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Na závěr roku snad dvě příjemné informace
Vážení spoluobčané,
• Stejně jako v minulých letech pro vás 

obec připravila čtrnáctidenní stolní  
kalendáře. Tentokráte na rok 2016, 
opět s krásnými barevnými fotografiemi  
s bludovskými motivy. V kalendáři  
budou vyznačeny termíny, které vám 
pomohou orientovat se v důležitých 
záležitostech života naší obce. Kalen-
dáře budou bezplatně doručeny do  
každé domácnosti jako dárek od  

VÝZVA A PROSBA
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 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. A.Z.

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 7. prosince 2015  

od 18:00 hod. proběhne 
v kulturním domě 6. zasedání 

zastupitelstva obce.

Všichni jste srdečně zváni.

svatého Mikuláše. Doufám, že se vám 
budou líbit.

• V sobotu 5. prosince se od 10.00 hod. 
uskuteční výlov Zámeckého rybníka. 
Za symbolickou cenu 50,- Kč za kus si 
budete moci (do vyprodání zásob) kou-
pit kapra (možnost zabití a vykuchání 
za příplatek 20,- Kč). Bezplatně si (do 
vydání zásob) můžete odnést červené 
karasy či jiné plevelné ryby.

     Ing. Pavel Ston, starosta obce

KULTURNÍ DŮM BLUDOV 
A OBEC BLUDOV

VÁS ZVOU NA

Adventní 
koncerty  2015

Kostel sv. Jiří v Bludově

II. adventní koncert
CARMEN ZÁBŘEH

Neděle 6. prosince 2015 v 17:00 hod.

III. adventní koncert
PETROF PIANO TRIO

Pátek 11. prosince 2015 v 19:00 hod.

IV. adventní koncert
FARNÍ SBOR OD SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ

a CLASSIC BAND
Neděle 20. prosince 2015 v 16:00 hod.

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 
BUDE VĚNOVÁNO  

CENTRU POMNĚNKA ŠUMPERK
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Mapa Stabilního katastru z roku 1834                                  část VII.
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Dotační program obce Bludov na rok 2016

Úvod
Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových 
příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Za-
stupitelstvo si je vědomo důležitosti aktivit občanů obce i spolků 
v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, vzdělávání, 
kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče a veřejné zeleně. 
 Z tohoto důvodu vypisuje zastupitelstvo s oporou v zákoně  
č. 250/2000 Sb., v platném znění Dotační program obce Bludov  
na rok 2016 (dále jen „dotační program“). Dotací se v tomto  
dotačním programu rozumí dotace poskytovaná na účel určený  
poskytovatelem, tzn. programové dotace (ve smyslu § 10a odst.  
2 až § 10c zákona č. 24/2015 Sb.).

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Dotační titul A) Podpora zájmové činnosti mládeže:
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný či vzdě-
lávací prvek - např. celoroční výchovná činnost v zájmových  
organizacích, pobyt v přírodě, tábory, hudební činnost, ochotnické 
divadlo a výtvarná činnost apod. 
Dotační oblast Podpora výsadby zeleně a ochrana životního  
prostředí je rozdělena do tří dotačních titulů:

Dotační titul B1) 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).
Dotační titul B2) Ochrana životního prostředí – prevence: 
Podporováno bude zajišťování prevence chorob rostlin a živočichů.
Dotační titul B3) Ekologické projekty: 
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního  
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit. 
Dotační titul C) Podpora rozvoje sportu:
Podporována bude činnost sportovních spolků. 
Dotační titul D) Podpora kulturní a spolkové činnosti:
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění  
programu spolku. Tento dotační titul se nevztahuje na spolkovou 
činnost mládeže.
Dotační titul E) Sociální péče:
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií stanove-
ných sociální a bytovou komisí rady obce.
Důvod podpory stanoveného účelu:
Důvodem pro dotační podporu je důležitost aktivit občanů obce  

Přiložené obrázky zachycují okraje bludovského katastru. První  
z nich představuje nejjižnější část katastru – špici mezi Postřel-
movem a Sudkovem. Dominantou je Nový rybník, jehož cíp byl 
vidět na minulém mapovém listu. Na severovýchodě obchází ryb-
ník cesta, která posléze odbočuje východním směrem – k dneš-
nímu nádraží, které ovšem tehdy ještě nestálo. Na svém místě je 
i dnešní cesta do Sudkova. Na křižovatce cest je zakreslen kříž, 
který stojí dodnes. Postaven byl dva roky před pořízením mapy. 
Oblast u dnešního nádraží je na mapě pojmenována „Obere Lo-
ssen“, tedy „Horní Losy“, zatímco oblast pod rybníkem „Niedere 
Lossen“, tedy „Dolní Losy“. Na západní straně vtéká do Moravy 
Mlýnský potok, do nějž ještě před tím ústí výtok z Nového  
rybníka.
 Na druhém obrázku vidíme oblast tzv. Tónovské a na  
Horách – i v mapě je název „Gebirgsried“, který můžeme volně 
přeložit jako „Na Horách“. Jde o oblast severozápadního okraje 
obce směrem k Chromči a Bohutínu. Z dnešního pohledu příliš 
zajímavá není – tam, kde byl tehdy les, je les i dnes, kde byla 
pole, jsou pole i dnes. Snad jen můžeme upozornit, že místa, jež 
jsou dnes kolem trati podmáčená a zarostlá, sloužila tehdy jakou 
louky.

 Poslední obrázek ukazuje nejsevernější cíp katastru – ob-
last kolem kostelíčka. Již tehdy byl pozemek, na němž kostelí-
ček stojí, „vykousnut“ z hrabenovského katastru. Oproti situaci  
z roku 1741, kdy byla pořízena předchozí mapa, nezahrnuje tato 
objekt poustevny – poustevníci v té době u kostelíčka již přes 
půl století nežili. Kostelíček je zachycen v době několika málo 
let po svém obnovení. Nestojí ani dnešní sakristie, ještě ale ani 
předchozí, která stála na hrabenovské straně (evidentně tak byla 
postavena spíše nouzově až po vystavění kostelíčka – do začátku 
20. století už ale byla zchátrálá a zřejmě sama spadla).
 Zajímavé jsou také pozemky na jih od kostelíčka, které  
nebyly zarostlé lesem, jako dnes, ale sloužily zřejmě jako  
pastviny. Šlo zřejmě o dlouhodobý stav, který trval ještě v první 
polovině dvacátého století, k výsadbě lesa došlo až později. 
 Tímto příspěvkem končí sedmidílný seriál věnovaný 
mapě Stabilního katastru Bludova z roku 1834. Mohli jsme si  
všimnout několika historických zajímavostí, které dosud  
nebyly zaznamenány, a vnímat, jak na jednu stranu rychle 
se prostor mění, na druhou stranu ale jak stabilní některé  
struktury jsou.

Stanislav Balík ml.

Bohoslužby o Vánocích 2015 v Bludově
24.12.	ŠTĚDRÝ	DEN	 15:00  mše sv. pro děti
  23:00  půlnoční mše sv. u kostelíčka
25.12.	SLAVNOST	NAROZENÍ	PÁNĚ     10:30  slavnostní mše sv. 
26.12.	Svátek	sv.	Štěpána 10:30  slavnostní mše sv. 
27.12.	Svátek	sv.	Rodiny	 10:30  slavnostní mše sv.  
31.12.	SILVESTR 16:30  mše sv. na poděkování
  24:00  půlnoční mše sv. u kostelíčka
1.1.	 NOVÝ	ROK	 10:30  slavnostní mše sv.

