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Vážení spoluobčané,
opět Vás chceme informovat o připo-
jovaní objektů na kanalizaci, o provozu
kanalizace, ČOV a přečerpací stanice 
u lázní.

V posledním článku jsme Vás informovali
o tom, že bylo zažádáno o kolaudaci 
kanalizačních přípojek. Toto kolaudační 
řízení proběhlo bez větších problémů. 
Nabytím právní moci této kolaudace 
byla dokončena kompletní výstavba 
kanalizační sítě v obci Bludov. 

Nyní trochu statistiky o připojování 
objektů na kanalizaci. Ke dni 20. 9. 2007 
bylo napojeno 751 přípojek (82,3%)
a 2665 občanů (86,0%). Napojování 
nemovitostí, bohužel, neprobíhá tak 
rychle, jak bychom si představovali. 
V této fázi roku jsme předpokládali 
již jen několik málo nenapojených 
objektů. Znovu proto žádáme vlastníky 
nemovitostí, kteří ještě nejsou napo-
jeni na splaškovou kanalizaci, aby 
tak učinili v co nejkratší době. 

Splašková kanalizace a ČOV
Pár slov k  vlastnímu provozu kana-
lizace, ČOV a přečerpávací stanice 
u lázní. S potěšením konstatujeme, že 
po několikerém nabádání občanů ke 
správnému využívání kanalizace, se 
situace natolik zlepšila, že se v poslední 
době v provozu ČOV a přečerpávací 
stanice nevyskytovaly žádné vážnější 
problémy. Na dokreslení situace, že 
předchozí nabádání nebylo zbytečné, 
uvádíme příklad ucpané kanalizace 
u jednoho z panelových domů a také na 
jedné soukromé nemovitosti. Vyčištění 
ucpané kanalizace si uhradili nájemníci 
či vlastník nemovitosti ze svých 
prostředků.

Ještě bychom se chtěli vrátit ke stočné-
mu. Náklady na provoz kanalizace 
a ČOV byly sestaveny na základě 
propočtů, odhadů, jakož i na základě 
konzultací v okolních obcích, které také 
v nedávné době uváděly splaškovou 
kanalizaci do provozu. Bez těchto 
kroků by se jen těžko dalo stanovit 
množství vypouštěných odpadních vod
a tím i náklady za vypouštěný 1 m3

splaškových vod. Proto bylo pro
začátek provozu kanalizace a ČOV
stanoveno stočné podle směrných čísel.
Takto to bylo odsouhlaseno Radou
obce. Po vyhodnocení prvního roku 
provozu již získáme přesnější údaje 
a v následujících letech je možná 
situace, a my si ji dokážeme představit, 
že ty nemovitosti, které budou napojeny 
jen na obecní vodovod bez dalšího 
možného zdroje odběru vody, budou 
platit stočné podle vodoměru. Ti 
vlastníci nemovitostí, kteří si o takto 
placené stočné v budoucnu požádají, 

Pozvánka na oslavy 
28. října 

Den vzniku samostatného 
československého státu

Neděle 28. října 2007 
v 18:00 hodin. 

Zveme všechny občany na slavnostní 
kladení věnců k Pomníku padlých.

se budou muset zavázat k určité 
spolupráci. Spolupráce bude spočívat 
v povinnosti nahlásit stav vodoměru na 
konci příslušného kalendářního roku. 
Správce vodovodu, ŠPVS a.s. Šumperk, 
totiž provádí odpisy vodoměrů až k 1.7. 
K tomuto tématu se vrátíme v některém 
z příštích článků. 
    OVŽP
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V říjnu 2007 oslaví:
Ptáček František  Za Školou 70 let
Kvapilová Libuše  Vitonínská 70 let
Kulhaj Ferdinand  Ztracená 80 let
Kašpar František  Školní  81 let
Jílková Anna  Na Vískách 81 let
Březina Antonín  U Rybníčku 81 let
Šaj Josef  K Zámečku 83 let
Davidová Anděla  Školní  84 let
Strouhalová Růžena Lázeňská 84 let
Jurásek Jaroslav  B.Němcové 85 let
Matysová Amalie  J. Žižky  88 let
Hrochová Anežka  Špalkova 92 let
Divišová Marie  Lázeňská 97 let

Diamantová svatba
Dne 27. září 2007 oslaví svou diamantovou svatbu  

(neuvěřitelných 60 společných let) manželé 

Alois a Ludmila Mackovi. 
Do dalších let jim oběma přejeme hodně zdraví, spokojenosti 

a štěstí. Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Dne 26. září 2007 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí drahého manžela, tatínka 
a dědečka pana
Jana Kacara
(bludovského harmonikáře)

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 

s námi. S láskou vzpomínají manželka 

Helena, dcera Jana s rodinou, synové Milan,

Pavel a Jan s rodinami.

Vzpomínka

Dne 30. října 2007 by se dožila 73 let naše 
milovaná manželka, maminka a babička paní
Karla Kronichová
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Manžel, dcera Karla s rodinou a syn Tomáš.

Děkujeme vám všem, kteří jste přišli doprovodit 
na poslední cestě našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana
Františka Pazoura
Zvláště děkujeme bludovským hasičům 
i hasičům z okolních sborů za krásné 
a  důstojné rozloučení. Děkujeme též panu 
faráři ThDr. Hynku Wiesnerovi a pohřební
službě Drozd za důstojný obřad.
Dcery s rodinami.

Hasiči blahopřejí:
Dne 3. 9. oslavila paní Marie Dostálová 

své 87.narozeniny.

Dne 3. října 2007 by se dožil 70 let pan
Josef Grúz

Zároveň si připomeneme 13. listopadu 2007
7.výročí úmrtí. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

Zlaté svatby
Dne 5. 10. oslaví svou zlatou svatbu manželé 

Alois a Jiřina Švédovi 
a 12. 10. manželé 

František a Marie Janíčkovi. 
Do další společné padesátky přejeme hodně 

spokojenosti, zdraví a pohody. 
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

80. narozeniny
Dne 19. října 2007 oslaví své 80. narozeniny

pan Ferdinand Kulhaj.
Hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho pěkných 

dnů v kruhu svých blízkých přejí manželka 
Zdenka, synové Zdeněk, Jaroslav a Jan 

s rodinami. Pravnoučata Tomášek, Dominiček, 
Tadeášek a Natálka posílají sladkou pusu.

Děkujeme vám všem zúčastněným, příbuzným a známým, kteří 

jste přišli doprovodit na poslední cestě pana

Stanislava Konečného
Děkujeme za květinové dary a slova útěchy ve chvílích nejtěžších.

