti z Bludova.

   

   

   

   

Dne 18. září by se dožila vážená paní 
Marie Haasová 100 let
S láskou a úctou vzpomíná dcera Věroslava  
a vnoučata. Děkujeme všem, kteří ji znali,  
za tichou vzpomínku na bludovskou rodačku. 

Dne 10.září  uplyne deset let od úmrtí paní

Mileny Kubíčkové
Vzpomíná manžel a synové s rodinami.

„Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten nezemřel a žije v srdci dál, 

jen svíci hořící a kytičku na hrob může dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.“

Děkujeme vám všem, kdo jste se přišli  
dne 17.7.2015 rozloučit s paní 

Amálií Matysovou
Děkujeme za květinové dary a především za slova útěchy.

Zarmoucená rodina.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří  
se dne 29.6.2015 přišli naposledy rozloučit s naším  

drahým tatínkem a dědečkem panem 

Zdeňkem Matysem
Zvláště děkujeme hasičskému sboru v Bludově  
za důstojné rozloučení. Manželka Magdalena,  

syn Michal a Ivo s rodinami.

VYJÁDŘENÍ BÝVALÉHO SBORU 
PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Obrací se na nás stále více seniorů, ke kterým jsme chodily  
gratulovat k narozeninám, s tím, že jsme na ně zanevřely, že 
už nás tato činnost nebavila a že jsme nechtěly spolupracovat  
s novým vedením kulturního domu. Není pravda, že nás tato 
činnost nebavila, dělaly jsme ji vždy rády. Měly jsme v úmyslu 
i nadále chodit gratulovat našim spoluobčanům a pomáhat na 
akcích kulturního domu tak, jak předchozích více jak dvacet let. 
 Nová paní vedoucí KD navrhla omezení počtu gratulací, 
omezení počtu členů SPOZu a navrhla nové složení SPOZu. 
Rada OÚ tento návrh schválila. Takže o naši pomoc a práci už 
přestal být zájem, a tím bylo naše členství ukončeno.  

Tolik jen na vysvětlení celé, pro nás nepříjemné, situace. 
Za bývalý SPOZ: 

Jana Baslarová, Jarmila Divišová, 
Blažena Fingerová, Eva Fojtová, 

Věra Kotrlá, Anna Krátká, Anna Krišová, 
Marie Matějíčková, Ludmila Skoumalová
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Mami, tati, rozumíš mi? 
Aneb jak provést děti  

silnými emocemi. 
Mgr. Martina Hušková

Máma dvou dětí s pedagogickým  
a psychoterapeutickým vzděláním i praxí. 

13.10.2015 v 17:00 hodin
 v Obecním klubu Bludov

Vstupné 30,- korun. 
Přihlašování na emailu: kulturni.dum@bludov.cz

tel: 736 189 527

Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov, z. s.

zve 
všechny sestry, bratry, holky, kluky i jejich rodiče na

XX.ročník
Svatováclavské

drakiády

Který drak 
…v pondělí 28. září…  

doletí nejdál?

Která dračice
…bude nejkrásnější… 

dračicí roku 2015?

Který drak předvede
…krkolomný pád… 
na Brusné od 14:00?
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ZUMBA
s Angi Samcovou

Přijďte si zacvičit, pobavit se a díky pohybu se i odreagovat. 
Cvičení - pohyb pro všechny věkové kategorie bez ohledu 

na věk či postavu.
Kdy se sejdeme? 11. září 2015

V kolik hodin?  18:00 hodin
Kde?  V KD Bludov, velký sál

Kurzovné? 560,-/pololetí (14 lekcí za 40Kč)
Co s sebou? 

Dobrou náladu, pití, vhodné pohodlné oblečení.
Minimální počet je 15 zájemců, hlaste se prosím 

u pí. Zavadilové  v KD Bludov do 31. 8. 2015. 
Přihlášky jsou závazné.

Kulturní dům Bludov pořádá 

přednášku o bylinkách 
s Vladimírem Vytáskem z Litovle

Vážení příznivci léčivých rostlin, zveme vás srdečně  
na přednášku, kde se seznámíte s praktickým poznáváním  

léčivek rostoucích v místních lokalitách a jejich  
využitím při léčení nemocí. 

