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Bludovan

Skautský tábor 2010

V pondělí 6. září 2010 od 18:00 hod. 
proběhne v Kulturním domě 

22. zasedání zastupitelstva obce. 
Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka

Skončil školní rok, začaly prázdniny 
a skauti z 2. oddílu Bludovit se vydali 
zakončit i jejich skautský rok táborem, 
šestnáctidenním pobytem v krásné 
přírodě. Letos jsme po sérii tří táborů 
u Ramzové změnili dle tradice tábořiště 
a usadili se u Nové Seninky, na místě 
námi ještě neprozkoumaném. A snad i to 
způsobilo, že si tábor nenechal ujít nikdo 
z oddílu, včetně dvou vlčat (mladší 
skauti), která měla ruku v sádře. Celkem 
nás tedy na tábor jelo 25.
 První čtyři dny tábora byly zaplně-
ny stavbou všeho nezbytného pro náš 
dvoutýdenní pobyt. Byla potřeba postavit 
kuchyň, hangár, stany, tee-pee či latrínu. 
Práci nám ztěžoval fakt, že naše tábořiště 
bylo obklopeno loukami, takže těžké 
kůly na stavbu kuchyně jsme si museli 
donést až z půl kilometru vzdáleného 
lesa. A bez přestávky svítící sluníčko 
a třicetistupňové horko nám energie také 
moc nepřidalo. Práce nám však šla od 
ruky, a tak čtvrtý den už zbyl čas i na 
několik her.
 Pátý den už bylo vše postaveno 
a jakmile přijela starší vlčata, mohl být 
na zahajovacím táboráku zaseknutím 
obřadní sekery odstartován ten pravý 
táborový život, na který se všichni těšili 
už od příjezdu. Každodenní rozcvičky, na 
ranních nástupech vztyčování a na večer-
ních spouštění státní vlajky doprovázené 
zpěvem skautské hymny, kontroly stanů, 
koupání v potoce, ale hlavně spousty 
nových či již starých oblíbených her, 
které se nedají hrát jinde než na táboře. 
Rozběhla se také celotáborová etapová 

hra – letos s názvem Pilíře Země, veš-
keré bodování (jednotlivců, družin, 
stanů, deníků…), ale i služby v kuchyni 
a noční hlídky. Ani letos nechyběly ty 
nejtradičnější činnosti jako Táborová 
olympiáda, DKDZ (Drsný Kanadský 
Dřevorubecký Závod), stezka odvahy, 
Zlatý slavík nebo expedice. A poté, co 
přijela i mladší vlčata a vnesla do tábora
tu správnou atmosféru plnou smíchu 
a legrace, stal se pro nás ten kousek 
louky rájem na Zemi.
 Došlo i na Tři orlí pera – skautskou 
zkoušku dospělosti, kterou úspěšně složili
bratři Martin Březina – Brouk a Lukáš 
Komínek – Komár, jenž se stal 20. orlím
skautem našeho oddílu od obnovy 
skautingu v roce 1989. 
 Letošní tábor měl také jedno NEJ 
– bylo na něm za poslední roky nejvíc 
nováčků. Sedm vlčat bylo na táboře 
poprvé a zaslouží obrovskou pochvalu, 
jelikož i když se občas někde objevila 
slzička, tak tábor zvládli bez větších 
problémů.
 Závěrem tedy nezbývá než říct, že 
tábor se nám náramně vydařil, protože 
počasí nám přálo, žádný vážnější úraz 
se nikomu nestal a všichni jsme si těch 
šestnáct slunečných dní mimo civilizaci 
užili. Co totiž může být o prázdninách 
lepšího, než  být celý den se spoustou 
kamarádů a nevědět, co znamená slo-
vo nuda. Škoda jen, že na další tábor 
musíme čekat celý rok.

br. Ondřej Daniel – Rys
2. skautský oddíl Bludovit

středisko Františka Pecháčka Bludov 

ˇ

Stavba hangáru

Pohled na tábor poblíž Nové Seninky

Pravidelná ranní rozcvička v plavkách

Indiánský stan tee-pee

Účastníci tábora
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Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka
Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit 
28. července 2010 s paní

Květoslavou Souralovou
Za slova útěchy a květinové dary všem
děkují dcery s rodinami.

V září 2010 oslaví:
Strnad Karel Palackého  75
Skokanová Zdeňka Ve Sléví  80
Jáně František Družstevní  80
Balatková Zlatuška R. Kordase 82 
Mazalová Zdenka Školní  83 
Zatloukalová Marie Špalkova  83
Zamykal Josef Slepá  84 
Obšil Karel Jiráskova  85 
Juřinová Irena Ztracená  86 
Dvořáková Josefa Lázeňská  86 
Dostálová Marie Školní  90  
Navrátilová Marie Lázeňská 90 

na září 2010

Středa    1.9. 19:00 Koncert KPH – zámek
Sobota  4.9.     8-9 Bludovský špekáček
Úterý    21.9.   6:30    Zájezd do Polska
Neděle  26.9. 16:00 Koncert KPH – zámek
Pátek   1.10. 18:00 Zahájení výstavy Můj koníček

POZVÁNKA

Dne 9. srpna 2010 by se dožil 100 let pan

Jaroslav Dostál
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Dne 3. září 2010 se dožívá 90 let paní Marie Dostálová. 
Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přejí děti s rodinami, 

vnoučata, pravnoučata a prapravnoučata.