Tradiční zpívání u stromu
na nádvoří bludovského zámku

23.12.2015 v 17.00 hod.
Srdečně zve rodina Mornstein-Zierotin, obec Bludov,

zpěváci od Sv.Jiří v Bludově společně s pěveckým sborem ZŠ Bludov 
pod taktovkou Ivana Zely.
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i spolků v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, vzdě-
lávání, kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče a veřejné 
zeleně pro rozvoj občanské společnosti, a tedy pro kvalitu života  
v obci.
Časové vymezení dotačního programu:
Dotační program má platnost od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu na dotační program bude:
700.000 Kč.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
Maximální výše dotace pro jednoho žadatele může činit  
maximálně polovinu celkového objemu peněžních prostředků  
vyčleněných v rozpočtu na dotační program.
Kritéria pro stanovení výše dotace:
Zastupitelstvo při stanovení výše dotace zohledňuje žádanou výši 
dotace, přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto dotačního pro-
gramu, realizovatelnost projektu, jeho důležitost a dopad na kvalitu 
života v obci. Bere ohled i na dosavadní působení žadatele v ob-
čanské společnosti v obci a na čerpání dotací od obce v minulých 
letech. 
Okruh způsobilých žadatelů:
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.
Lhůta pro podání žádosti:
Žádosti lze podat od 4. 1. 2016 do 2.2.2016 do 13:30 hodin  
na Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov. 
Kritéria pro hodnocení žádosti:
1. V první fázi hodnotí obecní úřad formální kritéria žádosti. 

Žádost podaná mimo lhůtu pro podání žádosti, žádost neúplně 
vyplněná, podaná na jiném formuláři nebo neobsahující přede-
psané přílohy, nebude dále projednána a bude žadateli vrácena 
bez věcného vyřízení.

2. Poté nastává fáze hodnocení specifických kritérií. Obecní úřad 
postoupí bez zbytečného odkladu žádost, jež splňuje formální 
kritéria k projednání a posouzení příslušné komisi rady obce, a to: 

 a) dotační titul E - Komisi sociální a bytové;
 b) dotační titul A, B3, C, D - Komisi kulturní, 
     mládeže a sportu;
 c) dotační titul B1, B2 - Komisi životního prostředí.
3. Komise hodnotí přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto 

dotačního programu, jeho realizovatelnost, důležitost a dopad 
na kvalitu života. Bere ohled i na dosavadní působení žadatele  
v občanské společnosti v obci a na čerpání a využití těchto  
dotací žadatelem v minulých letech. 

4. Všechny žádosti splňující formální a obsahové náležitos-
ti posléze projedná rada obce, která je se svým stanoviskem  
i se stanoviskem příslušné komise předloží k rozhodnutí  
zastupitelstvu obce.

5. Komise rady obce a rada obce mohou navrhovat podmínění 
poskytnutí dotace, zastupitelstvo obce posléze o tomto  
podmínění rozhoduje. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Žádosti hromadně projedná a o výši dotací rozhodne zastupitelstvo 
obce nejpozději do konce dubna 2016.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2. Dotace se přiznávají na budoucí projekty, na projekty již  

realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštního  
zřetele hodných.

3. Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o dotaci vyrovnány  
veškeré finanční závazky vůči obci Bludov.

4. Žadatel musí s obcí uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace.

5. Z poskytnuté dotace není možno hradit nákupy občerstvení  
a potravin.

6. Příjemce dotace nesmí poskytnout dotaci nebo její část třetí osobě.
7. Pokud bude poskytovatelem dotace zjištěno, že poskytnutá do-

tace byla použita jinak, než na co byla schválena, je příjemce 
dotace povinen vrátit předmětnou dotaci v plné výši na účet 
poskytovatele dotace, a to nejpozději do 1 měsíce od písemné 
výzvy poskytovatele. 

Obsah žádosti:
Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici 
na obecním úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního úřadu ža-
dateli poradí, jak formulář vyplnit (formulář bude zvlášť pro žada-
tele-fyzickou osobu a pro žadatele-právnickou osobu). Formuláře 
budou k dispozici i na internetových stránkách obce (www.bludov.
cz/Obecni-urad/Informace-z-OU). 
 V případě, že žadatel použije jiný formulář nebo bude přede-
psaný formulář změněn, bude žádost bez projednání vrácena.

Žádost bude obsahovat následující údaje:
1. identifikační údaje žadatele
 a) je-li žadatel fyzickou osobou, uvede jméno a příjmení, 
    datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele o dotaci, 
 b) je-li žadatel právnickou osobou, uvede název, sídlo 
     a identifikační číslo osoby,
2. požadovanou částku,
3. popis projektu, na které je dotace žádána; projekt zahrne
 a) účel, na nějž je dotace žádána, 
 b) jeho odůvodnění,
 c) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
 d) zařazení projektu do příslušných datačních titulů,
4. číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude poskytnuta 

finanční podpora přesahující částku 10.000 Kč,
5. položkový rozpočet projektu,
6. identifikaci osoby (jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu  

a funkci v organizaci), která bude oprávněna k vyřizování  
záležitostí spojených se samotným čerpáním dotace (např. účet-
ní organizace)

7. je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci: 
 a) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého 
     pobytu) zastupujících právnickou osobu s uvedením 
     právního důvodu zastoupení,
 b) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého 
     pobytu) s podílem v této právnické osobě,
 c) osob (název, sídlo a identifikační číslo osoby), v nichž 
     má přímý podíl, a výši tohoto podílu,
8. seznam případných příloh žádosti.
9. den vyhotovení žádosti a podpis žadatele (statutárního orgánu 

– jde-li o právnickou osobu) s prohlášením, že všechny 
 uvedené údaje jsou pravdivé.
Přílohy žádosti:
1. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, C, D, který je práv-

nickou osobou, k žádosti přiloží výroční zprávu o své činnosti  
za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat minimálně: 

 a) název, právní formu, sídlo, IČ,
 b) počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku,
 c) složení orgánů právnické osoby,
 d) přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce 
   rozdělený na oblast příjmů (rozdělena minimálně na  

   členské příspěvky, dary, státní dotace, dotace od obce, 
   příjem z akcí a ostatní příjmy) a oblast výdajů (rozdělena 
   minimálně na odvod členských příspěvků, investice, 
   opravy, vybavení, inventář, režie, hlavní činnost),
 e) popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendářním roce,
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 f) popis činnosti určené pro veřejnost v minulém 
    kalendářním roce.
2. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, C, D, který je 

fyzickou osobou, k žádosti přiloží stručnou informaci o činnosti 
za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat minimálně: 

 a) popis činnosti (jaké akce a s jakou návštěvností pořádal apod.),
 b) pokud čerpal dotace od obce za předchozí kalendářní rok, 

přiloží kopie odevzdaných soupisek předkládaných dokladů.
3. Žadatel o dotaci z dotačního titulu B1 předloží výpis z katastru 

nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsadbu, a kopii katas-
trální mapy se zákresem plánované výsadby.

