
PF 2009

Skautský podzim - strana 11

Stromy života

Uvnitř vydání

Nedávno za námi na obecní úřad přišla 
jedna mladá babička s přáním, zda by 
mohla na obecním pozemku vysadit 
strom, který by symbolizoval narození a 
život jejího vnoučka. Protože se vnouček 
narodil ve znamení kaštanu, chtěla by 
babička vysadit kaštan. Strom bude opat-
řen cedulkou se jménem vnoučka a celá 

Přejeme všem občanům obce Bludov 
klidné a spokojené prožití svátků 

vánočních a do roku 2009 
mnoho zdraví, štěstí a vzájemného 

porozumění.

 Zaměstnanci Obecního
 úřadu Bludov

Upozornění
Obecní úřad upozorňuje občany, 

že ve dnech 29. – 31.12.2008 bude 
z důvodu čerpání dovolených provoz 
úřadu omezen.V pátek 2. ledna 2009 

pak bude obecní úřad uzavřen.

Obecní úřad Bludov se stal v letošním 
roce  kontaktním místem pro poskytování 
služeb Czech POINTu. Jak jste byli již 
dříve informováni, vydává  obecní úřad 
ověřené výstupy z veřejných i neveřej-
ných evidencí.
Výpisy z veřejných evidencí: 
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí: 
Rejstřík trestů
Zatím bylo během letošního roku  
vyřízeno téměř  100 žádostí.
Ceny za poskytnuté služby:
Výpis z rejstříku trestů 50,- Kč
Výpis z katastru nemovitostí 
a výpis z obchodního a živnostenského 
rejstříku 100,- Kč za první stranu
50,- Kč za každou další i započatou 
stranu.
Jaké doklady musí žadatelé o výpis 
doložit:
U žádosti o ověřený výpis z veřejných 
evidencí není ověřována totožnost ža-
datele. Žadatel je pouze povinen sdělit 

relevantní kritéria pro vyhledání svého 
požadavku.
U žádosti o ověřený výpis z neveřejných 
evidencí - vydání ověřeného výpisu z rejs-
tříku trestů - je třeba podepsat písemnou 
žádost a doložit totožnost žadatele, které-
ho se výpis týká. K prokázání totožnosti 
je tedy třeba předložit občanský průkaz 
nebo cestovní pas.
Občané mohou využít těchto služeb obec-
ního úřadu kdykoliv, nejlépe však
v pondělí a ve středu. 
Výpisy vyhotovuje :
Ludmila Petruželová     
Výpis z rejstříku trestů  tel. 583 301 435
Hana Činková   
Výpis z katastru nemovitostí  583 301 440
Veronika Riedlová   
Výpis z obchodního a živnostenského 
rejstříku  583 301 430    

Ing. Jan Šaj
vedoucí ekonomicko-správního odboru

obecního úřadu 

Kontaktní místo pro poskytování služeb Czech POINT

rodina se bude o strom starat. Monolog 
ukončila babička slovy, že se domnívá, že 
je více takových babiček či rodičů, kteří 
by chtěli touto formou dát najevo radost 
z nového života a akce, že by mohla být 
nazvána STROMY ŽIVOTA .
Myšlenka je to úžasná.
 Vytipovali jsme vhodnou lokalitu.
Babička s vnoučkem a celou rodinou 
zasadila strom. Kaštánek se jmenuje Da-
neček. Přejeme oběma, ať rostou a sílí, ať 
je jen tak něco neskolí. 
 Babičce děkujeme za podnět, který 
by mohl odstartovat naplnění velkolepého 
projektu, kdy podél obecních cest budou 
vysazováni Danečci, Honzíčci, Aničky,
Mařenky, Žofinky. Máte-li zájem vy-
sadit na obecních pozemcích ten SVŮJ 
STROM ŽIVOTA - dejte nám vědět.
    OVŽP
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

 Upozornění pro občany 

v jednom z předchozích čísel Bludovanu byl zveřejněn článek, 
který upozorňoval mimo jiné i na přeložení stávajícího přechodu 
pro chodce u „Nealka“ na ulici Lázeňské. Přechod má být dle 
návrhu občana pana Romana Žalia přemístěn o několik metrů 
blíže k zámku, do úrovně ulice Krátká. Tento přechod by 
naváděl chodce do ulic Příční, Krátké, Zahradní, ale rovněž 
do ulic Vitonínské, Jiráskovy, B. Němcové, Vančurovy. 
Jako důvod navrhovatel uvádí vyšší bezpečnost chodců.
 Jelikož nás skutečně zajímalo mínění občanů, hlavně pak 
těch, kterých by se změna dotýkala, otázali jsme se formou 
ankety na jejich názor. Osloveno bylo 49 respondentů, bydlících 
v lokalitě naproti „Nealku“, tedy těch, kteří zmiňovaný přechod 
pro chodce užívají denně. Odpovědělo 43 % dotázaných. 
Ani jedna z odpovědí nesouhlasí s přemístěním přechodu pro 
chodce. Doporučení padala ve formě vybudování chodníku 
podél ulice Lázeňské a zvýraznění stávajícího přechodu 
novým dopravním značením, snížením rychlosti a podobně.
Předběžné stanovisko Policie ČR – dopravního inspektorátu 
a Městského úřadu Šumperk, odboru dopravy, vychází rovněž 
ze zkušenosti, že bude-li přechod umístěn byť jen o něco málo 
mimo nejdostupnější trasu, zůstane nevyužíván a riziko dopravní 
nehody bude podstatně vyšší než při ponechání současného 
stavu. K této variantě se rovněž přiklání i Obecní úřad Bludov.
 Všem zúčastněným děkujeme za projevený názor. Podněty,
které z ankety vzešly, budou předloženy vedení obce k posouzení. 
                       OVŽP

Vážení občané, 

V pondělí 15. prosince 2008 od 18:00 hod. 
proběhne v Kulturním domě 

13. zasedání zastupitelstva obce
Všichni jste srdečně zváni.

Upozorňujeme nájemce hrobových míst, se kterými byla uza-
vřena od 1.1.2004 nájemní smlouva na pronájem hrobového 
místa na místním pohřebišti v Bludově, že od 1.1.2009 vzniká 
nájemcům povinnost zaplatit druhou splátku nájemného na další 
pětileté období nájmu (tj. období od 1.1.2009 do 31.12.2013). 

 Dále žádáme občany, aby při ukládání zemřelého do hrobu 
nahlásili na OÚ Bludov číslo hrobu, do kterého byl zemřelý 
uložen, a také stranu uložení. Tyto informace jsou důležité 
pro vedení evidence o dodržení tlecí doby, která je na místním 
pohřebišti v Bludově stanovena na dobu 15 let.

 Při kontrole smluv o nájmu hrobového místa bylo zjištěno, 
že některé smlouvy nebyly dosud vráceny a nebylo uhrazeno 
nájemné za první pětileté období  nájmu. Žádáme proto občany, 
kteří dosud nevrátili podepsané smlouvy a neuhradili první splát-
ku nájemného, aby tak neprodleně učinili. 

Bližší informace podají pracovnice OÚ Bludov: 
Veronika Riedlová, tel. 583 301 430 
a Hana Činková, tel. 583 301 440.

OÚ Bludov
provozovatel místního pohřebiště

Místní poplatky :
Poplatek za psa
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen 
Obecnímu úřadu Bludov ohlásit písemně nebo ústně do proto-
kolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 8 dnů.
Sazby poplatku :
Držitel psa není poživatelem důchodu :
- za prvního psa 120,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa 180,- Kč
Držitel psa je poživatelem důchodu. Důchod je jeho jediným 
zdrojem příjmů :
- za prvního psa 20,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa 30,- Kč
Splatnost poplatku :
Poplatek je splatný nejpozději  31. 3. 2009.
Podrobnější informace naleznete v obecně závazné vyhlášce 
č. 1/2008 o místních poplatcích, kterou naleznete na webových 
stránkách obce Bludov, www.bludov.cz

Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba, která má 
v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
Sazba poplatku :
Sazba poplatku činí 450,- Kč.
Splatnost poplatku :
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději  31. 3. 2009. 
Toto je změna oproti předchozímu roku, kdy poplatek bylo 
možno uhradit ve dvou splátkách. Aby se vyšlo občanům vstříc 
a platby se rozložily  na co nejdelší období roku, byl stanoven 
termín poplatku za odpady  začátkem roku a poplatek za stočné 
zase jednorázově koncem roku.
Osvobození :
Od poplatku jsou osvobozeny osoby žijící trvale nebo alespoň 
převážnou část roku v zahraničí (nejméně 183 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů v příslušném roce).
Podrobnější informace naleznete v obecně závazné vyhlášce č. 
2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, kterou naleznete na webových stránkách obce Bludov 
www.bludov.cz

Uživatelský poplatek
Poplatek za odvádění odpadních vod. Poplatek platí majitel ne-
movitosti, která je napojena na kanalizaci. Množství odpadních 
vod se určuje paušálem podle směrných čísel roční spotřeby 
vody nebo je samostatně měřeno  vodoměrem. 
Sazba poplatku :
Pro rok 2009 bude stanoven aktuální ceník po vyhodnocení 
roku 2008. Zveřejněn bude v Bludovanu  v 1. čtvrtletí 2009. 
Splatnost poplatku :
Poplatek je splatný k 30. 9. 2009. 
Osvobození :
Od poplatku jsou osvobozeny osoby žijící trvale nebo alespoň 
převážnou část roku v zahraničí (nejméně 183 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů v příslušném roce).