Dne 15. září 2010 uplyne dlouhých 10 let od 
úmrtí našeho tatínka, manžela, dědečka a 
pradědečka pana

Františka Hrocha
Vzpomeňte s námi na jeho osobnost plnou 
lásky, ochoty, prace a péče o rodinu. Stále 
vzpomíná manželka, syn František s rodinou, 
dcery Ludmila, Marie a Romana s rodinami, 
bratr Josef s rodinou.

Ať štěstí při každém kroku
doprovází tě napořád,

ať zdraví při každém dalším roku
slouží nastokrát.

Ať zavoní kytičky, svítí sluníčko,
ať láska v životě těší tvé srdíčko. 

Zlatá svatba
Dne 17. září 2010 oslaví zlatou svatbu 

manželé Štěpánka a František Kvapilovi. 
Do dalších společných let přejí hodně zdraví 

a vše nejlepší dcera a syn s rodinami.
K přání se připojuje i Sbor pro občanské 

záležitosti v Bludově.

Dne 7. září 2010 oslaví své životní jubileum 
80. narozeniny paní  

Zdeňka Skokanová 

Motto: Šťastný člověk nevnímá čas
                                                     Stefan Zweig 

Dne 11. srpna 2010 oslavili 
Milada a Antonín Krystkovi 

65 let společného života. Do dalších 
společných let přejí hodně zdraví 
a radostí dcera a syn s rodinami.

K přání se připojuje Sbor pro občanské 
záležitosti v Bludově. 

Dne 14. září 2010 vzpomeneme 5. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila paní

Milena Kubíčková
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel a synové s rodinami.

PRODEJE  v kulturním domě

v září 2010
Úterý a Středa 14. a 15.9. – levný textil
Pátek 17.9., Čtvrtek 23.9., Úterý 30.9.

Bludovan 7/2010

V minulém čísle Bludovanu jsme manželům Krystkovým přáli 
k diamantové svatbě, ale ve skutečnosti  se jedná už o svatbu 

platinovou. Omlouváme se za chybu, manželé Krystkovi 
oslavili ne 60, ale neuvěřitelných 65 let společného života. 

Vše nejlepší k významnému výročí, pevné zdraví, hodně štěstí, 
spokojenosti a pohody do dalších let přejí manžel Lubomír, 
dcera Eva a syn Ivo s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
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XVIII. ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá 

• Trasy: 7 a 20 km
• Start ze zahrady za KD v 8–9 hodin
• Soutěž o ceny na trase 7 km
• Při návratu opékání špekáčků 
• Dárek pro nejmladšího 
  a nejstaršího účastníka 
• Koná se za každého počasí

Sobota 4. září 2010

-  VSTUP VOLNÝ  -

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na
Koncert

Wihanovo kvarteto
H r a j í :
 1. housle 

Leoš Čepický   
2. housle 

Jan Schulmeister
viola 

Jiří Žigmund    
  violoncello 

Aleš Kaspřík

P r o g r a m :
 L. v. Beethoven: Smyčcový kvartet f moll, Op. 95

 B. Martinů: 2. smyčcový kvartet
 A. Dvořák: Smyčcový kvartet Es dur, Op. 51

Středa 1. září 2010 v 19:00 hodin
Zámek Bludov

-vstupné 40 Kč- 

Kulturní dům Bludov pořádá

  nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Úterý 21. září 2010
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov

tel.: 583 238 177

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Klavírní koncert
Jan Jiraský 

Program:
D. Scarlatti: Sonáta D dur,  Sonáta G dur

L. van Beethoven: Bagately op.33
L. Janáček:  Naše večery, Nelze domluvit, 

Frýdecká panna Maria (z cyklu Po zarostlém chodníčku)
Sonáta 1.X.1905 

Vzpomínka:
B. Martinů: Etuda in a , Polka in E,  Pastorale, 
Polka in F,  Etuda in F (z cyklu Etudy a polky)

V. Kalabis: Sonáta č. 2 pro klavír
Allegro impetuoso pro klavír

Neděle 26. září 2010 
v 16:00 hodin

Zámek  Bludov
-vstupné 40 Kč- 

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc

na premiéru operety Richarda Heubergera

PLES V OPEŘE
V pátek 8. října 2010

Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin.
Cena  - vstupenka 
a cesta  350,- Kč

Přihlášky v KD Bludov®®

Kulturní dům Bludov Vás zve na výstavu sbírek a výrobků

MŮJ KONÍČEK VII. 
Zahájení v pátek 1. října 2010

 V 18:00 hodin

Kulturní program
Úvodní slovo 

– vystavovatelé

Výstava bude otevřena do 14. 10. 2010:
 • V pracovní dny od 8 do 17 hod.
• Sobota a neděle od 9 do 16 hod.