Obsah veřejnoprávní smlouvy:
O poskytnutí dotace se sepíše se žadatelem smlouva 
s následujícím obsahem: 
 a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace,
 b) jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého 
  pobytu, je-li příjemce dotace fyzickou osobou; název, sídlo 
  a identifikační číslo právnické osoby, je-li příjemce dotace 
  právnickou osobou,
 c) identifikace oprávněné osoby, která je pověřena předložit  
  finanční vypořádání dotace,
 d) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace,
 e) poskytovaná částka 
 f) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,
 g) doba plnění, v níž má být dosaženo stanoveného účelu,
 h) doba pro předložení finančního vypořádání dotace, 
 i) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních 
  prostředků splnit (předložení soupisky předkládaných 
  dokladů apod.),
 j) povinnosti příjemce dotace v případě přeměny nebo 
  zrušení právnické osoby s likvidací (je-li příjemcem 
  dotace právnická osoba),
 k) závazek příjemce dotace k jejímu vrácení v případě 
  nedodržení nebo porušení stanovených podmínek,

 l) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace,
 m) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy,
Způsob proplácení dotace:
1. Čas plnění je v průběhu příslušného roku, na který je dotace 

schválena. Dotace bude vyčerpána nejpozději do 12.12.2016.
2. Částky do 10.000 Kč mohou být vyplaceny hotově z poklad-

ny poskytovatele dotace nebo mohou být na základě žádosti 
příjemce dotace poskytnuty na jeho bankovní účet uvedený ve 
smlouvě o poskytnutí dotace a to do 15 dnů poté, co příjemce 
předloží poskytovateli řádné vyúčtování dotace. 

3. Částku do 10.000 Kč lze na základě žádosti příjemce dotace 
poskytnout i zálohově.

4. Částky přesahující 10.000 Kč mohou být po předložení vyúčto-
vání dotace poukázány pouze na bankovní účet příjemce dotace 
uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace a to do 15 dnů poté, co 
příjemce předloží poskytovateli řádné vyúčtování dotace.

5. U dotačního titulu B1 bude dotace poskytnuta po předložení 
vyúčtování dotace a po souhlasu člena příslušné komise, který 
provede kontrolu využití dané dotace.

Kontrola čerpání dotací:
Kontrolu čerpání dotací má právo provádět po stránce věcné 
ta komise, která je příslušná k posouzení daného dotačního  
titulu, kontrolu po stránce finanční provádí finanční výbor do 
31.1.2017, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.
Zveřejňování uzavřených veřejnoprávních smluv: 
Poskytovatel dotace zveřejní všechny uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace a jejich dodatky na své úřední desce 
způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy nebo jejího dodatku s příjemcem dotace. 
Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků bude zveřejněna nejméně 
po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
 Tento dotační program byl schválen Zastupitelstvem obce  
Bludov dne 7.9.2015, usnesením č. 90/Z/15.
     Ing. Pavel Ston, starosta obce

Důležité upozornění pro občany
Změna termínu odstávky 
V souvislosti se schválenou novelou zákona o občanských 
průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany, 
že v období od 28. 12. – 31. 12. 2015 nebudou přijímány  
žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu  
(původně byl stanoven termín již od 15. 12. 2015, což bylo 
Ministerstvem vnitra z důvodu zvýšení komfortu a zkva-
litňování služeb pro občany posunuto na uvedený pozdější 
termín). Rovněž nebude možné v uvedeném období již 
vyhotovené doklady předávat. V nutných případech bude 
držiteli občanského průkazu se skončenou dobou platnosti  
vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti 1 měsíc. V tomto případě pak musí občan doložit 
2 fotografie.
 Důvodem je plánovaná odstávka informačních systémů 
občanských průkazů a cestovních dokladů MV ČR a přechod 
na nový technický systém vyplývající z nově schválených  
legislativních změn. Příjem žádostí o vydání občanského 
průkazu a cestovního dokladu a výdej již vyhotovených 
osobních dokladů bude možný opět od 4. 1. 2016.

Olga Breitzetelová, vedoucí správního oddělení odboru 
správního a vnitřních věcí Městského úřadu v Šumperku

Vážení	občané,	obecní	úřad	upozorňuje,	
že	poslední	svoz	komunálního	odpadu

v	letošním	roce	proběhne	kvůli	
vánočním	svátkům

ve	středu	23.	prosince	2015.
Děkujeme za pochopení.

Provoz Obecního úřad Bludov v době 
vánočních svátků
  17.12.  úřad otevřen do 11:30 hodin
  18.12.  běžný provoz
SO  19.12.
NE  20.12.
  21.12.  běžný provoz
  22.12.  běžný provoz
  23.12.  úřad uzavřen
  24.12.  Štědrý den
  25.12.  1. svátek vánoční
SO  26.12.
NE  27.12.
  28.12.  úřad uzavřen
  29.12.  úřad uzavřen
  30.12.  úřad uzavřen
  31.12.  úřad uzavřen
  01.01.  Nový rok
SO  02.01.
NE  03.01.
  04.01.  běžný provoz

Pokladna otevřena do 21.12.2015. 
Od 22.12.2015 do 01.01.2016 bude pokladna uzavřena.

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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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti - prosinec 2015
Hufová Marie, Člupná Anna, Stonová Milada,
Matějíčková Zdenka, Richterová Anna, 
Směšná Františka, Kubíček Alois, Dubová Anna, 
Zapletalová Eliška, Hořínková Olga

Jubilanti - leden 2016 
70. 75. 80 a více roků
Zatloukalová Alžběta, Plhák Miroslav, Polách Alois,
Osladil Josef, Kamenská Věra, Pešáková Marie,
Horký Josef, Koutný Oldřich, Brokešová Emilie,
Kubíčková Klotylda, Plháková Anna, Schauer Karel

   V měsíci říjnu by oslavil pan
Jiří Fiala 
své 70. narozeniny. Vzpomínáme také jeho 
12. výročí úmrtí. Kdo ho znal, ať si vzpomene.
Manželka Fialová Marie. 
Synové Michal a Marek s rodinami.

   

   

   

Dne 12. prosince 2015 uplynou 4 roky 
od úmrtí paní 
Libuše Kvapilové 
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manžel, maminka a děti s rodinami.

Vzpomínky jsou jako ptáci…
Nikdo je nevolá, ale přesto se vrací…

Život je jako pohádka pouhá, pro každého jinak dlouhá.
Dne 22.12.2015 vzpomeneme 100 narozeniny 

tatínka, dědečka, pradědečka pana
Jaroslava Klimeše

Dík za to, čím jsi nám v životě byla.
Za každý den, který jsi pro nás žila.

Dne 21.7.2015 jsme si připomenuli 20. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky, prababičky, paní

Aničky Klimešové – rozené Hrochové
ulice Nádražní. S úctou vzpomínají Klimešovi a Plhákovi

POZVÁNKA
So	 		5.12.	 15:30	 Dětská mikulášská besídka
Ne	 		6.12.	 17:00	 2. adventní koncert
Pá	 11.12.	 19:00	 3. adventní koncert
So	 12.12.	 14:00	 Mikulášská besídka pro seniory
Po	 14.12.	 15:00	 Vánoční zvonkování
So	 19.12.	 		9:00	 Vánoční turnaj v šachu
Ne	 20.12.	 16:00	 4. adventní koncert

 

na akce prosinec 2015:

v Kulturním domě
Bludov v roce 2016

Pátek 15. ledna Myslivecký ples
Pátek 22. ledna Hasičský ples
Pátek 29. ledna 12. obecní ples
Pátek 19. února Družstevní ples
Pátek 26. února IX. ples otevřených srdcí

PLESY

   Ztichlo srdce otcovo, odešlo už spát,
zůstaly jen vzpomínky
a vděčnost na stokrát

Dne 6. ledna 2016 by se dožil 95 let náš 
tatínek, pan Alois Macek

Maminky neumírají, maminky jenom 
usínají, aby se každé ráno probouzely

ve vzpomínkách svých dětí
Dne 19. ledna uplynou 4 smutné roky,  
co odešla naše maminka, paní

Ludmila Macková
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste oba znali 
a měli rádi… S úctou a láskou stále vzpomínají dcery  
s rodinami.

   Dne 3. prosince 2015 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky  
a babičky paní 
Štěpánky Kvapilové
S láskou vzpomínají manžel, 
dcera a syn s rodinami.