Marie Konečná
správce poplatků, Obecní úřad Bludov

Přehled důležitých údajů pro platbu 
místních a uživatelských poplatků 
v obci Bludov na rok 2009
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V prosinci 2008 oslaví:
Hrycajová Antonie Dr.Březiny  70 let
Kvapilová Štěpánka Husova  70 let
Jáně Karel 8. května  70 let
Bõserová Ladislava K Zámečku 70 let
Matějíčková Zdenka Vitonínská  75 let
Brablecová Milada Husova  81 let
Hořínková Olga Školní  81 let
Směšná Františka Tř.A.Kašpara 83 let
Kašparová Marie J. Žižky  83 let
Jílek Jan Na Viskách 84 let
Hattonová Jiřina Vančurova  86 let
Pecháček František B.Němcové 87 let
Martináková Libuše Lázeňská  90 let 

V lednu 2009 oslaví:
Svršková Marie Stará   70 let
Ficnarová Marie Lázeňská  70 let
Havlíková Anna Vančurova      70 let
Macková Marie Na Viskách 70 let
Schauer Karel Krátká  75 let
Nimrichtr Alois R.Kordase  82 let
Kotrlá Terezie Nová Dědina 82 let
Řežucha Jan Bohutínská 82 let
Kubíčková Klotylda Dr.Březiny  82 let
Horká Gerta Nádražní  82 let
Krystková Milada Krátká  83 let
Kubíčková Marie Tř.A.Kašpara 83 let
Pavlů František Komenského 85 let
Čulíková Irena J. Žižky  85 let
Hruba Josef Slepá  87 let
Krystek Antonín Krátká  87 let
Macek Alois Jiráskova  88 let
Snášelová Anna Palackého  91 let

Kdo znal, ten si vzpomene,
kdo měl rád, nikdy nezapomene ...

Dne 21. prosince 2008 uplyne 25 roků 
od úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana 

Mojmíra Hegera z Bludova
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo ho 
znali a měli rádi. Dcera Zdeňka s rodinou, syn 
Mojmír s rodinou.

   na prosinec 2008

1. – 12. 12.   Výstava ZMIZELÉ SUDETY
Čt  4.12.  16.30 Mikulášská besídka pro děti
So  6.12.  13.30 Mikulášská besídka pro důchodce
Po  8.12.  18.00 Cest.přednáška-Madagaskar
Pá  8.12.  19.00 Koncert KPH-/kult.dům/
Pá 12.12.  17.30 Zájezd na Dalibora
So 13.12.     7.00 Zájezd do Rožnova 
So 20.12.   Šachový turnaj
So 20.12.  17.00 Vánoční koncert-Bludověnka 

POZVÁNKA

Dne 29. prosince uplyne 5 roků
od úmrtí pana

Vladimíra Kozáka
S láskou vzpomínají manželka, Eva a Jiří
s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

 Sbor pro občanské 
záležitosti  

a Kulturní dům Bludov přeje 
všem bludovským občanům 
příjemné prožití vánočních 

svátků a do roku 2009 
všechno dobré 

a především pevné zdraví.

Dne 25. ledna 2009 vzpomeneme 5. smutné 
výročí, co nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička, paní

Karla Kronichová
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Manžel, dcera Karla s rodinou a syn 
Tomáš.

Dne 10. ledna 2009 vzpomeneme nedožité 
23. narozeniny našeho syna

Rostíka Klimeše
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, bratr,
babička a kamarádi.
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   na leden 2009
So   10. 1.  20.00 Obecní ples
Pá 16.1.  18.00 Recitál Jaroslav Hutka
Ne  18.1.  14.30 Dětský maškarní karneval
Po 19.1.  18.00 Cest.přednáška - Mexiko
So   24. 1.  20.00 Myslivecký ples
Pá   30. 1.  20.00 Hasičský ples 

POZVÁNKA

Kulturní dům Bludov
Vás zve na putovní výstavu 

Občanského sdružení Antikomplex Praha

ZMIZELÉ SUDETYZMIZELÉ SUDETY

Výstava bude otevřena
1.-12. prosince 2008 

V pracovní dny v době od 8:00-17:00 hodin.
V sobotu 6. prosince od 10:00 do 12:00 hodin.

 Unikátní snímky mapující proměnu českého pohraničí 
v průběhu 20. stol. Pomocí srovnávacích fotografií ukazuje, 
jak to vypadalo před poválečným vyhnáním českých Němců 
a jak to vypadá dnes. Výstava se během 5 let své existence 

stále rozrůstá a díky velkému zájmu pokračuje 
už šestým rokem.

-vstup volný-

Kulturní dům Bludov
zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou 
besídku s Mikulášem, čertem 

a andělem 

Účinkuje Divadelní společnost 
ZLATÝ KLÍČ Dolní Benešov

Čtvrtek 4. prosince 2008 
v 16:30 hodin

Můžete si přinést dárky 
pro své děti. Dárky označte jménem, 
aby se mohly při nadílce rozdávat.

Vstupné 20,- Kč nebo čertovské rohy

V sobotu 6. prosince 2008
ve 13:30 hodin

Program:
  Markovice Postřelmov 
  Pavlína Filipovská  /15:00 hod./
  Taneční skupina KD Bludov - Country
  K tanci a  poslechu hraje Bludověnka

 občerstvení

 -vstupné dobrovolné-

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do 

 Valašského muzea
 v přírodě

v Rožnově pod Radhoštěm

Sobota 13. prosince 2008
Odjezd od KD v 7:00 hodin

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

Cena za cestu 200 ,- Kč 
Přihlášky v KD  

V pátek 12. prosince 2008
 Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin

DALIBOR
Opera o statečném rytíři 

Kulturní dům Bludov pořádá 
zájezd do Moravského divadla 

Olomouc
na premiéru opery 
Bedřicha Smetany

Cena - vstupenka a cesta 340,- Kč 
Přihlášky v KD Bludov
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KRUH PŘÁTEL HUDBY BLUDOV
Vás zve na

KONCERT žesťového kvinteta

V pátek 12. prosince 2008
v 19:00 hodin

 - Vstupné 40 Kč -

Kulturní dům Bludov
PROGRAM:

B R A S S  QB R A S S  Q
Hrají: Ondřej Moťka a Jaroslav Kocůrek - trubky, 

Daniel Mlčák - lesní roh
Jakub Zívalík - trombon a David Křížek - tuba

 1.  G.B Martini -  Toccata
 2.  V. Otto -  Pražské tance
 3.  A. Vivaldi -   Koncert C dur pro dvě trubky
 4.  J.S. Bach - Chorálová předehra „Jesus bleibet 
 meine Frede“
 5.  W.A. Mozart - árie Královny noci z opery Kouzelná 
 flétna
 6.  V. Ewald - Moderato
 7.  P. Eben - Variace na chorál „Buoh všemohůcí“
 8.  G.Gershwin - I got Rhytm, Loved walked in, 
 Fascinating Rhytm

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov 
zve všechny zájemce na 

Vánoční ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 20. prosince 2008
    9:00 hodin - děti

14:00 - dospělí 

V jazykové učebně KD Bludov
/zadní část – vstup ze zahrady/

Ceny zajištěny.

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov pod vedením 
Jaroslav Dobeše

 PLESY  v Kulturním domě
Bludov v roce 2009

Sobota   10. ledna  Obecní ples
Sobota   24. ledna  Myslivecký ples
Pátek     30. ledna  Hasičský ples
Sobota   14. února  Fotbalistický ples
Pátek     20. února  2. ples OTEVŘENÝCH 
  SRDCÍ

Kulturní dům Bludov Vás zve 
na vystoupení písničkáře

Jaroslava Hutky

Pátek 16. ledna 2009 
v 18:00 hodin

Vstupné 40.- Kč

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku

Mexiko
s Karlem Kocůrkem

Pondělí 19. ledna 2009  
od 18:00 hod.

kinosál Kulturního domu Bludov
-vstupné dobrovolné-

Obec Bludov
Vás srdečně zve na

5. obecní ples5. obecní ples
v sobotu 12. ledna 2009 

ve 20:00 hodin
v Kulturním domě Bludov

K tanci a poslechu hraje 
dechová hudba Maguranka 

z Lehoty pod Vtáčnikom

Předprodej vstupenek v KD Bludov
vstupné 80.- Kč

Kulturní dům Bludov
zve všechny děti i jejich rodiče na

Dětský maškarní 
karneval

se skupinou historického šermu 
PÁNI Z BLUDOVA

• Hry, soutěže
• Vyhodnocení 

nejlepších masek
• Občerstvení

neděle 18. ledna 2009 
ve 14:30 hodin

 - Vstupné dobrovolné -



Bludovan 6

Bludovan 10/2008

1. adventní koncert 
v neděli 30. listopadu

  Žáci ZUŠ Šumperk, 
 Dětský pěvecký sbor, Zábřeh 

2. adventní koncert 
v neděli 7. prosince

 Chrámový sbor, Jedlí – Svébohov  

3. adventní koncert 
v neděli 14. prosince

 Smyčcový orchestr ZUŠ Šumperk

Začátek vždy v 16 hodin 
v kostele sv. Jiří v Bludově

Výtěžek pro Speciální mateřskou 
školu v Šumperku

Adventní koncertyAdventní koncerty
Pěvecký sbor Canzonetta Bludov

Vás srdečně zve

Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční 

„Hej, mistře“

v neděli 21. prosince 2008 
v 16 hodin

do kostela sv. Jiří v Bludově
na svůj vánoční koncert

Účinkují:
Komorní smíšený sbor Canzonetta Bludov 
a hosté - Smíšené chrámové sbory Zábřeh, 

Svébohov, Jedlí, Ruda n/Mor.
s doprovodem orchestru

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

ŽIVÝ BETLÉM, ŽIVÝ BETLÉM,
který pořádá

v úterý 23. prosince 2008 
v l7 hodin

na nádvoří bludovského zámku
Přijďte si s námi zazpívat koledy

 a potěšit se atmosférou nejkrásnějších svátků

Výtěžek bude odeslán do Speciální mateřské
školy v Šumperku

Stejně jako loni se mohou zapojit i děti 
a mládež a vytvořit andělský průvod. 