Zarmoucená rodina.
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na říjen 2007
Út   2. 10.     7:00  Zájezd do Polska - Klodzko
St  17. 10.   8:30 a 10:15 Koncerty Pavla Nováka 
     pro ZŠ, MŠ
Pá  19. 10. 17:30  Zájezd na operetu Král 
     tuláků – Olomouc
So  20. 10. 15:00  Pohádka – TRAMPOTY   
     ČERTÍKA BELÍNKA
Ne  21. 10.   8:00-16:00 Chovatelská burza 
     /zahrada KD/
St   24. 10. 18:00  Přednáška „Čarodějnické 
     procesy“
So  27. 10.  6:00  Zájezd na muzikál  
     Angelika – Praha
Ne  28. 10. 18:30  Láska brány otevírá 
     – hudební pořad

POZVÁNKA Kulturní dům Bludov vás zve
na divadelní pohádku

Trampoty čertíka 
Belínka

Pohádka pro děti a rodiče

V podání Divadla KAPSA 
Andělská Hora

Sobota 20. října 2007 
v 15:00 hodin

Vstupné 20.- Kč

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve všechny občany na

Chovatelský den s burzou 
drobného zvířectva 

v zahradě za Kulturním domem 
v Bludově

Neděle 21. října 2007 
od 8:00 do 16:00 hodin

Vystaveni budou mláďata králíků, holubů, hrabavé 
i vodní drůbeže, psi a kočky, bude možno zakoupit 

kvalitní a oceněná zvířata pro další chov.

Příjem zvířat od veřejnosti 
k prodeji nebo věnování 
od 8:00 do 10:00 hodin

Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína.

Srdečně zvou bludovští chovatelé.
-Vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

P Ř E D N Á Š K U 
MGR. DRAHOMÍRA POLÁCHA

Čarodějnické procesy 
na Šumpersku a Losinsku

Čtvrtek 24. října 2007 
v 18:00 hodin

Součástí přednášky bude i malá výstavka publikací 
týkajících se Šumperska

Kulturní dům Bludov
-vstup volný-

Kulturní dům Bludov vás zve
 na hudebně zábavný pořad

Láska brány otevírá

Neděle 28. října 2007 
v 18:30 hodin

Zpívají a hrají - sólisté operety Moravskoslezského 
národního divadla v Ostravě a operety 

Slezského divadla v Opavě
Hudební  doprovod -  členové orchestru 

Slezského divadla v Opavě
Slovem provází Alena Bastlová, František Štěpán

- vstupné 30.- Kč -
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 V poslední době řešíme časté případy 
dohledávání majitelů psů. Tito pejsci 
pobíhají bez označení, obojků a hlavně 
bez pánů po obci. Důrazně žádáme 
všechny majitele pejsků, aby psi byli 
řádně nahlášeni na Obecním úřadě 
Bludov, dále aby byli označeni známkou 
obce, pokud je to možné, měli by mít na 
obojku pouzdro, ve kterém bude uvedeno 
telefonní číslo majitele a jméno psa.

 Pokud psa najdeme, vždy se snažíme 
o jeho vrácení majiteli. Bohužel jsou 
zde případy, kdy psi utíkají majitelům 
téměř každý den. V tomto případě se 
jedná o nezodpovědnost těchto majitelů 
psů a o porušení zákona na ochranu 
zvířat. Odchycený pes bude umístěn 
do útulku v Zábřehu a majitel bude 
povinen uhradit veškeré náklady s tímto 
spojené, tj. za den pobytu psa malého 
a středního plemene (do kohoutkové 
výšky 50 cm) 60,-Kč/den+19% DPH, 
u velkého plemene (nad 50 cm 
kohoutkové výšky) 75,-Kč/den+19% 
DPH. Dále je pes při přijetí do útulku 
prohlédnut veterinářem, naočkován 
a odčerven, což činí 310,- Kč+DPH 
u malého plemene a 400,- Kč+DPH 
u velkého plemene. Pokud je psa nutné 
léčit, vše hradí obec a následně (pokud se 
najde původní majitel) majitel.

 V případě, že se Vám ztratí zvíře 
(ať už je to např. kočka, pes, papoušek, 
morče, atd.), ohlaste tuto skutečnost na 
Obecním úřadě Bludov (tel.: 583 301 438, 
pí Tolarová) a my se vynasnažíme Vám 
pomoci v jeho nalezení. Informace 
včetně fotky (pokud ji máte) umístíme na 
obecní nástěnce, internetových stránkách 
a vyhlásíme ztrátu místním rozhlasem.

 Pro Vaši informaci uvádíme adresu 
útulku v Zábřehu včetně konkrétních 
osob a telefonů. Útulek pro opuštěné 
a nalezené psy, ul. Dvorská č. 19, 
Zábřeh na Moravě – firma EKO 
servis Zábřeh, s.r.o., tel.: 583 416 784, 
583 411 317 – ústředna, pečovatelky 
tel.: 605 114 742, 737 561 713. Otevírací 
doba útulku: pondělí-pátek od 14:00 do 
17:00 hod. (po dohodě i později nebo 
dříve),sobota-neděle od 6:00 do 12:00 
hod.

Co se považuje za týrání zvířat 
(dle zákona č. 246/92 Sb.):
-   nutit zvíře k výkonům, které 

  neodpovídají jeho fyzickému stavu 
  a biologickým schopnostem 
  a prokazatelně překračují jeho síly
-  omezovat výživu zvířete
-  omezovat pohyb nutný pro určitý
 druh zvířete, pokud by omezení 
 způsobilo utrpení
- chovat zvířata v nevhodných 
 podmínkách nebo tak, aby si sama 
 nebo vzájemně způsobovala utrpení
-  provádět chirurgické zákroky za 
 účelem změny vzhledu zvířete 
 (např. kupírování uší, ničení hlasivek, 
 kupírování ocasu, apod.)
-  zacházet se zvířetem, přepravovat 
 je nebo je pohánět způsobem, který 
 vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení 
 nebo poškození zdraví anebo vede 
 k jeho neúměrnému fyzickému 
 vyčerpání
-  nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře 
 (důvody k usmrcení naleznete 
 v zákoně č. 246/92 Sb.)

Právní postih pro čin „Utýrání 
zvířete“ 
dle trestního zákona je obsažen v § 203:
a)  kdo týrá zvíře, ačkoliv byl za obdobný 
 přestupek v posledním roce postižen 
 nebo za takový čin v posledních dvou 
 letech odsouzen, bude potrestán 
 odnětím svobody až na jeden rok 
 nebo zákazem činnosti nebo 
 peněžitým trestem
b)  kdo týrá zvíře, bude potrestán odnětím 
 svobody až na jeden rok nebo 
 zákazem činnosti nebo peněžitým 
 trestem
c)  odnětím svobody až na dvě léta bude 
 pachatel potrestán, spáchá-li předchozí 
 činy veřejně nebo na místě veřejnosti 
 přístupném. 