Autobusová doprava 
Zdeněk Spáčil  
nabízí volná místa na zájezdy:
Laa an der Taya – rakouské termální lázně 
- neděle 27. prosince 2015, cena za cestu 480.- Kč. 
Zlevněný celodenní vstup  19 euro pro dospělé, 15 euro děti od 3-14 let. 
Odjezd z Bludova 6.55 hod. od zámku, návrat kolem 21 hod. 

Bukfurdo – maďarské termální lázně 
– čtyřdenní zájezd /27 bazénů, teplota vody 32-38 st. C, ubytování 
v apartmánovém hotelu v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím,             
28. 4. - 1. 5. 2016 a 6. 10. - 9. 10. 2016, odjezd 7.25 hod. od zámku Bludov, 
cena 4.500.- 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, 732351184
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V sobotu 12. prosince 2015
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV

Bohatý program a občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné (bludovští senioři), 

Ostatní 70,- Kč

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově vás srdečně zve na

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU PRO SENIORY 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU PRO SENIORY 

Kulturní dům Bludov zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou
besídku

Sobota	5.	prosince	v	15:30	hod.
V Kulturním domě Bludov

Těší se na Vás divadlo NETRATRDLO

Vstupné:	čertovské	rohy	nebo	30,-	Kč	
(+	20,-	Kč	za	balíček	pro	děti)

Vzpomínka
   

   

Odešel jsi, jak si to osud přál,  
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. 

Rok uplynul, jak tiché řeky proud,  
jen bolest nedá zapomenout.

Dne 15. prosince vzpomeneme 1. smutné 
výročí, co nás navždy opustil manžel, tatínek, 
syn a kamarád Pavel Feit 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo 
ho znali a měli rádi. S láskou stále vzpomíná 
manželka s dětmi a maminka.

Děkuji	všem,	kteří	doprovodili	mou	dceru
Martinu Schauerovou 
na její poslední cestě. Říkám si : „Co je život, když ho může 
změnit jedna jedinná vteřina?“ Děkuji také všem za květinové 
dary. Touto cestou děkuji p. Aleně Kochanové za velkou pomoc 
při zařizování pohřbu. Velký dík Ivě Baslarové za její nádhernou 
řeč, která věrně vystihla život Martiny. Díky Vám všem.
Za celou rodinu matka M. Fialová. Dcery Terezka, Klárka, Dája.
Manžel Martin. Bratři Michal a Marek.

„Každý nosí v hloubi sebe jakoby 
malý hřbitov těch, které miloval.“  

R. ROLLAND

Jako blesk z čistého nebe nás všechny zasáhla smutná zpráva 
o nečekaném odchodu Martiny Schauerové.
 Těžko uvěřit, že někdo tak plný života, temperamentu, 
optimismu a  dobré nálady už s námi nebude. Těžko se bude 
s takovou ztrátou smiřovat a vyrovnávat  nejen její rodina, ale 
i její kamarádi, pro které byla štědrou hostitelkou, zábavnou 
společnicí a tou nejlepší přítelkyní.  Není mnoho těch, jejichž 
vzácná a nezapomenutelná osobnost bude chybět takové 
spoustě lidí jako Martina. Nezbývá nám než poděkovat za to, 
že jsme měli tu čest ji poznat a určitý, i když příliš krátký čas,  
s ní prožít.
 Vidím ji v duchu  před sebou veselou a  rozesmátou, 
výbornou maminku a manželku, plnou plánů do budoucna, 
podnikavou, silnou a statečnou ženu s velkým srdcem. 
Taková byla a takovou si ji uchováme v našich vzpomínkách  
a našich srdcích navždy.  

   
Jarmila Divišová

   Dne 3.1.2016 by se dožil 90 let pan 
František Krejčí
Za tichou vzpomínku děkujeme všem,  
kdo ho znali a měli rádi. Manželka, synové  
Jan s rodinou a Lubomír.

   Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, 
zůstala vzpomínka, která neuvadá.

Dne 10.1.2016 vzpomeneme nedožité 
30. narozeniny milovaného syna, bratra, 
kamaráda Rosti Klimeše
Kdo znal, vzpomene.

    Dne 6.1.2016 by oslavil své 90. narozeniny 

pan Jaroslav FRIČ
 technický úředník 
 Vzpomíná rodina.
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Vánoční oznámení lékárny
ve vánočním období budeme odměňovat 

pacienty při větším nákupu,nebo počtu receptů 
malým dárkem. Nadále poskytujeme slevy 

na doplatky za léky a zlevňujeme volně 
prodejné přípravky.

Zdravotnický  materiál zajišťujeme nejpozději 
do druhého dne i s případným odvozem do domu. 

Dobrovolný hasičský sbor v Bludově

který se koná v pátek 

22. ledna 2016
v Kulturním domě Bludov
Hudba BROADWAY        Začátek ve 20:00 hodin  
Bohatá kuchyně a tombola        Zvou pořadatelé 

Předprodej vstupenek u paní Jarky Kašparové od 4. ledna 2016.

Tradiční taneční hasičské překvapení.

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES

Vás srdečně zve na

Krásné prožití vánočních svátků, 
v novém roce 2016, mnoho štěstí,  

zdraví a osobních úspěchů  
přejí 

hasiči z BludovaŠachový kroužek při KD Bludov a Kulturní dům 
Bludov pořádají 4. ročník

O putovní pohár starosty obce

Turnaj se koná za podpory obce Bludov.

VÁNOČNÍHO 
TURNAJE V ŠACHU

V sobotu 19. prosince 2015
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 17. prosince on-line na web 
nebo na adresu pořadatele.

Jaroslav Dobeš, Na Hradě 289, 789 61 Bludov
www.otisek.com/mohelnice (od 7.prosince 2015)

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

HUBERT BLUDOV
Vás srdečně zve na

K tanci a poslechu 
hraje hudba NOA.

Nebude chybět myslivecká 
kuchyně ani bohatá tombola.

Vstupné 100 , -  Kč

v pátek 15. ledna 2016
Zahájení plesu

 ve 20:00 hodin.
sál Kulturního domu

v Bludově.

MYSLIVECKÝ PLES

Předprodej	vstupenek	v	Kulturním	domě	od	14.	prosince	2015.
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Tříkrálová sbírka 2016 & Betlémské světlo 2015

V lednu 2016 proběhne opět celostátní 
Tříkrálová sbírka, pošestnácté za sebou 
i v Bludově. Místní skautky a skau-
ti budou koledovat v sobotu 9. ledna 
2016 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 minuli a Vy přesto chtěli do Tříkrálové 
přispět, můžete i jinými způsoby, než přispět rovnou do kasič-
ky: Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 
87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky 
jde 28,50 Kč. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání 
DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 vám každý měsíc bude 
automaticky 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/
 Komu výtěžek sbírky pomáhá? Z daru, který vhodíte  
koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo v Bludově nebo  

nejbližším okolí. 15 % využije na své pro-
jekty olomoucká arcidiecézní Charita, 10 % 
pomůže potřebným v zahraničí. Pouze 5 % 
jde pak na celostátní projekty a režie sbírky.
Nápis, který koledníci na Vaše přání na Vaše 
dveře či veřeje píšou požehnanou křídou,  
- K+M+B 2016 – znamená Christus Man-
sionem Benedicat – Nechť Kristus žehná 
tomuto domu v roce 2016.
 Prosím Vás – přispějte pro potřebné, třeba i málo, ze svého 
nedostatku. Nezavírejte dveře, srdce, ani dlaně.
 Ještě předtím, jako každý rok od roku 1990, přivezeme do 
Bludova Betlémské světlo, které zvěstuje pokoj lidem dobré 
vůle. Starým a nemocným lidem jej budeme roznášet ve středu  
23. prosince 2015 od 14.00. Zároveň bude k dispozici i v kostele 
při 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. Ze svého pohodlí 
a volného času věnovali rádcové a vedoucí stovky hodin dobro-
volnické, neplacené práce pro jiné lidi.
 Současně bych rád poděkoval obci Bludov za finanční pod-
poru, 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 2016.