Sraz andělů v 16:45 hodin 
před zámkem (u průchodu). 
Pro všechny, kteří se vypraví poklonit 

Svaté rodině, bude připraveno 
něco teplého na zahřátí.

prosinec 2008
PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 8. 12.
Úterý a Středa  9. a 10. 12. - levný textil
Pátek 12. 12., Úterý 16. 12., Čtvrtek 18.12.
Pátek 19. 12. - levný textil

leden 2009
Úterý a Středa 13. a 14. 1. -  levný textil

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku

Madagaskar
s Ivou Baslarovou

Pondělí 8. prosince 2008 
v 18:00 hodin hod.

kinosál Kulturního domu Bludov
-vstupné dobrovolné-

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

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

Karel Adam 
Tř. A. Kašpara 533

789 61 Bludov
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ŽIVÝ BETLÉM, ŽIVÝ BETLÉM,

Před dvěma roky, koncem srpna 2006, 
jsem zveřejnil vlastní internetové strán-
ky, ze kterých bylo do konce srpna 2008 
v 65 státech světa staženo- zkopírováno 
již více jak 1500 MB textu, přičemž asi 
polovinu zájmu představují Spojené stá-
ty. Stalo se tak díky celé řadě komentářů, 
které jsem v souvislosti s tímto webem 
zveřejnil ve světových médiích. Avšak 
rovněž i díky tomu, že se jedná o vlastní 
„neinfekční“ teorii, týkající se původu a 
šíření nemoci šílených krav (BSE), kte-
rá již stála daňové poplatníky zejména 
v Evropě a Severní Americe obrovské 
finanční prostředky, aniž by bylo jasné, 
co je původem této nemoci. Například v 
ČR jen náklady na „BSE testaci“ činily 
do konce roku 2007 více jak 1,2 miliardy 
Kč, přitom ztráty financí za „vybití“ již 
více jak 4 tisíce vysokoužitkových krav, 
spalování zvířat v podobě masokostní 
moučky v cementárnách… představují 
snad položku ještě vyšší. V USA byly 
ztráty v souvislosti s BSE již více jak 11 
bilionů dolarů, zejména z důvodu pokle-
su exportu hovězího do světa (Japonsko, 
Jižní Korea, Mexiko…). I když se nemoc 
BSE ve větším měřítku vyskytla pouze v 
Británii, tak podobné až obrovské finanč-
ní ztráty (v přepočtu na obyvatele) byly 
zaznamenány v Kanadě, z podobných 
důvodů jako v USA. 

Na podzim minulého roku se mně poda-
řilo navázat kontakty s organizátory 29. 
Světového veterinárního kongresu, který 
se konal koncem července t.r. v kanad-
ském Vancouveru. Takže již v polovině 
listopadu jsem tam zaregistroval abstrakt 
(souhrn) přednášky s názvem „Neurode-
generativní onemocnění a schizofrenie 
jako hyper a hypofunkce NMDA receptorů“.

Koncem roku 2007 byl příslušný text 
přijatý odbornou radou a koncem ledna 
2008 rovněž i vědeckou radou světo-
vého veterinárního kongresu. Byl jsem 
tehdy čerstvým „předčasným“ starob-
ním důchodcem bez jakékoliv podpory 
vědeckých kruhů ČR, připravoval jsem 
se do Kanady na světový kongres jako 
pouhý bludovský podnikatel- praktický 
veterinární lékař. Určité sympatie jsem 
však měl u Komory veterinárních léka-
řů (KVL) ČR, protože i většina našich 
praktických zvěrolékařů v chovech 
velkých zvířat, rovněž nevěří stávající 
celosvětově platné „infekční teorii“ o pů-
vodu a šíření BSE. Takže v březnu 2008 
jsem mohl odeslat do Kanady fax, že 
mým sponzorem je „Chamber of Czech 
Veterinary Surgeons“, což byla jedna z 
dalších potřebných formalit. 

V souvislosti s přípravou na tento kon-
gres se dá říct, že se jednalo o určitou 
práci na úrovni „soukromého detektiva 
amatéra“ (včetně soukromého financo-
vání), který bez vlastní experimentální 
práce vědcům na celém světě oponuje. 
Nutno připomenout, že „stejnými argu-
menty“ již od konce ledna 2001, kdy 
moje alternativní „BSE diagnóza“ byla 
zveřejněna na ekologickém webu Pro-
-Bio Šumperk. Tehdy jsem měl za sebou 
více jak 30 let praktických zkušeností 
(začátek byl na Znojemsku; od dubna 
1969) v různých sférách veterinární služ-
by v ČR. Byl však v tom i téměř jeden 
rok v USA (1991), což zase z hlediska 
doplnění potřebných teoretických znalos-
tí bylo značně důležité.

Takže nakonec po odeslání všech potřeb-
ných formalit jsem se 22. července 2008 
vydal na dalekou cestu. Napřed z Prahy 
letecky do New Yorku, kde jsem si na 
„Terminal Bus Station“ v Manhattanu 
koupil za 600 USD „měsíční jízdenku“; 
na cestování autobusy firmy Greyhound 
po Kanadě – USA. Téhož dne kolem 
půlnoci jsem odjel do Montrealu a po-
tom napříč celou Kanadou podél hranic 
s USA až do Vancouveru. Tato cesta 
Kanadou včetně okružní jízdy nádhernou 
Britskou Kolumbií na pobřeží Pacifiku, 
představovala trasu dlouhou více jak 6 
tisíc kilometrů. 

Dorazil jsem tak z hlediska ČR do 
jednoho z nejvzdálenějších velkoměst, 
do místa konání kongresu; Vancouver 
Convention & Exhibition Centre. Toto 
kongresové centrum se nachází v blíz-
kosti historického centra města a z dálky 
vypadá jako určitý „umělý poloostrov“ 
v Tichém oceánu. Připomíná obrovskou 
námořní loď, přičemž jak je na obrázku 
vidět, tak hned vedle této budovy skuteč-
ná plavidla kotví. 

Dne 28. července jsem ve Vancouveru 
úspěšně zvládnul „kongresové vystou-
pení“ a ještě téhož dne večer jsem přes 
Seattle odejel do USA. Tam jsem pro-
jížděl- navštívil celkem 33 států, včetně 
návštěvy rodiny mého strýce, bludovské-
ho rodáka plk.gšt.Karla Hlásného, v ka-
lifornském Monterey. Cestování po USA 
jsem ukončil 23. srpna na letišti JFK v 
New Yorku. Na americkém území jsem 
za 31 dní ujel autobusy Greyhound více 
jak 30 tisíc kilometrů. Při poslední cestě 
z Harrisburgu do New Yorku mně bylo 
řečeno, že v kategorii „62-letých“ by se 
mohlo jednat až o světový rekord…

Původně jsem neměl zájem o svém 
„soukromém“ vystoupení v kanadském 
Vancouveru v našem regionu informovat. 
Avšak krátce po návratu do ČR, jsem 
se v záříovém vydání časopisu KVL 
ČR „Zvěrokruh“ dočetl, že za českou 
Komoru se kongresu v Kanadě účastnil 
jen prezident a viceprezident. Takže jsem 
obratem do redakce tohoto časopisu ode-
slal „cestovní zprávu“, abych na jejich 
„zapomenutí“ upozornil. Můj dopis byl 
až „bleskově“ zveřejněný v následujícím 
říjnovém vydání Zvěrokruhu.