 Pan Vladimír Vytásek píše o bylinách od roku 2002  
do časopisu Receptář a v současné době připravuje knihu. 
 Bylinkaří od roku 1984, kdy si pomocí bylinek bez použití  

jiných léků vyléčil žaludeční vředy. Při své zahradnické  
praxi začal pěstovat vzácnější léčivky. Absolvoval několik  

týdenních bylinářských kurzů u nejlepších bylinářů  
pana Josefa Zentricha, Pavla Váni aj. 

 Vlastní přednášky a kurzy pořádá od roku 2000. 
Působí jako lektor pro Centrum Kruh, kde přednáší  

např. s MUDr. Petrem Nobelem. 

Přihlášky v KD Bludov u Zavadilové Heleny nebo na emailu: 
kulturni.dum@bludov.cz nebo na tel. čísle: 736 189 527

- výuka hry na klavír, keyboard
- doučování hudební teorie

- příprava na přijímací zkoušky na pedagogické 
obory  SŠ a  VŠ

- pomoc pro úspěšné vykonání teoretické 
či praktické hudební zkoušky při studiu 

Kdy? 15.9.2015
Kde? KD Bludov malý sál

V kolik hodin? 18:00 hodin
Vstupné: 30,- korun

V září se opět otvírá  
hudební kurz 

s Janou Zahrádkovou 
4. září 2015  

v 15:00 hodin 
v učebně klavíru.

XXIII. ROČNÍK VÝŠLAPU      
ZA BLUDOVSKÝM 

ŠPEKÁČKEM
Kdy? Sobota 5.září 2015
Start? Zahrada kulturního domu
Čas? Od 8:00 do 9:00 hodin
Trasy? 7km, 20km 
Cíl? Koupaliště Vlčí důl

V cíli opékání špekáčků, soutěž, dárek pro nejmladšího 
a nejstaršího účastníka. Koná se za každého počasí. 
Startovné: 20,-korun

Autobusová doprava Zdeněk Spáčil
nabízí volná místa na zájezdy

Oswetim – polský koncentrační tábor – jednodenní zájezd v sobotu 
10. 10. 2015, cena 650.- Kč /cesta, vstupné, průvodce/, 
odjezd v 4.55 hod. od zámku Bludov

Bukfurdo – maďarské termální lázně – čtyřdenní zájezd /27 bazénů, 
teplota vody 32-38 st. C, ubytování v apartmánovém hotelu  
v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 1.10.-4.10.2015,  
odjezd 7.25 hod. od zámku Bludov, cena 4.400.- Kč /doprava,  
3x ubytování, 3x polopenze, vstup do bazénů, lázeňský poplatek.  
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2.000.- Kč.

Přihlášky a informace – tel. 608834221
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 Milé /nejenom/ maminky, srdečně Vás zveme na již tradiční 

9. Bludovský dětský bazar
pro děti od 0-15 roků

Kde? Velký sál Kulturního domu Bludov
Kdy?  V sobotu 12.září 2015 od 9-11 hod.

Můžete koupit i prodat
dětské oblečení pro malé i velké děti /podzim-zima/
dětskou obuv
dětské autosedačky, kočárky,...
dětské dopravní prostředky - kola, odrážedla, koloběžky,...
- dětské hračky, knížky
různé potřeby pro děti – škola, sport, tvoření... apod.
 
Prostě vše,co už vaše děti nepotřebují, ale jiným jestě poslouží

Zájemci o rezervaci prodejného místa   
a více informací se prosím hlaste nejpozději  

do 10.9.2015 na na tel. č.: 583238177  
nebo e-mail kulturni.dum@bludov.cz nebo  

lucka.polaskova@gmail.com
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Otevíráme od září kurz Street dance!!!
Street dance je moderní způsob tance, který zahrnuje velký počet rozdílných tanečních stylů, které se od sebe liší konkrétními kroky  
i typem hudby, na kterou se tančí. Mezi nejznámější styly patří např. Hip hop, Break Dance, R´n´B, Wack, Dancehall, Locking, House Dance. 
Ke street dance patří i specifický styl v oblékání, například volné kalhoty, volná trika a pevné tenisky.
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MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA  
A VZDĚLÁVÁNÍ