Kam ohlásit podezření z týrání 
zvířete:
- na příslušnou veterinární správu (tel.: 
583 214 216) na obecní (městský) úřad 
– odbor životního prostředí (OÚ Bludov 
– tel.: 583 301 438) a v akutním případě 
na Policii ČR (158). Oznámení můžete 
podat písemně, ale i ústně. Je lepší, když 
uvedete své jméno a kontakt – můžete 
se dozvědět, jak se daný případ řeší. 
Úřady jsou však povinny se zabývat 
i anonymním oznámením. Příslušná 
veterinární správa je povinna celou věc 
zkontrolovat – případně udělit potrestání. 

Pokud si nevíte v konkrétním případě 
rady, můžete se obrátit na Nadaci na 
ochranu zvířat, www.ochranazvirat.cz, 
nadace@ochranazvirat.cz, 
tel: +420 222 135 460.

V případě, že naleznete zvíře, které je 
okroužkované (pták – orel, káně, poštolka, 
apod.), čipované, zraněné – poradí Vám 
ve stanici pro handicapovaná zvířata, 
která je zřízena na Svatém Kopečku 
u Olomouce v zoologické zahradě, tel.: 
585 151 608.

 V případě, že jste nespokojeni 
nebo máte pochybnosti o provedeném 
veterinárním zákroku či veterinární péči, 
můžete se obrátit na předsedu Okresního 
sdružení veterinární komory lékařů, 
MVDr. Franka, tel.: 583 237 122 nebo 
602 512 039.

 Děkuji za spolupráci při ochraně zvířat 
a doufám, že se nezodpovědní majitelé 
psů zlepší a budou se ke svým čtyřnohým 
kamarádům chovat jako k plnohodnotným 
živým tvorům. Jinak jsem přesvědčená, 
že v dnešní socializované společnosti 
nejsou mezi námi jedinci, kteří by 
nechali exkrementy po svých čtyřnohých 
kamarádech neuklizené na prostranstvích 
sousedů, obecních či svých. A pokud 
tomu tak je, že exkrementy nacházíme 
na těchto pozemcích a majitelé psů je 
neuklízí, měli by své chování přehodnotit 
a uvědomit si, jak by se chovali oni, 
kdyby se tento exkrement objevil v jejich 
oblíbeném pokojíčku, na zahradě apod.

 Hana Tolarová
 referent odboru výstavby

  a životního prostředí

Ochrana zvířat !!!!
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Pobočný včelařský spolek pro Bludov a okolí se sídlem v Bludově
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století do roku 1948 (XXI. pokračování)

Tento spolek, ve kterém se sdružila 
skupina občanů z Bludova a okolních 
vesnic, které spojovala záliba v chovu 
včel (dnes bychom řekli společné 
„hobby“), byl založen až v roce 1919. 
Není bez zajímavosti, že je to spolek, 
který vznikl jako poslední ze všech, na 
které jsme již vzpomenuli. Jako důvod 
tohoto zpoždění se nabízí skutečnost, 
že místní farář P. Fr. Ermis nevčelařil.

Počátky organizovaného včelaření 
na Moravě
Neznamená to však, že by se čeští 
a moravští včelaři spolkového života 
stranili. Počátky organizování včelařů 
je možno určit velmi přesně - 24. 11. 
1854 byl schválen regulativ (stanovy) 
včelařského odboru spojeného s tehdejší 
Moravskoslezskou hospodářskou 
společností. Tento odbor vznikl 
v Brně, kde také započal svou činnost. 
O povznesení včelařských vědomostí se 
starali převážně římskokatoličtí kněží. 
Když totiž císař Josef II (1780-1790) 
zakládal z fondů klášterů, které rušil 
(dnes bychom řekli z katastrů) nové 
farnosti, „farářům uložil povinnost 
rozumět selskému hospodaření“. 
K tomu patřilo i včelaření. Obor včelařství 
se proto učil nejen v hospodářských 
školách, přednášel se na universitách, ale 
také v seminářích (zde studovali budoucí 
kněží). Na venkově měli právě kněží 
k lidu nejblíže a na sledování života včel 
měli daleko více času než kdokoli jiný. 
To je zřejmě důvod, proč právě z jejich 
řad vzešlo takové množství objevitelů 
zákonitostí života včel a proč právě 
oni se stali průkopníky pokrokového 
včelaření. Jen pro připomenutí – objevitel 
zákonů dědičnosti Johan Gregor Mendel, 
opat v klášteře na Starém Brně, byl 
úspěšným včelařem a současně prvním 
náměstkem starosty (místostarostou) 
brněnského včelařského spolku (jakožto 
příslušník augustiniánského řádu se 
nemohl zdržovat nepřetržitě v kanceláři 
spolku, proto nemohl být starostou). 
Včelín, ve kterém včelařil, se zachoval 
a po částečné obnově je zpřístupněn na 
původním místě veřejnosti.

Bludovští včelaři pod Dolními 
Studénkami
Zcela určitě byla většina bludovských 

občanů (možná všichni), kteří se věnovali 
chovu včel, členy včelařského spolku 
v Dolních Studénkách (zal. v roce 1902) 
nadučitelem Janem Minářem - zetěm 
bludovského nadučitele Františka 
Wicence. Spolek měl při založení 43 
členů a sdružoval české včelaře ze 
Šumperska i Zábřežska. V Dolních 
Studénkách byla zřízena první včelařská 
pozorovací stanice na severní Moravě. 
Členství ve včelařském spolku přinášelo 
členům kromě jiného i právní ochranu, 
možnost vzdělávání – téměř na každé 
včelařské schůzi byla přednáška – spolky 
pořádaly výstavy, kurzy, šířily osvětu 
o prospěšnosti medu jako lidské potravy, 
členové získávali i širší odbytiště vlastních 
produktů. Spolky měly mimo jiné za úkol 
postarat se o společné pojišťování včelstev 
a včelařského majetku. Zemské včelařské 
ústředí v Brně vydávalo spolkový 
časopis – Včelu moravskou, členům 
byla k dispozici včelařská knihovna 
v Brně, ve které si mohli vypůjčit 
knihy, které jim byly zaslány poštou. 
Prostřednictvím včelařského spolku se 
včelařům přiděloval levnější cukr na 
zimní zakrmení včelstev. Počátek přídělu 
levnějšího cukru jsem bohužel nezjistil 
- domnívám se však, že se tak stalo za 
první světové války. 