Toto profesní periodikum je celostátní, 
uplynul již měsíc od vydání říjnového 
čísla a je tam moje jméno a Bludov. 
Takže jsem se setkal i s dotazy některých 
pražských… studentů z našeho regionu, 
o co se vlastně v Kanadě jednalo (na In-
ternetu je text dostupný pouze pro členy 
KVL ČR). Takže i vzhledem k tomu, že 
se tak často nestává, aby nějaký „vesnic-
ký veterinář“ vystupoval- prezentoval ve 
svém oboru na světovém fóru, tak před-
kládám kopii zmíněného článku z říjno-
vého vydání „Zvěrokruhu“ s názvem;

Prezentace v kanadském Vancouveru
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V minulém vydání Zvěrokruhu (č. 9/
2008) jsem se dočetl, že 29. Světového 
veterinárního kongresu v kanadském 
Vancouveru, se za českou Komoru ve-
terinárních lékařů zúčastnili kolegové 
– prezident (Dr. Karel Daniel) a vicepre-
zident (Dr. Jan Bernardy) Komory. Toto 
je třeba upřesnit, protože i já jsem (i když 
jako důchodce) členem KVL ČR a rovněž 
jsem se kongresu, a to dokonce aktivně, 
zúčastnil. Nebylo to však na úrovni shro-
máždění zástupců WVA, ale na bázi od-
borně- -pracovní. A na této úrovni (jako 
„prezentér“) jsem jako jediný nejen za 
Českou republiku, ale dokonce za celou 
Visegrádskou čtyřku na kongresu vystu-
poval. Je třeba zdůraznit, že i z ostatních 
evropských zemí tam bylo jen málo 
„prezentérů“; a to jak při vystoupení v 
podobě přednášky (oral presentation), 
tak v podobě posterového sdělení (poster 
presentation). 
 Světový veterinární kongres však 
neslouží jen k výměně informací o no-
vinkách veterinárního výzkumu, ale je 
také příležitostí k setkání představitelů 
veterinární profese z celého světa. Tak-
že účast představitelů naší Komory byla 
žádoucí, otázkou však je neúčast před-
stavitelů naší vědy a vysokého veterinár-
ního školství, když se v roce 2013 má v 
Praze uskutečnit 31. Světový veterinární 
kongres. Oproti tomu další zvláštností 
je moje účast, když jsem se kongresu 
aktivně účastnil za obyčejnou vesnickou 
veterinární ambulanci. Tím jsem se stal 
výjimkou, protože ostatní ze zhruba 340 
„prezentérů“ byli zástupci veterinárních 
univerzit, výzkumných pracovišť, státních 
úřadů, klinik…
 Další, snad ještě důležitější výjimkou 
bylo to, že moje vystoupení neslo název 
Neurodegenerativní onemocnění a schi-
zofrenie jako hyper a hypofunkce NMDA 
receptorů. Přitom se jednalo o shrnutí 

(review) posledních poznatků vědy s upo-
zorněním na to, že neurodegenerativní 
onemocnění, jako je BSE, lidská forma 
BSE (vCJD) a další tzv. infekční priono-
vé nemoci, nemusí být infekčního půvo-
du, jak je ještě stále v celém světě „vě-
decko-hypoteticky“ zdůvodňováno. Toto 
vystoupení snad nejtypičtěji ukazovalo 
na to, že zmíněný kongres byl skutečně 
zaměřený na „Celebrate our diversity“, 
protože jako jediné se zabývalo velice 
závažným a zatím neléčitelným one-
mocněním jak u zvířat (BSE), tak u lidí 
(Alzheimerova choroba, schizofrenie…), 
které k diskusi na světovém fóru předklá-
dal veterinář. Tato výjimečná prezentace 
hypotézy o původu zmíněných nemocí, 
odporující současným proklamacím vědy, 
byla zřejmě umožněna právě v Kanadě z 
toho důvodu, že jen tam z hlediska celo-
světového je výskyt BSE stále na vzestu-
pu. Takže tam nedochází k tak úspěšné 
eradikaci BSE po vyloučení masokostní 
moučky z potravinového řetězce, jako 
tomu je v Japonsku či v Německu, jak 
bylo rovněž na kongresu prezentováno.
 Organizátoři kongresu po dobu posled-
ních pěti let pracovali na společném 
vystoupení zástupců privátních a veřejně 
činných veterinářů. A to pod heslem: 
Jeden svět, jedno zdraví, jedna medicína. 
Program kongresu odpovídal hlavní myš-
lence či heslu kongresu „Celebrate our 
diversity“, když vystoupení na kongresu 
představovalo široký okruh veterinární 
činnosti; počínaje rozsáhlou problemati-
kou nemocí ryb přes nemoci domácích a 
hospodářských zvířat a hygienou potravin 
konče.
 Že se skutečně jednalo o značně širo-
kou problematiku, to je patrné z toho, že 
celkem bylo prezentováno asi 220 před-
nášek a 120 posterových sdělení z celého 
světa, zejména však z USA a Kanady. 
Určitou zajímavostí však bylo to, že více 

než čtvrtinu posterů předkládali veterináři 
z Íránu. Já jsem se kongresu účastnil jen 
při zahájení – registraci (27. 7.) a první 
den konání vlastního kongresu (28. 7. 
2008), kdy jsem předkládal zmíněné 
posterové sdělení. Byl jsem však překva-
pený tím, že více než polovina (23 ze 41) 
„poster prezentérů“ se toho dne kongresu 
neúčastnila! Jednou z podmínek ke zve-
řejnění této prezentace bylo zaplacení mi-
nimálního (jednodenního) registračního 
poplatku (340 CAD), což však byla jen 
malá finanční částka z toho, co bylo třeba 
vynaložit na účast na kongresu, který se 
konal v dalekém kanadském Vancouveru. 
Zřejmě jen z tohoto finančního důvodu si 
lze vysvětlit to, proč tam až zbytečně vel-
ké posterové plochy zely prázdnotou…
 Avšak vzhledem k až obrovskému 
množství přednášek bylo a stále je mož-
né (viz internet) si z kongresu odnést 
velké množství nejnovějších, zajímavých 
a důležitých poznatků ze všech sfér ve-
terinární medicíny. A právě na toto chci 
v závěru mé „cestovní zprávy“, zejména 
kolegy v praxi jak malých, tak velkých 
zvířat, upozornit. Podobně však již nyní 
by představitelé KVL ČR měli na interne-
tu zjišťovat zkušenosti – postupy kanad-
ských kolegů při organizování světového 
kongresu, kteří k tomu potřebovali dobu 
pěti let. Vždyť naše stověžatá Praha si 
to zaslouží, je snad ještě krásnější i v 
povědomí Severoameričanů ve srovnání 
s Vancouverem, i když tam na každé po-
znávací značce auta je nadepsáno „Beau-
tiful British Columbia“. 

MVDr. Josef Hlásný, CSc., Bludov.

Při této příležitosti velice děkuji „bludo-
vákům“; Ing.Jaroslavu Šimkovi za zalo-
žení a správu mého webu a Ing. Marianu 
Kozovi za „video-zpracování“ mého kon-
gresového textu 

Jak jsem v kanadském Vancouveru poukázal na veterinární rozmanitost

Vážený pane starosto,
obrací se na Vás občané z Lázeňské ulice a již jistě tušíte proč?
Chtěli bychom se konečně od někoho povolaného dozvědět, proč 
není možné na Lázeňské ulici vybudovat chodník. Vymlouvat se 
několik volebních období na to, že chybí peníze, je nesmysl. 
Pokud nevíte, jak na to, poraďte se se starosty z okolních obcí, 
kde všude chodníky při hlavní silnici najdete a také je nevybu-
dovali zadarmo. Vždyť my máme ješté tu výhodu, že zde máme 

lázně, takže jsme lázeňskou obcí, což by také mohlo při získá-
vání dotace pomoci.
 Na nutnost chodníku již někteří z nás upozorňovali v loň-
ském roce, kdy se konala v kulturním domě prezentace nového 
vzhledu Bludova. Je sice pěkné vybudovat v centru náměstíčko 
apod., ale chodník při hlavní silnici, která je navíc hodně frek-
ventovaná, by snad měl být přednější. Pokud chcete projít ulicí 
k zámku a naopak k sodovkárně, musíte použít příkopy, abyste 

Dopis starostovi
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Vážení spoluobčané,
děkuji vám za podnětný dopis i za vaše cenné rady, kterých není 
nikdy dost. Chodník na Lázeňské ulici podél komunikace I/11 je 
jednou z dlouhodobých priorit vedení obce. Jeho důležitost snad 
nikdo nezpochybňuje, a proto by asi bylo zbytečné se občanů 
v anketě ptát, zdali si jeho výstavbu přejí či nikoliv.

Výstavba chodníku na úseku od zámku po křižovatku u MO-
NÁDY (cca 1 100 m) je po technické stránce zcela připravena 
(Vyprojektována je také druhá část chodníku na úseku od MO-
NÁDY k železniční zastávce Bludov-lázně). Chodník je vypro-
jektován, stavební povolení k jeho výstavbě nabylo právní moci. 
A nejen to. Projekt na výstavbu tohoto chodníku v sobě zahrnuje 
též rekonstrukci nebo výstavbu nové dešťové kanalizace, uložení 
vedení nízkého napětí do kabelu do země a nové veřejné osvět-
lení (přičemž rekonstrukce místního rozhlasu bude v naší obci 
nadále řešena bezdrátově). Projektové náklady na takto pojatou 
investici činí celkem cca 15 mil. Kč, přičemž samozřejmě jed-
náme o možné finanční spoluúčasti s ČEZ, a.s.(kabely nízkého 
napětí). 

Jistě mi dáte za pravdu, že všechny problémy začínají a končí 
u peněz.

Zásadní otázkou tedy bylo a je, jak finančně nejvýhodněji chod-
ník postavit, nebo-li snažit se získat na stavbu chodníku co nej-
více dotačních prostředků.