M. MACHALA - Šumperk

nabízíme hudební kurzy 
Bicí souprava - djembe - cajon

  Zpěv  
  Zobcová flétna  
Keyboard - klavír 
Akustická kytara

Akordeon-chromatická harmonika
Elektrická kytara

nábor probíhá celoročně věk studentů není omezen  
přihlášky na stránkách: www.m-machala.cz 

nebo telefonicky: 725 686 325 

Prosím všechny vedoucí spolků  
a organizací, kteří chtějí mít svoje akce 

uvedené v kalendáři 2016, aby se přihlásili 
do konce října v kulturním domě u Heleny 

Zavadilové nebo napsali na email:  
kulturni.dum@seznam.cz. 

              Děkuji. Helena Zavadilová

VÝZVA A PROSBA

Jiří Krejčí - autodoprava 
Dr. Březiny 87, Bludov

tel. 603 495 741
provádí vozidlem MAN

odvoz stavební suti, zeminy,
 žel. šrotu apod.

dovoz uhlí, písku, štěrků 
a jiných st. materiálů

dovoz palivového 
dřeva, kůry 
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autodoprava kontejnery
zemní a výkopové práce MINIBAGREM 1,5t

- odvoz suti, zeminy, žel. šrotu,
  bioodpadu, objem. odpadu,....

- dovoz dřeva, kůry, uhlí,
  štěrku, písku, betonu a jiných
  stavebních materiálů

šíře minibagru - 1 m
výkopové práce pro:
- el. a plyn. přípojky
- kanalizace
- výkopy bazénů
- stavební výkopy, ...

Petr Toman
Slepá 700

789 61 Bludov

774 976 279
toman-autodoprava@seznam.cz
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Naše obec

Naše obec, tedy střed od zámku ke kostelu je čím dál víc  
pěknější a za to patří dík všem, co se o to přičinili. 
 Ovšem horší stav je v přilehlých částech obce. Snad nejhorší 
je horní konec. I když tu vede hlavní a dost vytížená silnice,  
tak oprava se stále odkládá. Dokonce snad první varianta byla  
vybudovat i chodník, škoda, že nebude. 
 Pro maminky s kočárky a školáky by byl určitě bezpečnější. 
Určitě by byla na pohled pěknější. Správa silnic na nás i zapo-
míná s úklidem. Po zimě přijeli koncem jara, až jsme si všichni 
sami uklidili. 

 Na konečné zastávce stojí nevkusná plechová čekárna  
s rezavým odpadkovým košem. Pro kolemjdoucí nepěkný  
pohled. 
 Po této komunikaci se pohybuje dost pejskařů. Chybí tu koše 
pro páníčky, snad by zmizely i hromádky podél silnice. 
 A potok, v letních měsících bolest bydlících. Často se pro-
mění ve stoku bez vody. Páni radní se vymlouvají na Povodí 
Moravy, ale nás to nezajímá, daně platíme obci jako všichni,  
a také chceme mít pěkné prostředí. 

                                 Dáša Froleková, Hrabenovská 426

Zahrádkářská výstava 2015
Vážení přátelé , zahrádkáři a příznivci zahrádkářů.
Pokud máte zájem zůčastnit se zahrádkářské výstavy  
v termínu dle plakátu, můžete své výpěstky do soutěže  
o nejchutnější papriku a rajče a největší vypěstovanou dýni 
donést v pátek 4.9.2015 do Kulturního domu v Bludově od 
10 – 18 hodin.

Za výbor ZO ČZS Bludov Straka Bohuslav.