Včelařský spolek v Bludově
Napsat tuto vzpomínku umožnila 
jednatelská kniha „Pobočného včelařského 
spolku pro Bludov a okolí“ uložená 
ve Státním okresním archivu Šumperk. 
Jde o poněkud silnější sešit (spíše knížku) 
formátu A4 vázaný v černých deskách. 
Štítek sděluje datum prvního zápisu 
- 15. 11. 1919 a výše uvedený název 
spolku. Po jejím otevření zjistíme, že 
je to nepoužitá třídní kniha z bludovské 
měšťanky, kde jsou předtištěny kolonky, 
do kterých se zapisoval prospěch žáků 
ze čtení, mluvnice, pravopisu, slohu, 
počtů a měřičského tvaroznalectví. 
„Zepředu“ si přečteme 51 stran zápisů 
ze schůzí a valných hromad, po otočení 
knihy a listování z opačné strany je na 
dvaceti stránkách soupis odeslané pošty 
s vyúčtováním nákladů na poštovné. 
Autorem prvních sedmi zápisů je Eduard 
Raška, zápisy 8 až 15 zapsal Jan Šaj, 
zbývající zápisy napsal František Léhar, 
ředitel – všichni tři učili na Měšťanské 

škole v Bludově. 
Z prvního zápisu se dozvídáme, že 2. 
listopadu 1919 se v hostinci Krčma (dnes 
je zde keramická dílna Dušana Váni, 
předtím školní jídelna) konala ustavující 
schůze včelařského spolku. Za členy se 
přihlásilo 15 občanů – zcela určitě nebyli 
všichni z Bludova. Usuzuji tak mimo 
jiné i z toho, že předsedou přípravného 
výboru byl zvolen p. Holam - obchodník, 
schůzi svolal p Pruska. Tato jména 
jsou pro mne zcela nová, v Bludově 
neobvyklá, v žádných písemnostech 
jsem se s těmito jmény doposud nesetkal. 
Tato jména se neobjevují ani v dalších 
zápisech. Možná to byli včelaři z Rudy 
nad Moravou (zde byl spolek založen 
na jaře téhož roku, tj. 1919), možná 
z Loštic (zal. 1905), kteří přijeli do 
Bludova s úkolem započít zde spolkovou 
činnost. Úkolem přípravného výboru 
bylo požádat Zemské ústředí v Brně o 
schválení stanov a oznámit vznik nového 
spolku příslušným ústavním orgánům. 
Jednatelem spolku se stal Eduard Raška 
učitel, pokladníkem František Čmakal, 
rolník z čp. 104.

Počátky činnosti
První členská schůze se konala 
6. prosince 1919 opět v Krčmě. Členové 
byli informováni o dosavadních krocích 
podniknutých pro „ustavení spolku“. 
Byl vysvětlen nový způsob pojišťování 
včel, úlů a včelařského nářadí. Přihlášeno 
bylo 22 členů. Spolek pojistil 100 
zazimovaných včelích čeledí oceněných 
na 10 560 korun a předplatil 18 čísel 
časopisu Včela moravská. Členové se 
usnesli na tom, že objednají spolkové 
razítko s nápisem „Pobočný spolek 
včelařský pro Bludov a okolí v Bludově“. 
Toto razítko je otištěno za každým 
zápisem v jednatelské knize. Členové se 
také dohodli, že vždy na počátku nového 
roku se bude konat valná hromada, jejímž 
hlavním úkolem kromě vyslechnutí zpráv 
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o činnosti a o hospodaření spolku bude 
stanovit výši členského příspěvku na 
nadcházející rok. Přítomným včelařům 
„…pěknými slovy nastínil jednotlivé 
fragmenty ze života našich milých 
včeliček, mravenců i jiných zvířat
žijících pospolitě i samotářsky prof. 
Urban. Pěkná, poučná a populárně podaná 
přednáška byla se zájmem vyslechnuta...“ 
- doslovná citace z jednatelské knihy). 
Dnes již nevíme, odkud prof. Urban byl, 
na které škole učil - je však uvedeno, že 
byl členem bludovského spolku. Jednateli 
bylo uloženo dopsati do Dolních Studének 
stran náhrady peněžité, po případě 
náhrady na nářadí, které jest společným 
majetkem spolku a na němž staří členové 
mají podíl – jednalo se o členy, kteří 
ukončili členství v Dolních Studénkách 
a přešli do Bludova. Jaký byl výsledek, 
nevíme. První valná hromada se konala 
15. dubna 1920 v hostinci u Dvořáků 
(u žel. zastávky). Schůzi zahájil jednatel 
Raška - předseda Holam ani svolavatel 
ustavující schůze Pruska nebyli (stejně 
jako na schůzi minulé) přítomni. Přítomní 
členové si zvolili výbor, který nahradil 
výbor přípravný. Předsedou byl zvolen 
František Léhar, ředitel měšťanské školy 
v Bludově, jeho náměstkem Jan Marek, 
důchodní na bludovském Žerotínově 
velkostatku – bývalý zahradník, který 
vyšlechtil mimo jiné sudetskou renetu 
a další odrůdy jabloní. Jednatelem 
zůstal učitel Eduard Raška, stejně jako 
rolník František Čmakal z čp. 104 zůstal 
pokladníkem. Členy výboru byli zvoleni 
František Horáček, rolník z Chromče, 
Alois Dvořák, železniční zřízenec 
z Chromče, Jan Kašpar st., domkař 
v Bludově čp. 275, Jan Vepřek, lesní 
správce v Bludově, Karel Pözl, zahradník 
na Žerotínově velkostatku v Bludově. 

Valná hromada stanovila členský příspěvek 
pro rok 1920 na 5 korun. Na tehdejší 
dobu neobvykle vysoký příspěvek byl 
zdůvodněn potřebou nákupu potřebných 
pomůcek pro činnost spolku. Ani na této 
schůzi nechyběla přednáška – přednášel 
František Novotný z Postřelmůvka 
„…o rojení, o nepravidelnostech 
a zvláštnostech rojů, kterak s nimi 
zacházeti apod.“.