Je všeobecně známo, že počínaje letošním rokem byly nastarto-
vány výzvy pro čerpání dotačních prostředků z Evropské unie. 
Obec proto připravila na výstavbu chodníku žádost na konkrétní 
dotační titul z ROP (regionální operační programy), v rámci kte-
rých bylo možno získat až 90 % dotačních prostředků. Projekt 
pod názvem „Lázeňská kolonáda Bludov“ byl v řádném termínu 
odevzdán na Regionální radu Olomouckého kraje. Při dotač-
ním řízení, bohužel, tento projekt neměl tolik štěstí (jako jiný 
náš projekt „Vyměníme gumáky za sandály“, v rámci kterého 
obec získala dotaci na rekonstrukce komunikací a revitalizaci 
území téměř 10 mil. Kč) a pro poskytnutí dotace nebyl vybrán. 
Neposkytnutí dotace na stavbu chodníku bylo pro mě největším 
zklamáním tohoto roku – také z toho důvodu, že když jsme 
projekt konzultovali s odbornými firmami, tyto firmy dávaly 
projektu vysokou naději na úspěch. Proti neposkytnutí dotace se 

proto obec okamžitě písemně odvolala, následně vyvolala jed-
nání na Regionální radě Olomouckého kraje. Tato opatření však 
nepřinesla kýžený efekt. (Později jsme se z „kuloárních infor-
mací“ dozvěděli, že v rámci „ NUTS II – Střední Morava, který 
zahrnuje regiony Zlínského a Olomouckého kraje a ze kterého 
může čerpat „evropské“ peníze i naše obec, byla v rámci výzvy, 
ve které byl podán náš projekt „Lázeňská kolonáda Bludov“, 
rozhodující část dotačních prostředků poskytnuta na projekty ve 
Zlínském kraji).

Další šancí pro získání dotací na stavbu chodníku je žádost o 
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kterou obec 
podá v termínu do 20.2.2009. Možnost získání této dotace z „ná-
rodních peněz“ již není tak výhodná, jakou byla možnost získání 
„evropských peněz“. Zde je nižší  podíl dotačních zdrojů 75 – 80 
%, zásadnější však je, že za „způsobilé výdaje“ pro možnost do-
tace jsou považovány pouze investice do vlastního tělesa chod-
níku (podloží, resp. kufr, dlažba chodníku, obrubníky), které činí 
pouze cca 7 – 8 mil. Kč (zatímco „evropské“ dotační peníze 
zahrnovaly do „způsobilých výdajů“ též náklady na dešťovou 
kanalizaci a náklady na veřejné osvětlení).

Pokládám za užitečné dále sdělit, že v rozpočtu obce na rok 2008 
samozřejmě figurovaly finanční zdroje na podílové financování 
chodníku (na tzv. „kofinancování z vlastních zdrojů“), které by 
v případě získání dotace umožnily zahájení stavby. Jsem pře-
svědčen o tom, že nejen tyto peníze by měly být převedeny do 
rozpočtu obce na rok 2009, ale že by k nim měly být pro rok 
2009 doplněny další finance tak, abychom v případě získání 
dotace ze SFDI  tento chodník postavili v příštím roce zcela a 
v případě, že by dotace přiznána nebyla, abychom stavbu chod-
níku výrazným způsobem zahájili. K převodu nevyužitých peněz 
na kofinancování chodníku z roku 2008 do rozpočtu obce na rok 
2009, případě k navýšení financí na stavbu chodníku je nutný 
souhlas nadpoloviční většiny zastupitelů obce v procesu schva-
lování obecního rozpočtu na rok 2009.

Dovolte mně na závěr, abych byl ve výše uvedené záležitosti 
(stejně jako kdysi v problematice přestěhování pošty v naší obci) 
„mírným“ optimistou.

S pozdravem
Pavel Ston, starosta obce

Občanům z Lázeňské ulice

to zvládl bez újmy na zdraví. Ty se naštěstí již udržují, ale na 
jaře to vypadalo, že zarosteme. Vůbec Lázeňská ulice působí do-
jmem, že k Bludovu snad ani nepatří. Působí to na nás dojmem, 
jako by vám, zastupitelům obce, na tomto konci vesnice vůbec 
nezáleželo. Přitom je tu celkem hustá, poměrně nová zástavba 
a to nejzákladnější chybí. Jaký je rozdíl mezi Lázeňskou ulicí a 
ulicí 8.května, kde jsou chodníky po obou a využívané minimál-
ně.
 V poslední době již proběhly v Bludovanu dvě ankety pro 
občany. Navrhujeme Vám, abyste podobnou anketu vyhlásil i na 
akci “chodník na Lázeňské ulici”.
Pane starosto:
Tento příspěvek posíláme současně i do redakce Bludovanu se 
žádostí o otištění.

Předem děkujeme, že nám prostřednictvím Bludovanu odpovíte 
a objasníte, kde je ten “zádrhel”.
 Pokud bude delší dobu klid, jsme připraveni na pořád-
nou petici. Žádáme Vás, abyste náš problém projednal v radě 
a zastupitelstvu.
Děkujeme za pochopení. Za občany z Lázeňské ulice
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Vážení spoluobčané, v roce 2009 se 
uskuteční již 10. ročník Tříkrálové sbír-
ky. Během poslední sbírky vykoledovalo 
v Bludově 11 skupinek koledníků  40 073 
Kč, za což patří Vám i koledníkům podě-
kování. Většina prostředků z této sbírky 

byla využita na nákup kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek, jako jsou po-
lohovací postele, matrace, stolky k lůžku, 
antidekubitní podložky, invalidní vozíky, 
WC židle, chodítka a další.
 V roce 2009 budou skauti v Bludově 
koledovat v sobotu 10. ledna od rána. 
V této době Vás navštíví skupina ko-
ledníků se zapečetěnou pokladničkou 
označenou logem charity a vedoucí 
skupinky bude mít průkazku se jmé-

nem a číslem pokladničky. Koledníci 
budou oslovovat veřejnost s prosbou 
o příspěvek a na oplátku za to bu-
dete obdarováni cukry, kalendáříky 
a informačními letáky o využití sbírky.
 Zároveň budou značit dveře domu 
nápisem K+M+B 2009, což v překladu 
znamená: Christus mansionem benedicat 
– Nechť Kristus žehná tomuto domu.
Chtěli bychom předem poděkovat za vlíd-
né přijetí koledníků i Vaše příspěvky.

Za Charitu Šumperk, Josef Vénos

Tříkrálová sbírka

MŠ - dýňování

  Někdy v polovině září jsme se rozhodly, že by bylo vhodné 
nějakým pěkným způsobem připomenout obyvatelům naší obce 
významné výročí a vzpomenout na sto let, které uběhly od 
založení mateřské školy v Bludově. Netušily jsme, do čeho se 
vlastně pouštíme. Začalo vymýšlení programu, hledání starých 
fotografií, dobových předmětů, pročítání kronik, shánění spon-
zorů. No, zkrátka nepředstavitelné množství, mnohdy mravenčí, 
neviditelné práce.
 Oslavy začaly  v pátek 31.října, kdy jsme pro děti v kul-
turním domě uspořádaly Dětské show, kde jsme si to pořádně 
užili.Tanec, zpěv a soutěže nenechaly nikoho sedět. 
 Sedmého listopadu nastal náš den „D“, kdy se mělo ukázat,
jak jsme vše dokázaly zvládnout. Školka se oděla do slavnost-
ního hávu, na návštěvníky čekaly u vchodu sličné hostesky, 
aby je provedly celým areálem a celou prohlídku doprovodily 
patřičným komentářem. Na chodbách byly vystaveny rukodělné 

výrobky našich dětí a na panelech si mohli hosté prohlédnout 
staré fotografie a prolistovat vystavené kroniky. 
Oficiální program  pro bývalé zaměstnance školy zahájila paní 
ředitelka krátkým proslovem a po něm se na parketu postupně 
vystřídaly děti se svým programem, k tanci a poslechu zahrála 
dechová hudba Bludověnka, vystoupil bludovský country taneč-
ní soubor. Mezi tím byl čas na spoustu vzpomínek a rozhovorů. 
Vzpomínání a zábava pokračovala do pozdních podvečerních 
hodin. Rozcházeli jsme se všichni plní nových zážitků a vě-
říme, že naše práce nebyla marná. Trochu nás však mrzí, že i 
přes osobní pozvání si neudělal volno a nepřišel mezi nás nikdo 
z našeho obecního úřadu.
 Chtěla bych ještě touto formou poděkovat kolektivu naší 
MŠ, všem milým sponzorům, bez jejichž pomoci bychom si 
takovou akci nemohli dovolit uspořádat a všem bezejmenným 
spolupracovníkům za jejich pomoc.