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce

skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

DISCO CLUB BLUDOV

akce v prosinci 2015
4.12.		AMUNDSEN	PÁRTY
VŠECHNY OCHUCENÉ AMUNDSEN VODKY ZA 15,- KČ
5.12.		ČERTOVSKÁ	PÁRTY	
ZA TŘI PANÁKY ČERTOVSKÉ ROHY
11.12.	CHUPITO	PÁRTY
OBLÍBENÝ MÍCHANÝ NÁPOJ V AKCI ZA 25,- KČ
12.12.	ROCKOVÁ	NOC
VEČEREM BUDOU ZNÍT POUZE ROCKOVÉ HITY ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ
18.12.	BEEFEATER	PÁRTY
GIN BEEFEATER + TONIC ZA 55,- KČ
19.12.		VESELÁ	HODINKA	
OBLÍBENÁ VESELÁ HODINKA, KTEROU DLE SVÉHO ROZHODNUTÍ URČÍ DJ,
VÁM NABÍZÍ HODINOVOU 50% SLEVU NA VEŠKERÝ TVRDÝ ALKOHOL
23.12.	VÁNOČNÍ	PÁRTY
TRADIČNÍ PÁRTY PŘED ŠTĚDRÝM DNEM + K PANÁKŮM SANTOVSKÉ ČEPICE
25.12.	MÍSTO	SOBA	JELENA,	K	TOMU	BOŽKOV	ZELENÁ
BOŽKOV ZELENÁ ZA 15,- KČ
26.12.	DOMINO	ZAVŘENO	–	ŠTĚPÁNSKÁ	ZÁBAVA	S	KAPELOU	 
THE	REASON	NA	VLČÁKU	
REZERVACE MÍST NA TEL. 723 977 511 NEBO FACEBOOK VLČÍ DŮL BLUDOV

KOLEKTIV DOMINA A VLČÍHO DOLU VÁM PŘEJE 
MNOHO ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTI, PRACOVNÍCH 

A ŽIVOTNÍCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2016. 
DĚKUJEME VÁM ZA PŘÍZEŃ V ROCE 2015 

A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI I V NOVÉM ROCE.

Vánoce 2015
v Zámecké oranžerii Bludov

St 16.12. – Pá 18.12.
Vždy od 14.30 do 20.00 hod.

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

a dobrot z domácí zabijačky.
Chybět nebudou ani vánoční stromečky,  

živé ryby vánoční kotlíkový guláš.

NOVINKA – výstava betlémů - NOVINKA
Každý den ukázky práce uměleckého kováře.

Doprovodný program: 
ST 16.30 hod. Vystoupení dětí MŠ 

18.00 hod. Vystoupení dětí ZŠ
 

ČT 18.00 hod. Koncert Classic Band pod taktovkou Ivana Zely
 

Pá 18.00 hod. Vánoce ve světě, Hanny Firla - zpěv, 
Igor Ochepovsky - kytara

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Na s Vámi příjemně strávené chvíle v čase adventním  
se těší pracovníci Obecních lesů Bludov s.r.o.
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Zprávička o dění na místě setkávání s vyhlídkou Brusná – Brusinka
Po slavnostním otevření 13.9.2015 slouží místo setkávání na 
Brusné s vyhlídkou Brusinkou široké veřejnosti. Vzhledem  
k velkému zájmu návštěvníků se členové a příznivci  ZO 
ČSOP rozhodli (se souhlasem vedení obce), že o víkendech 
až do konce října budou „sloužit“  na Brusince. Jednalo se  
o poskytování informací příchozím, prodej turistických  
suvenýrů tj. známek, vizitek, vrcholového razítka, pohlednic,  
deníků, atd. včetně drobného občerstvení, hlavně pro dětské  
návštěvníky. Protože nás zajímalo, kolik asi na Brusinku  přijde 
návštěvníků, tak jsme v době od 10:00 do 16:00 hodin  
o sobotách a nedělí prováděli orientační sčítání. Výsledky nás 
překvapily velkým počtem příchozích – průměrně 245 dospělých  
a dětí, 19 cyklistů, 15 pejsků a bohužel také 2 motorky nebo 
auta (viz přiložená tabulka). Určitě k tomu přispělo výjimeč-
ně krásné podzimní počasí a zvědavost vidět novou stav-
bičku. Nemálo příchozích si přineslo draky všech velikostí  
a využívali větrného kopce k jejich pouštění. Velice úspěšná 
byla Drakiáda 28.9. pořádaná skautským oddílem Bludov.
 Místo setkávání Brusná neosiří ani v zimě. Ochránci  
přírody připravují společné zpívání koled ( 9.12.2015 - 18:00 
hodin – Česko zpívá koledy) a samozřejmě silvestrovské  
loučení se starým rokem.

 Již v loňském roce také ochránci přírody rozmístili  
v stromovém porostu v okolí Brusné krmítka pro ptáčky, která budou 
po celou zimu zásobovat slunečnicovými semínky.
 Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli po celý rok na  
činnosti ČSOP a zvlášť vedení obce za pomoc při těchto  
aktivitách. Za ZO ČSOP Ing. Milan Klimeš, předseda 

datum	 den služba dospělí	 děti cyklisté psi auto-moto
26.9. sobota Jana H. 100 35 5 6 1
27.9 neděle Majka K. 168 48 33 15 2
28.9. pondělí - svátek Jana H. + Majka Š. 406 208 58 35 1
3.10. sobota Mirka a Slávek S. 180 53 23 16 2
4.10. neděle Mirka a Slávek S. 152 61 19 17 0
10.10. sobota Jana a Milan K. 177 33 14 8 1
11.10. neděle Jana a Milan K. 185 26 16 12 2
18.10. neděle Jana a Milan K. 157 45 13 18 0
24.10. sobota Jiřina K. a Majka Š. 184 154 12 12 5
25.10. neděle Jiřina K. a Majka Š. 85 26 10 6 0
28.10. středa- svátek Dáša a Kája B. 188 77 11 20 2
31.10. sobota Jana a Milan K. 185 49 18 22 5
1.11. neděle Majka K. 168 27 14 9 0
součet   2335 842 246 196 21
průměrně  180 65 19 15 2

Návštěvnost vyhlídky Brusinka - sčítáno o víkendech 
a svátcích v době od 10 do 16 hodin