Za téměř sto let, jež uplynulo od založení 
bludovského včelařského spolku, se ve 
včelařství mnohé změnilo - hlavně ve 
včelařské technologii (ošetřování včelstev) 
– zcela určitě se však nezměnilo myšlení 
většiny včelařů. Důkazem tohoto mého 
tvrzení je mimo jiné jednatelská zpráva 
Eduarda Rašky za rok 1920 : „…Od svého 
vzniku pronásledován jest spolek nepřízní 
osudu – špatnými léty včelařskými, a také 
neutěšenými poměry vnitřními. Hlavním 
škůdcem jest tzv. cukerní komise. Ta 
naprosto nepochopila ohromný význam 
našeho včelařství v hospodářství 
národním a přidělila včelařům cukr jako 
průmyslovým výrobcům umělého medu 
– kdežto židovští fabrikanti výrobci 
kořalek dostali cukr levnější. V tak 
mizerném roce, jako byl loňský, udržeti 
stav svého včelstva může včelař jen po 
značných obětech finančních. K tomu 
ještě cukr dodán pozdě, takže všechny 
spolky hlásí četné ztráty – hladem. Proto 
však neklesneme na mysli. Včelaříme 
také ku své zábavě, pro potěšení, které 
nám plyne z pozorování života včelího. 
Třeba široká veřejnost nemá pochopení 
a pravý smysl pro věc, třeba nemůže 
pochopit, jak může někdo hrát si pořád 
s těmi protivnými mouchami, které tak 
škaredě bodají, my víme své, že zábava 
naše je z nejušlechtilejších... A konečně, 

těšme se, že přijde rok, který nám plně 
nahradí veškeré finanční oběti, veškeru 
naši starost, péči a námahu. Snad to bude 
rok letošní? Aby přání projevené stalo se 
skutkem, přeji Vám všem ze srdce. Na 
zdar !“- doslovný přepis části Protokolu 
č.3 z členské schůze konané 5 . září 1920 
v hostinci u Dvořáků. 

Funkcionáři spolku
Seznam členů se nedochoval. Postupně 
se některá jména dozvídáme při volbách 
funkcionářů. Předsedou byl až do 
rozpuštění spolku František Léhar – 
ředitel měšťanky. Jednatelem byl Eduard 
Raška, kterého v roce 1922 vystřídal 
Jan Šaj, rovněž učitel. Jednatelem zůstal 
do června 1927, kdy se po neúspěšném 
kurzu včelích matek urazil a z funkce 
odstoupil. Jako důvod uvedl to, že 12. 
června 1927 na kurzu chovu matek byli 
přítomni pouze dva členové – a sice 
on a Jan Král ze Sudkova. Do funkce 
jednatele byl zvolen František Juránek, 
obecní tajemník. Jednatelskou práci však 
vykonával předseda Fr. Léhar – všechny 
zápisy psal předseda, stejně tak soupis 
odeslané pošty V roce 1928 byl Jan Šaj 
jednatelem zvolen znovu a volbu přijal. 
V dubnu 1931 pak, opětovně, funkci 
jednatele opustil – tentokrát důvod 
zaznamenán není. Jednatelem byl znovu 
zvolen František Juránek, veškeré zápisy 
však opětovně psal předseda. Jednatelská 
kniha končí rokem 1935. Ve včelařském 
kalendáři z r. 1938 je jako jednatel 
uveden Jan Vepřek, lesmistr Žerotínova 
velkostatku. 

Stanislav Balík st. 
Září 2007

Pokračování příště.

ZO ČSCH BLUDOV
POŘÁDÁ ZÁJEZD NA

VÝSTAVU VYSOČINY BOHDALOV
říjen 2007
PRODEJE  v kulturním domě

Pátek  5. 10.
Úterý a Středa  9. a 10. 10. - levný textil
Pondělí 15. 10., Pondělí 22. 10.,
Úterý 23. 10. obuv, Pátek 26. 10.

-VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
- PROHLÍDKA SKANZENU VESELÝ KOPEC

KDY: SOBOTA 6. ŘÍJNA 2007
ODJEZD: 5:00 HODIN  
OD KULTURNÍHO DOMU BLUDOV

CENA: 280.- KČ 

(ZA CESTU, 
VSTUPNÉ 
A HUDEBNÍ 
DOPROVOD)

Až nastane ten čas ...
Vážení rodiče, usnadněte Vašemu 
dítěti nástup do mateřské školy. Jak? 

Přihlášky p.Kacar 
tel.: 583 238 340

I v tomto školním roce se Vám nabízí společně 
prožité odpoledne v mateřské škole ve třídě Kačenka, 
a to každou středu od 14:45 - 16:15 hodin.
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Dne 3. září 2007 jsme do naší školy 
přivítali 21 prvňáčků v doprovodu rodičů, 
ale i dalších rodinných příslušníků. 
Slavnostního uvítání v 1. třídě se 
zúčastnila p. ředitelka, p. zástupce, 
p. starosta a místostarosta. Za SPOZ 

přišly p. Divišová a p. Fingerová. 
Prvňáčky vítaly s kytičkou naše 
žákyně 9. třídy. Jako památku na tento 
významný den ve svém životě si děti 
odnesly pamětní list a krásnou medaili.
Děkujeme sponzorům, SPOZu za dárečky,

Zámecké oranžerii za krásné kytičky. 
 Doufám, že dětem se tento den líbil, 
a přeji jim aby radost z toho, že jsou již 
školáci, byla trvalá.

Jarmila Březinová

Školní mléko:
V letošním školním roce jsme se zapojili 
do programu Školní mléko. Jedná se 
o dodávku dotovaných mléčných 
výrobků pro žáky základních škol. 
Každý žák může denně odebrat jednu 
mléčnou porci (mléko nebo jogurt), 
dotovaná cena mléka je 3,50 Kč, jogurtu 
4 Kč. V první fázi začneme pouze 
s prodejem mléka.
 Žáci si mléčné výrobky odeberou 
u paní Juřenčákové v prostorách školní 
jídelny v době od 7:20 do 7:35.
 Tento program začne běžet ihned po 
dodání mléčných výrobků. O zahájení 
prodeje Vás budeme informovat.

Nabídka kroužků:
Tak jako každoročně i v letošním roce 
nabízíme kroužky organizované školou. 
Jedná se o tyto kroužky: turistický 
kroužek, aerobic, zájmová tělesná 
výchova, florbal, keramika, dívčí 
klub – vaření, malá kopaná, zdravý 
životní styl, informatika a anglický 
jazyk pro 2 ročník. V rámci programu 
školní družiny nabízíme tyto kroužky: 

zájmová výtvarná výchova, informatika, 
pohybové hry. Pro přihlášené děti se 
stává docházka do kroužku povinnou.

Spolupráce s rodiči:
Rádi uvítáme vaši nabídku spolupráce, 
vedení kroužku (uvítali bychom vedení 
tanečního kroužku, zdravotnického 
kroužku, sboru a dalších), pomoc při 
organizaci, sponzorské dary (nejenom 
v peněžní formě)…

Posilovna:
Od 3. 9. 2007 je opět zahájen provoz 
ve školní posilovně. Po-St-Pá v době 
od 17:00 do 19:00 hodin. Cena za jednu 
hodinu je 20 Kč.