 Za kolektiv MŠ ředitelka mateřské školy

Jak jsme oslavili stoleté výročí Mateřské školy v Bludově

Bojíte se rádi?
Líbí se vám strašidýlka?
Nám ano. Proto se už tradičně scházíme každý rok v tuto 
podzimní dobu u nás v mateřské škole při tvoření strašidýlek 
a světýlek z dýní a jiných přírodních materiálů.
 Aby se nám dílo dařilo zveme na tuto sešlost naše šikovné 
maminky a tatínky, babičky i dědečky. Také letos jsme se sešli 
v hojném počtu. Tvořili i ti, kterým se dýně na zahrádkách neuro-
dily. Společně se nám podařilo zhotovit nádherné svítící příšerky, 
které ozářily podvečerní setmělá zákoutí chodeb naší školky.
 Druhý den mohli obdivovat strašidýlka i ostatní, kteří naši 
mateřskou školku navštívili. Ke svým světýlkům se děti hrdě 
hlásily po celou dobu výstavky a měly z nich velkou radost.

uč. MŠ Bludov
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Bludovské skautky a skauti již mnoho let 
roznášejí těsně před Vánocemi starším, 
nemocným či opuštěným občanům Bet-
lémské světlo. Je to plamen ohně, který 
bývá zapálen v Betlémě, na místě, kde se 
narodil Ježíš, odkud jej skauti štafetově 
rozvážejí do celého světa. Od roku 1990 
pravidelně svítí toto Betlémské světlo na 
Štědrý večer i v Bludově.
 Letos budeme světlo roznášet v úterý 

Betlémské světlo
23. prosince odpoledne. Máte-li v rodině 
někoho starého či nemocného, k němuž 
jsme dosud nechodili, a chcete-li, aby-
chom jej potěšili svíčkou s plamínkem 
- poselstvím dobra, lásky a dobré vůle, 
nahlaste jméno a adresu na telefonním 
čísle: 775 570 804.
 Všichni ostatní si budou moci samo-
zřejmě odpálit plamen na „půlnoční“ mši 
v bludovském kostele, tak jako každý rok.

bludovského skautingu přeje
Stanislav Balík – Ježek

vůdce skautského střediska Františka 
Pecháčka Bludov

Požehnané pro-
žití vánočních 
svátků a vše 
dobré v novém 
roce všem 
příznivcům 

Pomalu končí kalendářní rok 2008, tedy 
rok, v kterém se toho v našem oddíle tolik 
událo. Není na škodu se trochu poohléd-
nout a zjistit, zda to byl rok úspěšný či 
nikoliv.
  Na sportovním poli, jak už to ve sportu 
bývá, úspěchy a vítězství střídaly porážky 
a zklamání. V jarní části sezóny 2007 – 
2008 byl největším a snad jediným zkla-
máním velmi nešťastný sestup dorostů 
z I. A třídy do Okresního přeboru. Gene-
rační výměna mužstvo zasáhla citelněji, 
než jsme si připouštěli. Nicméně i tak po 
konečném 11. místě následoval sestup z 
této 14ti členné skupiny, ze které v loňské 
sezóně nesestupoval vůbec nikdo. Ostatní 
týmy předvedly svůj očekávaný standard 
a některá mužstva mile překvapila. Zvláš-
tě podařené jaro prožívalo naše ,,A“ muž-
stvo pod vedením Roberta Šebely, i když 
před započetím mistrovských zápasů ho 
někteří „škarohlídi“ pasovali na sestup 
do okresního přeboru. Nakonec se z toho 
vyklubalo jedno z nejlepších umístění na-
šeho týmu v historii. 
  Před podzimní částí sezóny 2008-2009 
převzal toto mužstvo nový, mimo-blu-
dovský, velmi zkušený trenér Bedřich 
Jarmara, který se s týmem postupně sží-
val a jeho velmi kvalitní koncepční práce 
se naplno projevila až ve druhé polovině 
podzimní části, což vyústilo v přezimová-
ní na klidné šesté příčce tabulky s mini-
mální ztrátou bodů na lepší umístění a 
dává tak velký příslib na jaro 2009.
 Náš ,,B“tým pod vedením hrajícího tre-
néra Radka Komínka předvedl během ce-
lého roku 2008 svůj standard, kdy slabší 
chvilky střídal s těmi lepšími a celkové 6. 
místo po podzimu 2008 je více než dobré. 
Taktéž spolupráce mezi ,,A“ a ,,B“ se bě-
hem tohoto roku výrazně zlepšila a mohla 
by být prohloubena ještě ve větší míře, 

nebýt termínových kolizí venkovních 
zápasů obou týmů.
  Postavení našich dorostů pod vedením 
Jiřího Nejedlého je odpovídající situaci v 
týmu s tím, že je tu šance a přání výboru 
oddílu se v jarní části sezóny ještě porvat 
o první příčku v tabulce a vrátit se zpět 
do krajských soutěží. Věříme, že poctivá 
práce trenéra nezůstane bez odezvy a 
zlepšenými výkony dorostenci tento cíl 
naplní.
   Obrovskou radost nám dělají oba týmy 
přípravek. Před touto sezónou jsme zcela 
nově založili tým mladších přípravek pro 
hráče ve věku 6 – 8 let, kteří si vedli více 
než dobře, tj, v tabulce jim patří 2. místo. 
Starší přípravky jsou ve své skupině bez 
jediné prohry zcela suverénní, tzn. na 1. 
místě. Oba týmy vede Mirek Dudycha, 
kterému velkou měrou pomáhají Jiří Gro-
nych, Roman Holinka a jiní, za což jim 
patří naše velké poděkování a obdiv, ko-
lik času těm nejmenším věnují a že svou 
práci dělají dobře, je patrno z výsledků.
  Dalším novým týmem v našem oddíle  
je mužstvo žen, které své zápasy hraje na 
umělé trávě v Šumperku. Tento tým pro-
jevil velkou životaschopnost a přes počá-
teční nedůvěru své výkony neustále zlep-
šoval, čímž si do budoucna jistě zaslouží 
naši větší pozornost a širší podporu.
  V kategorii starších žáků pod vedením 
Luďka Dvořáka se naplno projevily 
odchody na hostování čtyř hráčů (3x 
do Šumperka, 1x do Zábřeha), ale také 
zároveň došlo k potvrzení faktu, že kva-
litní fotbalisté se v Bludově stále objevují 
a vychovávají a že je o ně ve větších měs-
tech zájem. Nebýt těchto hostování, do-
volíme si tvrdit, že by v kategorii starších 
žáků náš tým suverénně dominoval.
   I touto cestou je nutno poděkovat všem 
nadšencům, kteří se na výchově hráčů 

takřka zadarmo podílejí a obětují svůj 
volný čas. Z výše zmíněných důvodů 
se náš výbor neustále snaží zlepšovat a 
zkvalitňovat podmínky pro trénink všech 
mužstev a podporovat v co největší míře 
jejich fotbalový růst. V letošním roce 
byla dokončena celková rekonstrukce so-
ciálních a technických zařízení, dále pak 
započata I. etapa rekonstrukce hráčských 
kabin. Tím hlavním, co se letos podařilo, 
a o čem se u nás v oddíle mnoho a mnoho 
let mluvilo a snilo, bylo pořízení umělé-
ho zavlažování obou travnatých ploch. 
Každým rokem jsme byli limitováni 
nedostatkem financí a až vloni na jaře se 
náš výbor definitivně rozhodl, že celé dílo 
zrealizujeme a dotáhneme vše do zdár-
ného konce. Po dvouletých projekčních 
přípravách, po nekonečných hodinách 
projednávání a až po vypsání výběrového 
řízení se samotnou realizací nám v září 
2008 firma Meandr Praha předala celé 
dílo k plnému užívání. Díky obrovskému 
úsilí se podařilo získat několik dotačních 
titulů, ať již od ČSTV, či od Krajského 
úřadu v Olomouci, anebo od Okresního 
fotbalového svazu, které nám pomohly 
toto složité období ekonomicky vůbec 
přežít. Ale tím zásadním a největším po 
stránce ekonomické, co nám umožnilo 
celý systém fakticky zrealizovat byl fi-
nanční příspěvek od Ing. Josefa Ťulpíka, 
kterému by náš celý oddíl touto cestou 
rád ještě jednou upřímně poděkoval. 
 Je tedy možno s pokorou, ale sebe-
vědomě tvrdit, že to byl rok úspěšný 
a že rok 2009 na ten předchozí úspěšně 
naváže
  Do toho Nového roku přeje oddíl 
kopané vám všem pevné zdraví a mnoho 
úspěchů v osobním životě Sportu zdar, 
fotbalu zvláště.     Výbor oddílu kopané

Úspěšný rok 2008 

Kalendář akcí v roce 2009
Obracím se na všechny pořadatele kulturních a sportovních 
akcí v Bludově. Tak, jako v předcházejících letech, nabízím 
všem organizacím a spolkům, kteří pořádají akce pro veřejnost, 
možnost  presentovat  termíny svých akcí v  Kalendáři akcí 
v Bludově na rok 2009    

Kalendář vyjde začátkem roku 2009.
Pořadatelé, nahlaste, prosím,  termíny svých akcí do kulturního 
domu osobně, telefonicky, popř. písemně.  Děkuji.
Tel.583238177, 736609734, kulturni.dům@bludov.cz 

-jdi-

Kalendář akcí v roce 2009
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Chata u Katovny
Konečně přišel čas podzimních prázdnin a my nemuseli jít do 
školy, ale mohli vyrazit na několikadenní výpravu. Pro tentokrát 
byla na čtyři dny od pátku 24. října do pondělí 27. října 2008 
cílem našeho oddílu skautů myslivecká chata, které již léta pře-
zdíváme u Katovny, nacházející se nedaleko Chocholíku. 
Ke Katovně jsme dorazili v pátek už za tmy. Jakmile jsme do-
razili do chaty, tak jsme si zatopili, najedli se, zašli pro vodu do 
asi půl kilometru vzdálené studánky a po tom všem jsme konečně 
mohli ulehnout do spacáků a těšit se na další den.
Druhý den jsme zahájili rozcvičkou a snídaní. Následně jsme 
museli jít na dřevo, abychom v chatě nezmrzli. Ještě před obě-
dem jsme si stihli zahrát hru, ve které jsme byli rozděleni na dvě 
družstva a naším cílem bylo vzít druhému družstvu z jeho území 
suroviny, ale dávat pozor, aby nás soupeř netrefil hadrovou koulí. 
Po oběde jsme vyrazili na procházku po okolí. Cestou jsme si 
zahráli několik her, které se hodnotily a vítězné družstvo dostalo 
večer čokoládu. Velkou oklikou jsme došli až k Jezírku, a pak 
jsme šli zpět k chatě přes Chocholík. U chaty jsme po svačině 
dodělali dřevo, k večeru jsme rozdělali oheň a opekli si špekáčky. 
Když už se setmělo, byla na programu hra Majáky. Po lese bylo 
rozmístěno několik svíček ve skleničkách a úkolem hráčů bylo 
sfouknout svíčku a nebýt přitom viděn majákem. Majáky dělali 
tři roveři s baterkami. Ještě před začátkem hry někteří protestova-
li, že už se jim z chaty nechce, ale po hře chtěli hrát ještě jednou. 
Tento den jsme si zahráli ještě hru Riskuj, při které jsme umírali 
smíchy, přečetli si několik stránek z knížky Tajemná Řásnovka 
a šli spát.
V neděli dopoledne jsme zahráli několik her, z nichž nejlepší byla 
Král Artuš, odpoledne také naplnily převážně hry (například Pa-
šeráci) a cesta pro vodu. Večer jsme si zahráli hru Špioni, která se 
také velmi líbila. A když už si všichni mysleli, že se půjde spát, 
dozvěděli jsme se o obávané Stezce odvahy. Hned bylo slyšet ze 
všech stran chaty výmluvy, že je někdo unavený, že se někomu 
nechce, ale nikdo nechtěl být za strašpytle, a tak šli nakonec 
všichni. V pondělí jsme už jen po sobě uklidili chatu, sbalili se a 
plni zážitků se vraceli domů.