Milí přátelé zahrádkáři.
Touto cestou bych vás rád pozval k účasti na naší zahrádkář-
ské výstavě. Výstava se bude konat ve dnech 5. a 6. září 2015. 
Protože se zvyšuje počet občanů, kteří si pěstují svoji zeleninu  

a ovoce, zní název výstavy „ZELENINA A OVOCE  
Z VLASTNÍHO PĚSTOVÁNÍ“. 
 Na výstavě budou vyhlášeny soutěže o nejkrásnější  
a nejchutnější výpěstek z donesené produkce.
Také proběhne soutěž o největší dýni vypěstovanou bludov-
skými zahrádkáři. Vítězové těchto soutěží budou samozřejmě  
odměněni cenami. Na této výstavě také proběhne předávání cen  
z celoobecní soutěže o „Nejkrásnější zahradnicky nejlépe upra-
vené okno, balkon, předzahrádku či dům“. Soutěž byla ukon-
čena k 16. srpnu 2015. Pravidla této soutěže byla uveřejněna  
v časopise Bludovan č. 3/2015.
 Členové ZO ČZS Bludov mezi sebou rádi přivítají vystavo-
vatele a zájemce o soutěže z řad bludovské veřejnosti.

Za výbor ZO ČZS Bludov Bohuslav Straka.
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Skautem - junákem jsem již dvacet let. Zúčastnil jsem se devate-
nácti táborů. Šest z nich jsem vedl. Ovšem ten letošní, pod vede-
ním bratra Rysa (Ondřej Daniel), byl z těch devátenácti nejlepší. 
Ne, že by ty ostatní byly špatné, ba naopak. Ovšem Tábor mečů 
byl něčím výjimečný, měl v sobě něco málo navíc oproti těm 
ostatním. Chcete vědět co? Pak čtěte dál. Pokusím se náš tábor, 
jeho specifika a hlavně to něco navíc popsat.
 Okřídlená věta jednoho z velikánů českého skautingu pra-
ví, že: „Tábor je podnik pro celé muže“. A jen těžko lze jeho 
velikost a náročnost popsat jednou větou lépe. Skauti, skautky, 
vlčata i světlušky celý rok trénují, aby byli na tábor a jeho ná-
plň připraveni. Aby mohli obstát v náročné konkurenci ostatních  
a zvládli spoustu nelehkých úkolů. A aby si ho v neposlední řadě 
co nejvíce užili. A to vše se letos do puntíku podařilo.
 Těch čtrnáct dní v červenci uteklo jako voda. Přijeli jsme 
na posečenou louku, slunce pražilo a již suché seno stále leželo 

Tábor mečů 2015
netknuto. Všechny táborové věci jsme měli od večera předcho-
zího dne složeny a teď jsme se museli pustit do jejich komple-
tace. Během dvou dnů, kdy se na obloze neobjevil ani mráček 
a teploty hrubě přesahovaly třicet stupňů, jsme museli posta-
vit všechny podsady, nachystat latríny, sprchu, nakácet stromy  
a postavit kuchyň. Všechno pěkně ručně za pomocí seker, pil, 
lopat a dalších nástrojů. Bez jakéhokoli  zázemí v podobě bu-
dovy nebo chaty. Ó, jak jsme si vážili každého kousku stínu  
a chvíle odpočinku. A stejně tak práce a nejenom té vlastní. 
Ostatně tábor nestavěli pouze ti nejstarší z vedení. Svým dílem 
přispěli i kluci a holky, kterým ještě nebylo patnáct let. Někte-
rým dokonce ani třináct. A zvládli to. Bravurně. 
 V pondělí večer již hořel zahajovací táborový oheň, na 
kterém se nejenom zpívalo a vyprávělo, ale na kterém vlastně 
všechno začalo. Byla zaseknuta táborová sekera - velký symbol 
celého tábora, odstartovala celotáborová hra na motivy fanta-
sy jménem Zaklínač a vůbec se započal skutečný režim tábora. 
Od té doby již každý znal své místo, své povinnosti. Rádcové 
dostali své družiny a ač o nemálo starší než jejich členové, pře-
vzali za ně zodpovědnost. To oni se teď budou starat, zda jsou 
všechna malá vlčata a světlušky včas na nástupu, zda mají čis-
tý ešus nebo zda jsou připraveni na program. Samozřejmě, my 
starší jsme tam od toho, abychom na vše dohlédli a nedostatky 
opravili nebo na ně upozornili, ale mnohdy toho nebylo vůbec 
zapotřebí. Rádkyně a rádcové tuhle úlohu skvěle zvládli. Jen 
těžko by dostali byť jen část zodpovědnosti doma nebo ve škole. 
Možná ze strachu z jejich schopností, nebo z mylného dojmu, 
že mají na podobné věci dost času. A je pak úžasné vidět, jak 
se posouvají, jak všechno zvládají a rostou se svěřenými úkoly.  
A to platí nejenom pro rádce, ale i pro všechny ostatní. A to 
je také jeden z důvodů, proč je Junák tak unikátní a proč jsou 
nejenom bludovské skautské tábory takové, jaké jsou. A to něco 
navíc, co jsem slíbil ukázat? Nakonec si to nechám pro sebe, 
ale zkuste se zeptat těch, co na táboře byli. Zeptejte se jich, 
proč se jim na konci nechtělo opouštět krásnou louku poblíž 
Mladoňova. Zeptejte se na to, jak vypadá tee-pee, když v něm  
v noci hoří oheň. Zeptejte se, jak se jim spalo po táborovém ohni,  
u kterého složili svůj vlčácký nebo skautský slib. Podívejte 
se na přiložené fotky. Navštivte i naši galerii, která je volně  
přístupná na adrese bludovit.rajce.idnes.cz a třeba to málo navíc 
najdete.  