Školní stravovna:
Od 17. září 2007 nabízíme možnost 
odebírání dopoledních svačinek pro 
děti ZŠ v ceně 9 Kč. Svačinka zahrnuje 
pečivo, různé druhy pomazánek, 
ovoce nebo zeleninu, mléčné výrobky 
a potraviny racionální výživy včetně 
teplých či studených nápojů. Tyto 
svačinky si žáci objednají a zaplatí 

u vedoucí školní stravovny.
Kontakty: tel. škola: 583 238 243
     tel. stravovna: 583 238 234
     e-mail:zsbludov@spk.cz 
 Mgr. Ilona Křivohlávková

INFORMACE ZŠ BLUDOV

První den ve školních lavicích

V září příštího roku si připomeneme 
100. výročí založení bludovské 
školy. Oslavy se z ryze praktických 
důvodů uskuteční již v sobotu 
31.května 2008 ve všech prostorách 
ZŠ. Především proto, aby škola měla 
dostatek času prostoru vše připravit, 
secvičit, zorganizovat. Až zářijový 
termín by toto zkomplikoval, hlavě 
tím nedostatkem času. Proto prosíme 
čtenáře Bludovanu o kontakt 
na bývalé zaměstnance, učitele 
a pracovníky školy, abychom je 
mohli písemně či osobně na toto 
setkáni pozvat. Děkujeme.

ZŠ Bludov
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ZO ČZS oslavila v sobotu 25. srpna 50. výročí založení 
Českého zahrádkářského svazu. Na počest tohoto výročí byla 
uspořádána zahrádkářská výstava a slavnostní shromáždění. Na 
přípravě  slavnostního shromáždění se ještě podílela dlouholetá 
předsedkyně svazu paní Jitka Sokolová, která nás náhle opustila. 
Její velkou zásluhou náš svaz loni obdržel od Republikové rady 
Českého zahrádkářského svazu Čestné uznání I. stupně. Na 
slavnostní schůzi obdrželi za svoji dlouholetou práci Republikové 
ocenění II. stupně paní Blažena Divišová a Republikové ocenění 

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Českému zahrádkářskému svazu je 50 let
III. stupně paní Jitka Sokolová, pan Antonín Krystek a pan 
Antonín Sedláček.

Chtěl bych touto cestou znovu poděkovat všem vystavovatelům 
a členům, kteří se podíleli na organizaci výstavy, zajišťování 
občerstvení a také dětem školní družiny za pěknou výzdobu.

Svaz zahrádkářů děkuje všem přátelům, kteří projevili zájem 
o naši práci a výstavu navštívili.

Ladislav Vyhňák
předseda

Mezinárodní folklorní festivaly
V letošním roce se uskutečnil v Šumperku 
17. ročník Mezinárodního folklorního 
festivalu. Z toho už devátým rokem jsme 
i my přímo v Bludově mohli zhlédnout 
každoročně vždy jeden ze zúčastněných 
zahraničních souborů.  Za tuto dobu  nás 
navštívily soubory z Egypta, Království 
Tonga /Austrálie a Oceánie/, Ukrajiny, 
Mexika, Kolumbie, následovala Jižní 
Korea, Gruzie a Indonésie. Fotografie 
přibližují letošní vystoupení souboru 
z Číny.

-jdi-

foto F. Polách
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Ačkoli v Bludově působíme už třináct 
let, ne všichni nás znají. 
Jsme tábornický oddíl, založený na 
wudkrafterských tradicích, a může se 
k nám přihlásit každý od X do Y let.  
Každý měsíc pořádáme jednodenní 
výlet do okolí a jednou za dva měsíce 
vícedenní výpravu. V zimě na chaty, 
v létě pod stan, širák nebo pod teepe. 
Do školní tělocvičny chodíme hrát 
florbal, indiánskou házenou, ringo.   
Základním pilířem oddílu je Zasvěcovací 
stezka a poté Orlí pera. 
Kdo zvládne úkoly Zasvěcovací stezky, 
stává se bojovníkem a následně může 
plnit úkoly Orlích per. Záběr orlích 
per je široký, od fotografování přes 

Delaware se představuje 
zdatnost, ochranu přírody, indiánskou 
a tábornickou teorii a praxi až po fyzický 
náročné úkoly.   
Členové Delaware se učí poznávat 
přírodu, lasovat, střílet z luku 
a vzduchovky, házet nožem a sekerou, 
vyrábět  různé předměty (např. ptačí 
budky, dřevěné lžíce nebo korálkovat) 
nebo i takové drobnosti, jako je třeba 
rozdělání ohně jednou zápalkou bez 
použití papíru. Zvlášť praktické je, že se 
na takto zapáleném ohni učí i vařit.   
Ale hlavně, v Delaware lze najít 
spoustu nových kamarádů a prožít tisíce 
zážitků. 
Každý rok jezdíme na tábor – už jsme 

byli na Šumavě, v Českém ráji, Českém 
Krasu, Rychlebských horách, Orlických 
horách, Žďárských horách, Praze, 
splavovali jsme Berounku, Moravu, 
Tichou a Divokou Orlici.
Každý rok pořádáme uzlařskou regatu, 
letos již po desáté, a pro školku Indiánský 
den. 
Tradicí se stalo také každoroční 
setkávání s ostatními oddíly na 
Indiánském desetiboji v Rejcharticích.
Schůzky máme každý čtvrtek od 15:30 
v klubovně, která se nachází směrem na 
horní konec, v ulici Jana Žižky. Každý, 
kdo se chce stát členem Delaware, 
je vítán.     J.Ž.

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! 
Firma DIMPEX, s.r.o. pila Kosov oznamuje, že byla otevřena nová prodejní hala truhlářského řeziva, palubek a podlahovek

DŘEVOPRODEJ
Sklad bude doplněn i o stavební řezivo - hranoly, latě, desky.
KDE? v Bludově naproti Habermannově vile
Pracovní doba:  Po-Pá 7-12 hod. 12:30-15:30 hod.
Kontakt:  p.Keprtová 777 316 133 - SKLAD
 p.Keprt 608 887 296
  p.Hýbl 777 346 634 

POZOR! SLEVA na palubky a podlahovky
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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TOUHY PUBERTÁLNÍ STAŘENY – IVETA LAŽANSKÁ  
humorem a satirickou nadsázkou provází autorka svou hrdinku 
v jejím komickém úsilí dokonale zvládnout roli mladé matky 
v domácnosti. Humoristický román pro ženy.

HOZENÁ RUKAVICE – LUBOŠ FOREJT –  čtyři psychologická pojednání
v autobiografickém ladění.