Výprava světlušek do jeskyní Na Pomezí
Po ránu se venku objevují povlaky sněhobílé jinovatky, listí ze 
stromů je dávno opadané a my oprašujeme zimní kabáty, aby-
chom je na sebe opět po roce mohli obléci. Zima už je skoro tady, 
ale my si s sebou neseme také hezké vzpomínky na podzimní 
výpravu.
V sobotu 25. října 2008 bludovské světlušky vyrazily na výpravu 
do nitra hor – oblasti mezi Hrubým Jeseníkem a Rychlebskými 
horami. Náš cíl byl ale nikoli vzhůru do kopců, nýbrž do podzemí 
– vydali jsme se totiž do jeskyní Na Pomezí. 
Na takový výlet stojí za to si i o víkendu přivstat – vyráželi jsme 
hned ráno. Vlaky byly přeplněné, nebyli jsme jediní, kdo se roz-
hodli využít krásný podzimní den k výletu do přírody. V kupé se 
to hemžilo také skauty a táborníky, kteří vyráželi s krosnami na 
více dní.
Cesta byla docela dobrodružná – museli jsme třikrát přestupovat 
a dokonce nám vyměňovali lokomotivu kvůli poruše. Pro naše 
malé cestovatele to byl zážitek. Stihli jsme také několik her a po-
vědět si příběh o Neználkovi a jeho kamarádce světlušce Elišce, 
kteří nás na naší výpravě provázeli.
Nakonec jsme zdárně dorazili do stanice Lipová Lázně–jesky-
ně, odkud je to k jeskyním Na Pomezí kousíček. Koupili jsme 
si vstupenky, odložili batohy a navlékli čepice a rukavice (do 

jeskyně náležitě vybaveni) a hurá do podzemí! Myslím, že děti 
si prohlídku náležitě prožily. Adélka s Nikolkou se celou dobu 
držely za ruce, vzájemně se povzbuzovaly v té tmě a nadšeně se 
dívaly na malé netopýrky a vrápence. (Zdalipak víte, jak je ro-
zeznat? My už ano.) Procházeli jsme ledovým dómem, dómem 
u smuteční vrby, Římskými lázněmi a královským dómem; 
obdivovali jsme krápníky rozličných tvarů – například Krako-
noše, velké sloní ucho, květák, šlehačkový dort atd. Také jsme 
poznali, jak vypadá pravá jeskynní tma (průvodkyně na chvíli 
zhasla). V jeskyních to bylo moc zajímavé a hezké.
Po netradiční prohlídce jsme se posilnili pořádnou svačinou a 
zahřáli čajem z termosek. Děti si v obchůdku vybraly věci na 
památku pro sebe i blízké. Rodičům jsme napsali a nakreslili 
pohledy, které jsme jim rovnou vzali s sebou.
Plni dojmů jsme vyrazili na vlak nazpět. Z vlakového nádraží 
jsme šli přírodou. Cestou jsme obdivovali ty barevné záplavy 
listí a ukusovali dary podzimu - jablíčka. Udělali jsme také pár 
„uměleckých“ fotek. To už se blížil večer – tak hurá domů, po-
vyprávět rodičům tu spoustu zážitků!

Čestná stráž u Pomníku padlých
V úterý 28. října jsme drželi, jako již dlouhá léta, čestnou stráž 
u Pomníku padlých. Alespoň takto jsme uctili památku padlých 
v první světové válce a ukázali, jak si vážíme svobody, v níž 
můžeme žít. Ještě před tím jsme průvodem šli na místní hřbitov, 
kde jsme v tomto dušičkovém čase uctili památku všech zemře-
lých bludovských skautek a skautů.

Petra Novotná
vůdkyně 1. oddílu Strážkyně přátelství 

Ondřej Daniel – Rys
rádce 2. oddílu Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Skautský podzim
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Letos jsme nabídli dětem možnost strávit podzimní prázdniny
s dětmi ve školní družině.
 V pondělí 27.10.2008 jsme navštívili filmové představení 
„Kozí příběh – pověsti staré Prahy“ v kině v Šumperku.
     Ve středu 29.10.2008 proběhlo „dýňování“ ve školní družině. 
Vyráběli jsme dýňová strašidla, zdobili okrasné dýně a malovali 
obrázky, které jsme využili k výzdobě školy na Halloween. 
Pomohli nám také starší sourozenci dětí ze školní družiny 
i někteří rodiče. Společná práce se nám vydařila a těšíme se na 
další aktivity.
                 Vychovatelky: Soňa Nikolovová a Jindřiška Krejčí

Podzimní prázdniny ve školní družině

Na listopad jsme vyhlásili sportovní soutěž pro žáky 1. stupně 
naší školy. Děvčata i chlapci soutěžili ve třech disciplínách 
v točení kruhem na čas, slalomu mezi kužely, kleky s kruhem. 
Všichni soutěžící bojovali s obrovským nasazením a za to jim 
všem patří pochvala. Absolutní vítězkou tohoto sportovního klání
se stala Karolína Kotrlá, druhé místo patří Natálii Mosnerové 
a na třetím místě se umístila Tereza Tylová, všechny ze 3. třídy. 
Z dalších krásných výkonů jen příklady- Matějová Tereza – 50 
kleků s kruhem, nejlepší čas ve slalomu – Zuzana Matějová. 
19 soutěžících vydrželo točit kruhem 15 minut. Sportu zdar, 
kruhům zvlášť! 

Jarmila Březinová

První podzimní olympiáda v točení kruhem

Bludovan 13
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Halloween

Za časů úsvitu evropských dějin to byl pohanský svátek, jímž 
staří Keltové končili starý a začínali nový rok. Stejně jako mnoho 
jiných „primitivních“ národů té doby věřili ve zlé duchy – duše 
zemřelých – a snažili se je zahnat od svých obydlí. Živí se mas-
kovali tak strašně, aby se jich zlí duchové báli. 
   Spousta dětí se každý rok na konec října nesmírně těší a už 
dlouho dopředu přemýšlí, jakou hrůzostrašnou masku si tentokrát 
pořídí a obleče. Letošní Halloween jsme oslavili o den dříve, 
ve čtvrtek 30. října, a jako vždy jsme se báječně bavili. O stra-
šidelnou výzdobu se postarala hlavně školní družina a členové 
kroužku Mediální výchovy, o výborné pohoštění všech hladových 
strašidel a jejich doprovodu naše školní kuchyně.
   Tajemné putování tmavými prostorami školy spojené s plněním 
nejroztodivnějších a nejpodivnějších úkolů, jaké si jen dovedete 
představit, si vzali pod patronát duchové, čarodějnice a strašidláci 
z vyšších ročníků. Na každého, kdo splnil všechny zadané úkoly, 
čekala v cíli sladká odměna. Pěknou tečkou za povedeným veče-
rem byl průvod masek po dědině.
    P.S. „Díky všem, kteří jste pomohli tuto bájo akci pro děti 
uskutečnit!!!“                

 Mgr. Ivana Brázdová

Zdárná reprezentace bludovské školy

     Velice rádi se s Vámi podělíme o radost, kterou nám připra-
vili žáci z naší školy.
     Soutěže škol ve stolním tenise se nejprve v okresním kole 
zúčastnilo celkem 5 chlapců a dívek. Dívky Veronika Balharová 
a Michaela Brokešová vyhrály okresní kolo a postoupily  do kola 
krajského. Toto proběhlo v Šumperku dne 19. listopadu 2008 za 
účasti finalistů okresních kol(Gymnázium Šumperk, ZŠ Určice, 
Týnec, Jeseník a Bludov). Naše dívky vše bravurně zvládly 
a probojovaly se do finále. Zde se utkaly s týmem  Týnce. Byl to 
velmi silný soupeř, a proto patří náš obdiv oběma děvčatům, že 
se nezalekly a srdnatě bojovaly. Klání zaslouženě vyhrály a tím 
si zajistily postup do Republikového finále ve stolním tenise ZŠ. 
Bude to soutěž jistě velmi náročná. Ale ať dopadne jakkoliv, již 
dnes musíme oběma dívkám vyslovit velký dík za tak úspěšné 
reprezentování naší školy.     Mgr. Ivo Žaitlík
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ZŠ v Bludově vyhlásila při příležitosti otevření naučné stezky 
výtvarnou soutěž „Bludovská stráň“.
 Zúčastnily se děti z mateřské školy, školní družiny a zá-
kladní školy. Sešlo se téměř 200 prací. Oficiální vyhlášení 
výsledků soutěže proběhlo 9.listopadu na hřišti. Bylo oceněno 87 
výkresů. 
 Otevření naučné stezky doprovázela i výstava obrázků dětí 
ZŠ a prodej keramiky. Při prodeji a instalování výkresů velmi 
pomohli loňští absolventi devátých tříd. (M. Válková, M. Jaš-
ková, P. Hudosová, T. Vybíral a T. Dostálová). Za to jim náleží 
velké poděkování.
 Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a oceněným sou-
těžícím blahopřejeme.