Jan Juránek – Hanes
vedoucí skautského střediska 
Františka Pecháčka Bludov
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Opravdu jsme takoví kulturní barbaři?

Patřím k těm, kteří v neděli 24. 5. (prý) seděli doma na gauči  
a zírali na televizi a kteří (prý) byli otrávení a znechucení. Aspoň 
tak se to psalo v minulém Bludovanu. Nebyl jsem totiž na před-
stavení ostravského Divadla Devítka, sitkomu Opona nahoru!
 Abych aspoň trochu napravil svou chybu a abych zjistil, o co 
jsem přišel, zhlédl jsem představení na internetu, i když v podání 
divadelního souboru Svatopluk z Hodonína.
 Nechci tady nějak subjektivně představení rozebírat, ale  
závěr je jasný – tento typ her se mi nelíbí, humor hlášek typu 
„kapitál a peroxid vodíku jsou moje silný stránky“ moc nechápu. 
Tvrzení uvedené v Bludovanu, že po zhlédnutí tohoto díla by se 
mi žilo lépe, tedy rozhodně nesdílím.

 Ale proč to vlastně píšu. Už od svých školních let pořádám 
různé akce, nejen sportovní. Za tu dobu jsem pochopil jedno  
– pokud je na mých akcích málo lidí, je to buď nezájmem (tedy 
jsem udělal chybu, když pořádám něco, o co není zájem) nebo 
je to špatnou propagací (tedy jsem udělal chybu, že jsem akci 
nedostatečně prezentoval). Důležité ale je, že v obou případech 
je to chyba moje - pořadatele, nikoliv (ne)účastníků mých akcí.
 Proto mi přijde nefér nařknout lidi z pasivního gaučingu  
a jakýchsi depresí kvůli tomu, že nepřišli na nějakou akci.  
Budeme chodit na akce, na které chceme nebo na akce, na které 
bychom údajně měli jít? Je tu kulturní dům pro lidi, nebo lidi 
pro kulturní dům?

Josef Komenda

František Krňávek - malby, Josef Baslar - malby, Petr Kučera - malby, Jaromíra Posmýková - malby, Iva Zamykalová - malby,
Antonín Štefurák - fotografie

Fotky z galerie Rovensko - výstava obrazů výtvarné skupiny NASLISE
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Vznik chatové osady „Vlčí důl“ sahá až do roku 1965, kdy začal 
se stavbou první chaty pan Jiří Hroch. Následně s výstavbou dal-
ších chat pokračovali František Kašpar, Vladimír Soural, Miro-
slav Klučka a Václav Šauer. Postupem času se přidávali stavbou 
dalších chat další chataři z Bludova, Šumperka, Zábřehu a okolí.