Proč kasat kalhoty, když brod je ještě daleko
Tak jsem se v minulém čísle Bludovanu (9/2015) v článku „Hlas 
svého pána …..“ dočetl, že mám (jako občan bydlící na dolním 
konci u Panenky Marie) začít trénovat pro jistotu plavání, protože 
se mně to může v nedaleké budoucnosti setsakramentsky hodit.  
A protože byl pěkný den, sedl jsem na kolo a jel se podívat do 
míst, odkud se to na nás brzy povalí zdivočelé vody rozvodněné 
Moravy. To abych byl takříkajíc v obraze.
 Během jízdy na kole podél železniční trati směrem od Ha-
bermannova mlýna proti proudu Moravy, po nově vybudované  
asfaltové cestě, jsem spatřil ty nebezpečné propustě pod tratí. 
Když jsem tak před první z nich odhadoval, jaký asi může mít prů-
měr, uvědomil jsem si, že při stoleté vodě a povodni v roce 1997  
jí neprotekla na bludovskou stranu trati z rozvodněné Moravy ani 
kapka vody. Z téže Moravy, která ve stejném čase devastovala 
Rudu nad Moravou a obce nad ní, částečně zaplavila Chromeč, 
Postřelmov, Leštinu a další obce a města po jejím toku.
 Asi 200 metrů výše, směrem k lázním je vybudovaná nová 
propusť, v průměru o něco větší než ta první, ale současně moc 
malá na to, aby tudy přišla katastrofa v podobě záplavy. Do-
mnívám se proto, že ani odtud by žádné nebezpečí nehrozilo,  
zejména když široko daleko jsou jen pole. Lázně a rodinné domky  
v této oblasti jsou navíc chráněné hrází již zaniklého rybníka.
 Další propusť, umístěná naproti lázním a zřejmě příčina růz-
ných dohadů a katastrofických představ, je průměrem otvoru 
nejmenší. Je umístěna poměrně hluboko pod povrchem a před 
ní je prostorná a kamením dlážděná jímka. Nezaujatému pozoro-
vateli, i bez technického vzdělání, musí být jasné, že je stavěna 
tak, aby odváděla vodu pod tratí do Moravy a ne opačně. Třeba 
i takovou vodu, která při současných klimatických změnách  
a lokálních přívalových deštích může přitéct z Vlčího dolu nebo  
z polí na bohutínském kopci. Nakonec v malém taková situace  
nastala v létě 2014.
 A co se týká dohadů kolem montáže zpětné klapky v této  
propusti, tak tu přesně vystihuje jedna lidová moudrost uvedená  
v titulku tohoto příspěvku.
 Když jsem přijel domů, tak místo prohlížení obalů starých gra-
mofonových desek jsem se podíval do mapy. Topografická mapa 
v měřítku 1:25 000 je dosti podrobná a dá se z ní vyčíst mno-
ho zajímavých údajů. Třeba nadmořská výška různých důležitých 
bodů. Tak například Morava u Habermannova mlýna má 290 me-
trů nadmořské výšky a křižovatka u Panenky Marie už 296 metrů. 

Lázně a oblast rodinných domků v okolí má 295 metrů nadmořské 
výšky stejně jako řeka u Blažkova mlýna, jenže terén se svažuje 
k jihu a to tak, že severní okraj Postřelmova už má jen 285 metrů 
nadmořské výšky. Tedy stručně – proč by voda tekla beze spádu  
k lázním (na východ), když má možnost téci po spádnici směrem 
na jih? Navíc údolí řeky Moravy se od Chromče rozšiřuje (je to 
nejsevernější výběžek Hornomoravského úvalu), takže by na  
každý decimetr zvýšené hladiny rozlité řeky bylo potřeba nepřed-
stavitelného množství vody.
 A tak jsem se uklidnil (z kurzů plavání asi nebude nic)  
a nechal jsem se hladit odpoledními paprsky podzimního  
sluníčka. 31.10.2015
 Mgr. Vladimír Vlček

DISCO CLUB BLUDOV

akce v lednu 2016
1.1.			JAK	NA	NOVÝ	ROK	TAK	PO	CELÝ	ROK
PRVNÍ DEN V ROCE 2016 ZAKONČÍME PAŘBOU V DOMINU. 
PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY WELCOME DRINK 2016 ZDARMA !!

2.1				NEJ	HITY	ROKU	2015	
POJĎME SHRNOUT TY NEJVĚTŠÍ HITY, KTERÉ SE NA SVĚTLO DOSTALY V ROCE 2015 
+ K TOMU V AKCI DRINK, KTERÉHO  V DOMINU  V ROCE 2015 NEJVÍCE PROTEKLO,  
A TÍM NEMŮŽE BÝT NIC JINÉHO NEŽ NÁŠ VĚRNÝ PŘÍTEL CAPTAIN MORGAN- ZA 25,-KČ

9.1.		RETRO	PÁRTY
TY NEJ HITY LET MINULÝCH 

15.1.		BOŽKOV	2+1	ZDARMA	
ZA DVA PANÁKY BOŽKOVA OBDRŽÍTE PANÁKA JAKÉHOKOLI DRUHU BOŽKOV ZDARMA !!!

16.1.	BACARDI	RAZZ	PÁRTY	2+1
OBLÍBENÝ MÍCHANÝ DRINK S MALINAMI V AKCI

22.1.		JIM	BEAM	PÁRTY
JIM BEAM ZA 30,- KČ

23.1.	KŘÍDLA	PÁRTY
FINSKÁ + RED BULL ZA 65,-KČ

29.1.		TRADIČNÍ	DISCO	
S AKCÍ NA METAXU ZA 35,- KČ

30.1.	KARIBSKÁ	PÁRTY
PŘIJĎTE DO DOMINA OCHUTNAT ŠIROKÝ VÝBĚR RUMŮ 
(BOŽKOV,KEY RUM, HAVANA,CAPTAIN MORGAN…)



Výlet	školní	družiny	–	návštěva	radniční	věže	
a	Vlastivědného	muzea	v	Šumperku
Ve čtvrtek 29. října v první den podzimních prázdnin jsme  
s dětmi ze školní družiny podnikli výlet do Šumperka. Našim 
prvním cílem byla věž s ochozem, výtahem a 71 schody šum-
perské radnice. Počasí nám přálo a výhled do okolí  byl opravdu 
nádherný.  Děti byly unešené i z pohledu na fungující stroj, který 
řídí hodiny radniční věže. Další naše kroky vedly do Vlastivěd-
ného muzea, kde jsme navštívili expozici věnovanou výrobkům 
z kostí a paroží. Byly zde k vidění opravdu krásné exponáty  
a děti byly i z této návštěvy nadšené. Po prohlídce už nás čekala 
jen cesta autobusem zpět do školy a rozchod spokojených dětí 
domů. Bc. Zuzana Měrková, vychovatelka ŠD

Výlet	do	Zábřeha
V pátek 13. listopadu 2015 přišli žáci 3. B do školy s baťůž-
ky. Ten den se nemuseli učit, protože je čekala odměna v podo-
bě výletu za 1. místo ve sběru papíru v loňském školním roce,  
a tak se spolu s paní učitelkou a asistentkou vypravili městskou 
hromadnou dopravou do Zábřeha, kde nejprve navštívili SŠ, 
ZŠ, MŠ a Dětský domov Zábřeh a poté se vydali do Městské  
knihovny Zábřeh.

vypadat, jiní podlehli své bujné fantazii a tvořili  ovlivněni  
pouze momentální kreativitou.
Své praktické výrobky si hned vyzkoušeli. 
    Vladimíra Horáčková
Halloweenské	řádění
Halloween, původem starý keltský svátek zvaný „Samhain“,  
připadá na poslední den v říjnu. V tento den mizí hranice mezi 
světy živých a mrtvých a můžeme se tedy opět setkat s těmi,  
co tento svět již opustili.
 U nás ve škole se slavilo o trochu později, a to ve čtvrtek  
5. listopadu. V pět hodin odpoledne, kdy slunce bylo již za  
obzorem, se v budově 1. stupně rozsvítila světla svíček a na 
chodbách se vynořily příšery z jiného světa. Jako obvykle k nám 
zavítali duchové, strašidla, čarodějnice a kostlivci, ale pozadu 
nezůstaly ani hrůzu nahánějící postavy z hororových příběhů. 
Tajemná atmosféra přilákala opravdu vysoký počet odvážliv-
ců, kteří se vydali na cestu za hrůzostrašným dobrodružstvím. 