NÁHRADNÍ PRINC – LANCZOVÁ LENKA – další román ze současnosti 
od oblíbené autorky.
TEMNÁ DÁMA – NORA ROBERTSOVÁ – romantický příběh ze světa 
výtvarného umění.

OBYČEJNÉ NEMOCI NEOBYČEJNÝCH – HANS BANKL – život, nemoc 
a smrt historických osobností očima lékaře.

JAK SE VRAŽDÍ TCHYNĚ – skutečné případy krimy.

LEPŠÍ NEŽ PRSTEM DO OKA – JAN MALINDA – po čem touží 
sedmnáctiletý mladý muž?

HITLEROVI AGENTI – ALEX ABELLA – tajné teroristické spiknutí 
A.Hitlera proti USA.

55 ČESKÝCH LEGEND Z HRADŮ, ZÁMKŮ A MĚST – ALENA JEŽKOVÁ  
pověsti, legendy, báje a báchorky mají v sobě zvláštní kouzlo….

Otevřená nemocnice - podpora Vašeho zdraví

Dovolujeme si Vás pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEMOCNICE
ve středu 3.října 2007, od 15:00 do 19:00 hod.

v prostorách  rehabilitačního oddělení Šumperské nemocnice a.s.
   Nabídneme Vám:

Konzultace a poradenství
v oblasti prevence

♣  srdečně – cévního onemocnění
♣  cukrovky
♣  onkologického onemocnění
♣  urologického onemocnění
♣  zeleného zákalu
♣  onemocnění pohybového systému
♣  zdravého životní stylu, výživy

Vyšetření

♣  hladiny cukru, cholesterolu
♣  krevního tlaku
♣  stanovení BMI = váha a výška
♣  spirometrii-funkční vyšetření plic
♣  nitroočního tlaku
♣  funkce žil na dolních končetinách - pletysmografii 
♣  pigmentových kožních lézí - névů - dermatoskopii
     

TANEČNICE – BARRY UNSWORTH – nový román autora zavede čtenáře 
na Sicílii 12.století.
ČARODĚJNICE NA ÚTĚKU – CELIA REESOVÁ –  dramatický příběh 
o „opravdové čarodějnici“je zasazen do druhé poloviny 17. století.

EXPERIMENT – PETER CLEMENT – thriller z lékařského prostředí.

LÁSKA V ZEMI ŽALU – JEAN SASSONOVÁ – skutečný příběh kurdské 
bojovnice za svobodu.

PUTOVÁNÍ FRANCIÍ – IVANA BUTTRY – první díl: Provence a Středomoří.

FAKTA A REKORDY – PHILLIP CLARKE – zvířata, moře a oceány, 
dinosauři, planeta Země.

           HOLINKOVÁ S.

Farní knihovna nabízí

Luboš Hruška a zahrada jeho duše: 
(Irena Kastnerová) Luboš Hruška zemřel 
30.července 2007 ve věku 80 roků.

V nepřátelském táboře: (Josef Korbela) 
životní příběh Josefa Korbela

Maminka Markéta:  (Teresio Bosco)

život matky Dona Boska
J.M.

KNIHY Z VÝMĚNNÉHO FONDU

Sběr papírů a železa
Pionýrská skupina Bludov pořádá 

v pátek 12. října 2007 sběr papíru 
v zahradě za kulturním domem v době 

od 15 do 17:30 hod. Odevzdávejte pouze 
svázaný papír. Textil se nevybírá. 

V sobotu 13. října 2007 
bude proveden sběr železného šrotu. 

Železný šrot nachystejte před dům až 
v sobotu ráno do 9:00 hodin. 

Děkujeme.

POZOR
školní posilovna opět v provozu

OTEVŘENO:
pondělí, středa, pátek
od 17 hod. do 19 hod.
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Po dvou letech úzké spolupráce města 
Štíty a polského města Niemodlin 
došlo k oficiálnímu závazku obou měst 
v rozvíjení společenských kontaktů 
a k úzké spolupráci v kulturní a sportovní
oblasti. Partnerskou smlouvu podepsal 
starosta Bc. Jiří Vogel za Štíty a pan 
Miroslaw Stankiewicz za Niemodlin na 
polské straně v neděli 16.9.2007. Ve 
Štítech dojde k podpisu partnerské 
smlouvy v sobotu 20. října 2007.
 Ceremoniálu, který se uskutečnil 
při příležitosti dožínkových slavností 
v obci Grabin se zúčastnily stovky 
návštěvníků. Ze Štítů zavítalo do 
Grabina několik desítek obyvatel 
a zástupci města. Kulturní program 
zajistily zájmové spolky. Město Štíty 
reprezentovali žáci ZUŠ Zábřeh 
s pěveckým vystoupením složeným 
z tradičních českých lidových písní. 

Město Štíty má své první 
partnerské město 

Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje 
žádným zápachem, neboli „odérem“. 
Z tohoto důvodu se kvůli  jeho bezpečné 
distribuci a použití provádí tzv. odorizace. 
Toto nepříliš půvabné slovo označuje umělé 
obohacení zemního plynu látkou či směsí 
látek, odorantem, s mimořádně intenzivním 
a charakteristickým zápachem, aby již 
při jednoprocentní koncentraci zemního 
plynu ve vzduchu byl signalizován jeho 
únik. Odorizace probíhá neustále v tzv. 
odorizačních stanicích před vstupem 
zemního plynu do plynovodních sítí.
 Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů 
zemního plynu provádí Severomoravská  

plynárenská, a. s., v podzimních měsících 
před topnou sezónou zvýšenou odorizaci, 
zaměřenou na zjištění drobných úniků 
plynu.
 V případě zjištění úniku zemního plynu 
je třeba neprodleně volat pohotovostní 
službu Severomoravské plynárenské, 
a .s.,  na čísle 1239 a dodržet základní 
bezpečnostní pokyny. Telefonovat je nutno 
telefonem, který se nachází mimo objekt 
s únikem plynu. Kromě tohoto kroku 
je nezbytné zhasnout všechny plameny 
v objektu, zajistit větrání prostor, uzavřít 
hlavní uzávěr plynu ( HUP ), vypnout 
hlavní přívod elektřiny do objektu, 

nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, 
nepoužívat spotřebiče s bateriovým
napájením (zvonky, telefony apod.), 
nekouřit, nepoužívat výtah a také 
u nepřístupných prostor uvědomit policii 
a hasiče. V případě objektu, ve kterém 
se nachází více lidí, je tyto třeba varovat 
a neprodleně opustit budovu.

Důležitá telefonní čísla: 
Pohotovostní služba Severomoravské 
plynárenské, a. s.  1239
Hasičský záchranný sbor 150
Záchranná služba  155
Policie ČR  158 

Bezpečné užití zemního plynu

4. Odorizace zemního plynu – „vůně“, která chrání 

Koupím pozemek vhodný 
pro výstavbu rodinného 

domu v Bludově. 
Tel.: 608 466 171.