        Mgr. Vladimíra Horáčková 
Výsledky výtvarné soutěže: 
*MŠ 
Hýblová M., Sadil M., Švesták J., Vaňková D., Juránková E., 
Čermáková V., Kubíčková E., Hýblová M., Janková H., Skou-
malová Š., Grýcová A., Černíčková V.,
*ŠD
Kotrlý Vojtěch, Sadil Jiří, Kvapilová Kateřina, Vepřková Bar-
bora, Hýblová Veronika, Jánětová Beáta, Kotrlá Karolína, Ma-
tějová Tereza,  Matějová Zuzana, Tylová Tereza, Kočí Kristýna, 
Chalupová Zuzana, 
*2. třída – kolektivní práce
Bartoňová Kateřina, Danko Tomáš, Eliáš Ondřej, Hégerová Ane-
ta, Heller Petr, Konečná Anna, Kvapilová Kateřina, Lah Ondřej 
, Maturová Pavlína, Motyka Stanislav, Ocela Petr, Slaměník 
Matěj, Slaměníková Lucie, Snášelová Adéla, Straková Adéla, 
Strmiska Josef, Svoboda Ondřej, Turek Karel,
Valenta Jiří, Váňová Alžběta, Vepřková Barbora, Veverka Jan,
*3. třída
Mösnerová N., Kochan F., Tichá M., Kotrlá K., Březinová E., 
Ondřej P., Hýblová V.,  
*5. třída – kolektivní práce
Turková , Ignačáková, Hýbl, Peterková, Zatloukalová, Černíko-
vá, Krejčí, Konečný, Odstrčil, Chalupová, Tylová, Feit, Vojtíš-
ková, Čermáková, Ospálková, Mazák, Danko, Soural, Matějček, 
Janza,  
*6. třída
Minářová Karolína, Eliáš Jiří, Kučerová Natálie, Dostál Martin, 
Čmakalová Hana, Vyroubal Vojtěch 
*7. třída
1. místo - Chalupová Ilona,  2. místo - Janigová Kristýna,  
3. místo – Kubíček Vlastislav, Komínek Dominik
*8. třída
1. místo – Schnaubertová Veronika, 2. místo – Horká Barbora, 
3. místo Peichlová Markéta
*9. třída
1. místo – Zaoral David, 2. místo – Balharová Veronika,  Broke-
šová  Michaela
*Zvláštní ocenění 
Krejčí Ondřej

Bludovská stráň

 Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a úspěchů 
osobních i pracovních v roce 2009 

přejí žáci a zaměstnanci školy

Lymfatické masáže

Meridianové masáže

Regenerační aroma masáže

Masáž zprůchodňuje tok lymfy, odstraňuje otoky, 
pocit těžkých nohou. Odstraňuje bolesti zad, 

krční páteře. Tělo lépe regeneruje.
Cena 149 Kč / 45 minut

Tel.: 608 826 653

MASÁŽEMASÁŽE
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Martin Otta Marie Jarýnová

Markéta Maturová Karin Válková

Vítání občánků 30. 9. 2008
Tentokrát vystoupili s kulturním programem žáci 3. třídy ZŠ Bludov pod vedením p. uč. Ireny Dokoupilové
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Filip Roček Štěpán Polášek

Aurora Turola Nikola Kozáková

Barbora Černá Veronika Chotěnovská

Vendula Danková Adam Doubrava
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Matěj Markovský Nikola Motlíčková

František Zatloukal Gabriela Schauerová
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Jak jistě mnozí z Vás víte, v naší obci vzniklo první ženské 
družstvo ve futsalu nebo-li malé kopané.

Jako další protihráčky nám byly určeny dívky z Velkých Losin 
a tentokrát jsme nastoupily do tohoto zápasu jako domácí tým 
ve žlutých dresech zapůjčených od našich mužů. V tomto zá-
pase jsme dostaly naši první žlutou kartu, za neopatrnost naší 
Peťulky, která si ve spěchu a nadšení do hry zapomněla  navléci 
chrániče. Tento zápas byl velmi vyrovnaný a zároveň naplněný 
kamarádským duchem ze strany Velkých Losin.

Historie se opakuje aneb fotbal to je hra, zvlášť v podání našich žen!!!

První trénink v celé sestavě

Určitě se ptáte, jak naše družstvo vůbec vzniklo? Na začátku byl 
nápad, že oživíme bludovský fotbal a rozšíříme jeho obzor i do 
ženského fotbalu.....
Dlouho jsme se rozmýšlely, jestli to má nějakou budoucnost. 
Po velkém zvážení jsme zašly za předsedou, Luďkem Březinou 
místního fotbalového  oddílu. 
Zpočátku náš nápad se zdál velmi vtipný, ale jediný Luďa 
Březina a Laďa Snášel nás podpořili. Největší problém se zde 
ukázal v určení našeho trenéra. Po nekonečném zasedání míst-
ního fotbalového výboru nám byl za trenéra určen bývalý trenér 
našich mužů, Robert Šebela.
Po krátkém třítýdenním tréninku jsme byly vhozeny do našeho 
prvního utkání, které se odehrálo v neděli dne 14.9.2008 v 14:
00 hodin v Šumperku na Tyršově stadiónu, kde byly odehrány 
všechny naše zápasy.

 
Sraz družstva před místím obchodem aneb optimismus 
před zápasem

Už je to tady .....

Po odehrání zápasu jsme byly požádány jedním z našich skal-
ních fanoušků o první společné foto s naším panem trenérem.

První společné foto 

Poslední zápas jsme hrály opět s „obávanými Pumami“, se 
kterými jsme dostaly naši druhou neoprávněnou žlutou kartu, 
kterou dostala naše neohrožená kapitánka. Tento zápas byl je-
den z nejzajímavějších z hlediska nesportovního chování našich 
soupeřek a vrcholem zápasu byla drsná výměna názorů mezi 
kapitánkou a jednou hráčkou z Pum, která se neoprávněně obo-
řila na naši kapitánku a začala jí nadávat. Tuto potyčku musel 
uklidnit rozhodčí, aby nedošlo k nějakému maléru.

A na závěr sezóny mužů jsme byly představeny jako tým 
i v naší obci na přátelském utkáni s místní přípravkou, která 
se konala dne 8.11.2008 v 12:00 hodin na místním fotbalovém 
hřišti. 
Účast na našem „přípravném“ utkání i přes nepříznivé počasí 
a hodinu byla velká a tímto chceme poděkovat všem zúčastně-
ným a fanouškům. Především velkou trpělivost s námi musel 
mít rozhodčí Ladislav Snášel, jelikož hra byla místy i nebezpeč-
ná pro naše malé protihráče.
V tomto utkání si vyzkoušela roli brankářky naše nová posila.
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naše nová posila aneb správcová v akci

Utkání pro nás dopadlo prohrou 5:1, jelikož přece jen strach u 
nás byl, abychom především nějak neublížili našim malým pro-
tihráčům. I když nějaká zranění se tam objevila. Jako bolestné 
ze zranění si naši protihráči vybrali penalty, které dopadly lépe 
pro nás.

a jde se na věc

Po skončení našeho přáteláku za námi přišel pan Urban a předal 
celému našemu týmu malou sladkou odměnu a tímto bychom  
mu chtěly poděkovat.

rozbor hry a příprava na penalty

zleva shora Alexandra Čechová, Petra Březinová
zleva uprostřed Radka Hándlová, Kamila Banková, Veronika 
Holinková, Radka Schnaubertová a Robert Šebela
zleva dole Petra Reichlová, Zdeňka Jánětová, Jana Havlíková, 
Irena Feitová a Petra Gronychová

A na úplný závěr bychom chtěly poděkovat všem, co nás 
podporují a věří nám a zvlášť našim skalním fanouškům, kteří 
neváhali a přijeli na naše zápasy do Šumperka. Dále bychom 
chtěly poděkovat našim fotbalistům, že nám propůjčili své dresy 
a jmenovitě bychom chtěly poděkovat našemu trenérovi 
Robertu Šebelovi za to, že má s námi takovou trpělivost a také 
nesmíme opomenout na členy výboru, kteří  nám umožnili tuto 
cestu.               assistent

A na závěr bychom Vám chtěly představit sestavu týmů, které 
se zúčastnily tohoto utkání a po nich následuje fotka, na které je 
kompletní sestava našeho ženského družstva

Příjemné prožití 

vánočních svátků,

šťastný nový rok,

mnoho štěstí a zdraví

Vám přeje

redakční rada Bludovanu 

Pf 2009
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