 Ve škole děti s úsměvem přivítala paní učitelka Renata  
Koukolová, která jim umožnila nahlédnout do výuky, jež se 
liší od běžných základních škol třeba v tom, že se v jedné tří-
dě vzdělává najednou více ročníků. Paní učitelka také provedla 
žáky celým areálem školy, navíc si s ní mohly děti prohlédnout 
i prostředí školky a dětského domova a dozvědět se tak spoustu 
zajímavých informací přímo od zaměstnanců.
 Další zastávkou byla knihovna, kde pro nás paní Jana  
Šmehlíková měla připravené moc pěkné povídání o knížce  
autorky Aleny Kastnerové, která se jmenuje O líné babičce. Jde 
o humorné vyprávění o babičce, která se rozhodla splnit si svá 
dávná přání, jež celý život střádala do starého škapulíře. Poté 
jsme měli ještě dost času prohlédnout si knihovnu a začíst se do 
knih, které nás zaujaly.
 Odpoledne, plni dojmů a zážitků, jsme se vrátili do školy 
na oběd. Celý výlet se vydařil a rádi bychom ještě poděkovali 
všem, kteří nám věnovali svůj čas a ochotně nám zodpovídali 
naše otázky.

Blanka Pavelková, Luďka Vénosová
Výtvarné	dílny
V říjnu a listopadu se žáci z druhého stupně opět zúčastnili  
výtvarných dílen. Letos si zvolili výrobu textilních vaků.
 V průběhu dílen se děti dozvěděly, jak pracovat s textilními 
barvami, vyzkoušely si zapouštění, rozpíjení, sušení i fixaci  
barev.
 Zajímavá pro ně byla práce se šablonami a nejvíc je zaujalo 
razítkování a následné dokreslování obrázků. 
 Postupně tak vznikala originální díla. Někteří měli od  
počátku jasnou představu o tom, jak by jejich výrobek měl  
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Projít temnými chodbami a splnit děsivé úkoly u všech třinácti  
stanovišť nebylo jednoduché. Návštěvníci museli ukázat svou 
odvahu, hbitost, důvtip i znalosti. Kdo se však nebál a vytrval, 
jistě nelitoval. V cíli na něj čekala sladká odměna. Zejména 
mladší příšerky pak ocenily možnost zatancovat si na parketu 
v rytmu známých písniček a zahrát si své oblíbené hry. Mysleli 
jsme samozřejmě i na ty, kteří po tak náročné cestě potřebovali 
doplnit energii. Každý hladový poutník si po svém vyčerpáva-
jícím výkonu mohl objednat něco na zub z čarodějného kotlíku 
ve školní jídelně.
 Halloweenský večer opět ukázal, že děti i dospělí  
z Bludova a okolí rádi opustí aktivity všedních dní a přijdou 
se aspoň na chvíli pobavit netradičním způsobem. Děkuji 
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto příjemně  
stráveného večera.

Mgr. Zdena Krylová
Halloweenské	dopoledne	v	prvních	třídách
Čtvrteční dopoledne probíhalo na ZŠ Bludov v halooweenském 
duchu. Žáci z prvních tříd se oblékli do strašidelných převleků 
a masek a užívali si výjimečnou výuku. Ne každý den učí děti 
čarodějnice. Čarodějným expresem přijela z Bradavic písmen-
ka, některá už jsme znali. Hráli jsme písmenkovou hru, hledali 
jsme je v dýních a ve strašidelných slovech. Další hodinu vedla 
„čarodějnice“ z druhé první třídy – paní učitelky se vyměnily. 
V hodině matematiky jsme počítali, kolik čarodějnic a duchů  
k nám dnes přiletělo, kterých bylo více a kterých méně. Kdo 
uměl spojit čísla do dvaceti za sebou, zjevila se mu čarodějnice 
nebo kostlivec. Kouzelný tělocvik děti pobavil hledáním dýní  
a soutěžemi družstev, nejvíce zaujala hra „krvavá ruka“.  
Závěr tohoto kouzelného dopoledne završil strašidelný příběh  
o chlapci, který byl tak zlobivý, že ho v místní škole zahubilo 

něco děsivého. Děti byly odvážné, a šly školu zachránit podpi-
sem ohořelého pergamenu do sklepení, ostatní popustily uzdu 
své fantazii a ztvárnili svůj obraz onoho děsivého.Rádi bychom 
se spolu s dětmi s vámi podělili o písničku, kterou jsme se  
společně naučili.
Haloween, Haloween, strašidla jdou, já to vím,
tiše, tiše, nebojte se, je to jenom Haloween.
Čaroděj a upír, kostlivec i netopýr,
černá kočka straší tu,
všichni dělaj bu, bu, bu ….

           Mgr. Lucie Hédlová a Mgr. Iveta Šejnohová

Žáci	ZŠ	Bludov	jsou	mistři	okresu	ve	florbalu
Ve čtvrtek 12. listopadu se chlapci naší školy zúčastnili okres-
ního finále ve florbalu mladších žáků, které se konalo na ZŠ  
Mlýnská v Mohelnici. V konkurenci sedmi dalších nejsilnějších 
týmů, které vybojovaly první místo v okrskových finále, dosáhli 
naši žáci výrazného úspěchu, když se jim po sérii náročných zá-
pasů podařilo uhrát první místo a postoupit tak do krajské soutě-
že. V rámci kanadského bodování se hodnotily i individuální herní 
výsledky všech hráčů turnaje. Výborného výsledku dosáhl  
Pavel Mazák, který byl vyhodnocen zároveň jako  nejlepší střelec  
a nejužitečnější hráč turnaje. Lukáš Bryx se umístil na výborném 
4. místě v obou hodnocených dovednostech a Vojta Kotrlý  na 
5. – 6. místě jako nejužitečnější hráč  a na 5. – 12. místě jako 
nejlepší střelec  turnaje. 
Složení vítězného týmu: Pavel Mazák, Lukáš Bryx, Vojtěch 
Kotrlý, Ondřej Musílek, David Kohout, Lukáš Peichl, Zdeněk  
Zlámal a Šimon Pešák 
Úspěšnému týmu gratuluji a děkuji za výbornou reprezentaci 
školy. Mgr. Martina Kociánová
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Skautská podzimní chata Lanškroun

1. den aneb Cesta tam a zabydlení
O podzimních prázdninách v říjnu jsme s naším skautským 
střediskem vyrazili na vícedenní výpravu. Jakmile jsme se sešli  
u klubovny a dobalili si poslední potřebné věci, vyrazili jsme na 
cestu k bludovskému vlakovému nádraží. Díky výluce jsme auto-
busem dojeli až na nádraží do Zábřehu, odkud jsme posléze vyra-
zili směrem na Českou Třebovou do městečka Lanškroun. Od ná-
draží v Lanškrouně to byl už jen kousíček ke skautské klubovně 
střediska Zubr a Dikobraz. Tam jsme měli přebývat další tři dny.    
Musím uznat, že jejich klubovna byla vážně přepychová. Každá 
družina měla svou vlastní klubovnu a v jedné dokonce bylo i pi-
ano! Přijeli jsme přibližně kolem 12. hodiny, jen jsme se najedli 
a šli do města. Prohlédli jsme si centrum a navštívili i místní 
muzeum. Po návratu na chatu jsme pak za klubovnami na dvoře 
(který byl mimochodem taky krásný) hráli různé hry, například 
noční fotbal. Potom jsme si ještě zahráli pár her v chatě, až na-
konec přišla natolik očekávaná večeře. A pak už honem do hajan.
2. den aneb Celodenní výlet kolem Lanškrouna
Hned po snídani jsme vyrazili na celodenní výpravu kolem města 