- 
pl

ac
en

á 
re

kl
am

a 
-



Bludovan 8/2007

Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Redakční rada: PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Vladimír Vlček, 

Jiří Krejčí. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz, 
e-mail: kartotisk@kartotisk.cz. Fotografie a kresby archiv obce Bludov.
Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Rád bych se podělil o některé ze svých 
zážitků z letošního jamboree. Co to jamboree 
je? Je to celosvětové skautské setkání. Je to 
největší skautská akce, která se koná jednou 
za čtyři roky (jako olympiáda). Letošní 
jamboree bylo však výjimečné dvěma fakty, 
a sice, že v době konání měl celosvětový 
skauting stoleté výročí svého vzniku, za 
druhé, že se konalo v Anglii, kde skautské 
hnutí vzniklo. Jamboree je v podstatě 
obrovský letní tábor, protože se tam sjelo 
něco přes čtyřicet dva tisíce skautů ze sto 
padesáti zemí celého světa. Trvalo asi dva 
týdny. Pouhé dva týdny, ale samostatný 
program se připravoval sedm let!
 Teď už ale něco víc o mých zážitcích. 
První bylo už jen to, že se podívám do 
Anglie. Druhý, že poletím letadlem, z čehož 
jsem měl strach, protože jsem ještě nikdy 
neletěl. Letěl jsem z brněnského letiště, 
kam mě dovezli rodiče. Odbavil jsem si 
svůj batoh a sedl do letadla. V letadle jsem 
začal být nervózní: „Co když mi bude 
špatně, co když se něco stane...“ Ale to už 
jsme přejížděli na tu správnou startovací 
plochu a už nás motory letadla zatlačily do 
sedaček. O pár hodin později jsme přistáli. 
Autobusem jsem dojel na dané místo, kde 
jsme se zaregistrovali a poté nás převezli 
do tábořiště, které bylo ještě asi sedm 
kilometrů daleko. Přijeli jsme už docela 
pozdě večer a museli jsme si ještě postavit 
stany. Určili nám místo, kde bude stát náš 
tábor. Za olomouckou výpravu nás bylo 
něco málo pod čtyřicet, takže to byl docela 
velký tábor. Ještě ten večer jsme postavili 
zhruba polovinu, ale pak už nebylo vůbec 
nic vidět, takže jsme to nechali až na ráno. 
A jak bylo celé jamboree strukturované? 
Abyste rozuměli, celé jamboree bylo 

rozděleno do několika celků, které se 
jmenovaly „campy“. Těch bylo dvanáct 
a dál se dělily na subcampy, ve kterých 
byly teprve umístěny tábory různých států. 
Například to bylo děleno na témata – např. 
camp Ocean a v něm subcamp Fjord, Atol 
Harbour a další. 
 Denní program se odvíjel vždy od toho, 
jestli budeme mít program v campu nebo 
pojedeme někam mimo jamboree. Když 
jsem zůstávali v táboře, tak jsem vstávali 
okolo osmé, a když ne, tak před šestou 
nebo v šest. Program probíhal od devíti do 
čtyř. Protože Angličané vlastně neobědvají 
ve dvanáct hodin jako my, byl to pro nás 
docela nepříjemný nezvyk. Od čtyř byl 
nějaký čas na oběd a pak následoval další 
program. Večerka byla v jedenáct. 
 Teď něco k programu jako takovému. 
Co mi nejvíce utkvělo v paměti byl 
program, který byl nazvaný „Živly“. 
Živly byly čtyři - vítr, oheň, voda, země. 
Zavedli nás na obrovskou louku, která byla 
rozdělena na čtyři části. V každé části byl 
jeden obrovský stan a spousta menších. 
V tom velkém byla vždy prezentace o tom 
daném živlu. K ohni bylo například něco 
v tom smyslu, že je dobrý sluha, ale špatný 
pán. Ve stanu byla dále různá elektronika a 
drahé přístroje. Měli jsme možnost sednout 
si do ultraletounu nebo se podívat, na jakém 
principu funguje zemětřesení a změřit 
jeho sílu. Dívali jsme se na grafy otřesů 
způsobených pouhým poskokem na zem. 
 Na živlech byly nejzajímavější úkoly 
s nimi spojené. Dostali jsme maličký model 
nákladního auta, vajíčko, vatu a provázek. 
Museli jsme vajíčko zafixovat tak, aby poté, 
co auto dáme na šikmou plochu a pustíme 
ho dolů, se nerozbilo při nárazu do kamene 
který byl na konci dráhy. Nebo jsme si 
zkoušeli změřit objem svých plic, a to tak, 
že jsme vytlačovali vodu z pětilitrového 
barelu hadičkou. 
 Další program, který se mi velice 
líbil, se odehrával v jednom velikém 
stanu. Nádherně to v něm vonělo, a to 
proto, že jednotlivé státy představovaly 
svoje kulinářské umění, a my jsme chodili 

a ochutnávali. Některá jídla byla výborná, 
ale do některých jsem neměl odvahu se 
pustit. 
 Občas nás vyvezli pryč z jamboree. 
Jeden den nás nahnali do autobusu a jeli 
jsme na nějakou přehradu, kde jsme zkoušeli 
třeba jachting nebo jízdu na kajaku a ještě 
dalších lodích. Bylo to skvělé a zvláště pak 
když vás promíchali tak, abyste nebyli pořád 
jen mezi svými. Co mě ale nejvíce potěšilo, 
bylo to, že jsme se dostali do Gilwell parku. 
To je rozsáhlý park, který patří skautům 
a kde byla první světová lesní škola – místo 
vzdělávání skautských vedoucích. Ukázali 
nám různé budovy, kaple a k tomu nám 
udělali historický výklad. 
 Potkal jsem tam spoustu nových lidí, 
báječných kamarádů a skvělých skautů. 
Zažil jsem tam spoustu legrace, ale i pár 
nepříjemností. Procvičil jsem si angličtinu 
a viděl, jak je potřebné se cizí jazyky učit.
 Jsem rád, že jsem měl tu příležitost jet 
do Anglie a zjistit, jak to chodí v zahraničí, 
v čem to mají lepší, v čem propracovanější 
a naopak. Myslím, že po všech směrech je 
to obrovská zkušenost. Bonusem pak bylo, 
že jsem měl téměř celý pobyt zdarma, neboť 
se našemu bludovskému středisku podařilo 
sehnat grant, který mi náklady hradil. 

Za 2. skautský oddíl Bludovit
 Petr Juránek - Peťulka

Jamboree