50. výročí založení chatové osady Vlčí důl

 Při upravování svého okolí odvedli chataři také velký kus 
práce při budování koupaliště, dále potom v roce 1976 se chataři 
podíleli na dokončení restaurace na koupališti, na úpravě jeho 
okolí a postavení oplocení kolem celého koupaliště. Chataři také 
pracovali na jiných akcích, které tehdejší MNV Bludov pořádal. 
V letech 1981 až 1982 chataři znovu zabezpečili nové oplocení 
celého koupaliště.
 Pro zajištění dostatku pitné vody pro chatovou osadu bylo 
v roce 1983 dohodnuto s MNV Bludov napojení na studnu 
vybudovanou před koupalištěm s tím, že chataři vlastní prací  
i finančními prostředky vybudují vodovod. Na této akci se podí-
lelo 19 chatařů a bylo provedeno natažení základního vodovod-
ního řádu.

 Se vznikem chatové osady „Vlčí důl“ bylo zapotřebí vybu-
dovat také příjezdové cesty, zavést elektřinu a v neposlední řadě 
zajistit pitnou vodu. V roce 1970 tak byla vyvrtána studna do 
hloubky 13 metrů a tím byl vyřešen problém s vodou. Současně 
bylo po delším jednání docíleno souhlasu  k zavedení elektric-
kého proudu pro chatovou oblast s podmínkou, že veškeré práce 
si provedou chataři sami, a to i po finanční stránce. Práce byla 
započata v roce 1970  a dokončena v roce 1975. To vše pak bylo 
předáno tehdejší Severomoravské energetice. 

 Pro využití volného času chatařů a pro pořádání různých spo-
lečných akcí bylo vybudováno hřiště na horním i dolním konci 
chatové osady. V roce 1971 byla upravena příjezdová cesta od 
lip a v roce 1972 byla provedena úprava dolní části s výstavbou 
mostu před osadou a úpravou toku Vitonín.

 Chatová osada má poprvé také zvolený chatový výbor a jeho 
předsedou byl zvolen zakládající chatař pan Jiří Hroch.
 V následujících letech se provádějí údržbové práce na zlep-
šení chat a okolí chatové osady a zároveň  postupně dochází  
k různým změnám majitelů chat.
 Postupně byla provedena rekonstrukce elektrické sítě  
s nočním osvětlením na chatové osadě, ve spolupráci s obecním 
úřadem byla vybudována průchozí cesta se schodištěm, která je 
využívána i občany Bludova při procházkách.
 V roce 2007 byla vybudována veřejná kanalizace i v chatové 
osadě, čímž byla odstraněna potřeba vývozu jímek. Po dokonče-
ní výstavby dochází k úpravě zeleně.
 Bohužel v tomto roce dochází k smutné události - v listo-
padu po těžké nemoci zemřel zakládající člen chatové osady 
a předseda chatového výboru pan Jiří Hroch.
 Na členské schůzi v roce 2008 je volen nový chatový výbor 
a jejím předsedou byl následně zvolen pan Vladimír Koudelka.
 V chatové jsou pořádána různá posezení a jiné činnosti,  
chatový výbor se pravidelně schází a řeší různé potřeby chatové 
osady. V rámci úspor za elektrickou energii a v zájmu zachování 
nočního osvětlení bylo dohodnuto s obecním úřadem, že elek-
trickou spotřebu 4 světel si uhradí chataři sami. Pro udržování 
čistoty a třídění odpadu jsou v chatové osadě umístěny 2 kon-
tejnery na směšný odpad, 1 kontejner na sklo a kontejner na bio 
odpad.
 Co na závěr? Děkuji za velmi dobré vztahy s obecním  
úřadem. Zvláště si cením přístupu starosty obce Ing. Pavla Stona 
při spolupráci s chatovým výborem a chatovou osadou.

Vladimír Koudelka
předseda chatové osady
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29.7.2015 výlet seniorů ze Štítů přes Horní Studénky, Olšanské hory a do Olšan. 

Tenisový turnaj

Nové znám
ky 

s bludovským
i m

otivy
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24.6. měly děti poslední hodinu aerobiku. Rodiče měli možnost 
se přijít podívat, jaké mají šikovné děti. Za sebe musím říct, že 
se toho děti opravdu hodně naučily, že jsou moc šikovné. Začí-
nají zvládat samy základní prvky a kroky. Věrce moc děkujeme  
a věříme, že zde aerobik pro děti bude pokračovat i další školní rok. 

H.Z.

Hudební koktejl 18.7.2015

Poslední aerobik pro děti 24.6.2015Naše Bludověnka