Lanškroun. Nejprve jsme šli městem, ale potom jsme hned, jak 
to bylo možné, přešli na polní cestu. Tou dobou jsme začali hrát 
„bomba, nálet, povodeň“. Tato hra nás provázela prakticky ce-
lou cestu. Naše první zastávka byla udělána z důvodu další hry 
s názvem Drakobijec. Jejím účelem bylo dotknout se jednoho  
z vedoucích, kteří okolo sebe mávali lanem, a když se vás 
lano dotklo, museli jste ze hry ven. Tato hra byla vážně dobrá.  
Potom jsme ušli pár kilometrů, až jsme dorazili ke kostelíčku na 
kraji lesa, uprostřed jedné louky. Nedaleko kostelíčka, jen pár 
metrů vedle, bylo veřejné ohniště. Toho jsme okamžitě využili 
a naobědvali jsme se zde. Následně jsme si na louce zahráli hru 
„Hutututu“. Potom jsme vyrazili k blízké rozhledně. Na té jsem 
měla trošku strach (dobře - trochu víc). Odtud jsme se již vydali 
zpátky k chatě. Při chůzi najednou Denča zakřičela, že se sem řítí 
stádo lidožravých krav, a my před nimi musíme utéct, ale nebyla 
jiná cesta, než přes prales, kde byli hadi, kteří nám mohli do očí 
plivnout jed. Jinými slovy jsme museli ve skupinách držících se 
za ruce pod vedením rádce vykonat pár úkolů, jako jít ve dřepu, 
lehnout si, najít si šišku a následně tu šišku po stádu krav hodit).
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Šťastně jsme došli do klubovny a opět hráli hry uvnitř. Potom 
byla zase skvělá večeře. Bratr Plesk si tu večeři pojmenoval po-
dle epizod Star Wars. Čili to bylo: Lunchmeetova naděje, Pomsta 
Lunchmeetu, Návrat Lunchmeetu, Lunchmeet vrací úder atd
 Tou dobou přijel i náš oblíbený vedoucí (jak jsme se shodli) 
br. Rys! S velkou radostí jsme ho přivítali. Pak jsme psali životo-
pis našeho kamaráda, se kterým jsme byli ve dvojici. Měli jsme 
popsat, jak bude vypadat jeho život za několik let. U této aktivity 
jsme se celkem hodně nasmáli. Následoval spánek.
3. den aneb hry v chatě a menší výlet
Z názvu jde poznat, že dopoledne jsme strávili v chatě a samo-
zřejmě na dvorku. Nejprve jsme měli za úkol uspořádat módní 
přehlídku s modely vhodnými do různých ročních období a pod-
mínek. Následně šla vlčata hrát ven házenou a skauti měli jít uva-
řit oběd. Měli jsme smažený sýr a brambory. I když jsem klukům 
tvrdila, že správný trojobal na smažený sýr se musí dělat mouka-
-vajíčko-mouka-vajíčko-strouhanku, pořád odporovali, že máme 
málo vajíček nebo něco. Takže se nám všechen sýr při smažení 
roztekl, a jak jsme je ještě dávali na sebe do pekáče, stala se  
z toho taková sýrová buchta, kterou jsme museli podélně krájet, 
jako by to vážně byla buchta! Nicméně všem chutnalo. Na oběd 
k nám přijel i bratr Peťulka, který s námi zůstal až do večera, ale 
potom zase odjel. 
 Po obědě jsme vyšli na Nový zámek, který byl pár kilometrů 
od naší chaty. Vedle bylo pěkné hřiště, na kterém jsme strávili 
hodně času. Bylo celé pouze ze skácených stromů.
 Po návratu do chaty jsme chvíli hráli jelena, ale potom nám, 
skautům, Rys řekl, že do Lanškrouna přijeli američtí popoví zpě-
váci – bratři Jonasovi. My jsme pracovali pro bulvární časopis  
a museli jsme s nimi udělat rozhovor. Oni po nás také chtěli  

nějaké informace, takže jsme asi hodinu běhali po Lanškrouně,  
abychom zjišťovali nejrůznější informace. Nakonec bylo večerní 
čtení o Stínadlech a zase ten sladký spánek.
4. den aneb sbalení a cesta zase zpátky
Po sbalení jsme kompletně uklidili chatu, došli na vlak a odjeli 
domů. Výprava se vydařila a už se nemůžeme dočkat příští!

ses. Eliška Juránková
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Lázně Bludov
profesionální lázeňská péče

Prodej vánočních dárkových 
poukazů na recepci lázní  

od 1. do 17. 12. od 8 do 18 hodin, 
21.12. 14-17 hodin,  
22.12. 9–13 hodin,  

Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
informace a objednávky:  
602 302 554, 583 301 211

info@lazne-bludov.cz  
www.lazne-bludov.cz

inzerce_SLLBLUDOV_cmyk_bludovan_02.indd   1 21.11.15   22:06

23.12. 14-17 hodin

Úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré,
pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních

úspěchů přejí Lázně Bludov
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V pátek 23. října 2015 bylo slavnostně otevřeno Pradědovo dětské muzeum v Bludově. Foto: Jaroslav Frič

Slavnostní otevření Pradědova dětského muzea

Muzeum v bublině Venkovní posezeníBludovský starosta Ing. Pavel Ston 
porcováním dortu zahajuje činnost

Vážení sportovní přátelé,
skončila nám letní motoristická sezona  a s ní i kategorie side-
carcrossu „Klasik‘“, ve které jede naše bludovská posádka Hutira  
Stanislav - Plhák Zdeněk. Po loňském celkovém vítězství stála 
před nimi další výzva, pokusit se a obhájit první místo pro rok 
2015. To se jim, i přes různé technické problémy s motocyklem, 
podařilo a mistrovský titul obhájili. Závodní sezona byla vypsána 
na 8 jednotlivých podniků. Mohelnice - 2. místo, Březová nad Svi-
tavou - 1. místo, Stříbro - 1. místo, Nepomuk - 2. místo, Benátky 
nad Jizerou - 1. místo, Benátky nad Jizerou - 2. místo, Jinín - 4. 
místo (přemíra snahy – pád), Horní Újezd - 1. místo.
 Při závodě mistrovství světa v Kramolíně jela naše posádka 
vložený závod třídy Klasik. Na velmi dobře mezinárodně obsaze-
ném podniku za účasti tří bývalých mistrů světa dojeli na celko-
vém  6. místě. Oproti loňskému roku byl tento boj však zklamá-
ním, pohoršení o 4 pozice, ale takový je sport.
 Touto cestou by Stanislav Hutira a Zdeněk Plhák chtěli  
poděkovat Obecnímu úřadu v Bludově za finanční podporu  
i ostatním sponzorům, fanouškům a všem sportovním nadšencům  
za jejich přízeň.
  Přejí Vám všem klidné Vánoce a úspěšný start do Nového 
roku a další spolupráci. 

Soňa Nová 
Motolevel.cz

Sidecarcross

Výbor ZO Českého svazu ochránců přírody v Bludově děkuje  
všem členům, kamarádům, příznivcům a ostatním spoluobčanům, 
kteří se zúčastnili našich akcí v roce 2015 a hlavně těm, kteří nám 
pomohli s jejich pořádáním.

Do nového roku 2016 přejeme všem lidem dobré vůle a milovníkům 
přírody především, hodně štěstí, zdraví a hlavně pohody!

                    Obec Bludov si vás dovoluje srdečně pozvat na

       
     

   v	pátek	29.	ledna	2016
	 	 	 	 od	20:00	hodin	

v	Kulturním	domě	Bludov
K tanci a poslechu zahraje 

hudební skupina COMBI
  -  světelná light show – POSTRPOI

- bohatá tombola a občerstvení zajištěno

Předprodej vstupenek od 11.ledna 2016
v KD Bludov – vstupné 80,-Kč

12.	obecní	ples