– vstupné dobrovolné – 

Obracíme se na všechny, kteří by se chtěli výstavy zúčastnit 
jako vystavovatelé /dospělí i děti/ s ukázkami svých sbírek 

a výrobků, aby se přihlásili nejpozději do 15. září 2010 
v Kulturním domě Bludov, tel. 583 238 177, 736 609 734, 

kulturni.dum@bludov.cz
Jedná se o všechny druhy koníčků – sběratelství, 

modelářství, ruční práce, výtvarné práce, atd. – vše, 
co lze pod tento pojem zahrnout a co lze vystavovat.
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Už je to tady  - Digitální televize

  Naposledy před rokem jsem na stránkách Bludovanu 
psal o tom, že k nám míří digitální televizní vysílání. 
Nemalá část bludovských domácností tak už od loňského 
prosince přijímá čtyři programy České televize digitálně, 
a to z vysílače Brno – Kojál. Po roce se k tomuto tématu 
opět vracím, protože tato zásadní změna postihne i zby-
tek obyvatel naší obce, kteří přijímají signál z vysílače 
Jeseník – Praděd. Někteří z Vás jistě zaznamenali na 
svých obrazovkách podivné bílé čtverečky v pravém 
dolním rohu obrazu. Ty mají diváky upozornit na blížící 
se vypnutí tohoto programu a jeho přechod na digitální 
vysílání. K této změně tedy dojde už zanedlouho.
  Prvním hmatatelným náznakem blížící se změny byla 
výluka vysílání v pondělí 23. srpna. V tento den pracov-
níci Českých radiokomunikací odpojili hlavní anténní 
systém a vysílání převedli do náhradní vysílací antény. 
V současné době tak vysílač vysílá sníženým výkonem, 
což může mít vliv na kvalitu obrazu v některých domác-
nostech. Dalším krokem k digitalizaci bude výměna staré-
ho anténního systému na vysílači za nový. K tomu dojde 
30. a 31. srpna. Tato akce zůstane televizním divákům 
utajena a na samotném vysílání se nikterak neprojeví. 
Přesto půjde o velice zajímavou technickou záležitost. 
Výměnu bude provádět dvourotorový vrtulník Kamov 
KA32.
 Další viditelnou změnou tak bude až samotný pře-
chod na digitální vysílání. Ve čtvrtek 30. září převedou 
pracovníci Českých radiokomunikací veškeré vysílání 
zpět do hlavního anténního systému. Vysílač tak bude mít 
opět výluku. Před půlnocí pak dojde na vysílači Jeseník 
– Praděd k vypnutí obou programů České televize. 
Program ČT1 bude přesunut na kanál č.50 a zaujme tak 
pozici, ze které nyní vysílá program ČT2. Uvolněný kanál 
č.36 obsadí první digitální multiplex s programy České 
televize. Od 1. října tak bude možné z Pradědu sledovat 
celkem pět televizních programů. ČT1, ČT2, ČT24, 
ČT4sport a TV NOVA. Čtveřice programů České televize 
však bude vysílána právě už jen digitálně. V analogové 

podobě bude možné přijímat pouze program ČT1 a TV 
NOVA. Ani tyto dva programy však nezůstanou příliš 
dlouho. V říjnu příštího roku bude TV NOVA nahrazena 
druhým digitálním multiplexem a oba zbývající analogové 
programy tak přijdou definitivně vypnout. Od 1. listopa-
du 2011 by tak v našem regionu mělo fungovat pouze 
digitální vysílání. Původní předpoklad, že k tomu dojde 
až v polovině roku 2012 tak přestává platit.
 Podobný osud čeká také vysílání programu PRIMA 
TV, který mnozí přijímáme z vysílače Svitavy – Kamenná
Horka na kanále č.41. Tento program bude vypnut 
30. června 2011. Od poloviny příštího roku tak bude 
v Bludově možné přijímat pouze dva programy 
v analogové podobě. Tento stav však potrvá pouze do 
konce října příštího roku.
 Pro bludovské občany je tak nejvyšší čas položit si 
otázku, jakým způsobem se této situaci přizpůsobí.
 Od 1. října letošního roku čeká změna i vysílání z vy-
sílače Brno – Kojál. K prvnímu multiplexu na k.29 přibu-
de multiplex č.2 na kanále č.40. V něm budou programy 
komerčních televizí: TV NOVA, NOVA Cinema, Prima 
TV, COOL a Barrandov. Pokud provozovatelé dodrží 
platný Technický plán přechodu, tak by od 1. listopadu 
měl z tohoto vysílače začít vysílat i multiplex č.3 s pro-
gramy Z1 a Public, na kanále č.59. Vysílač Brno – Kojál 
tak bude na konci letošního roku vysílat 11 digitálních 
programů, které budou všechny zachytitelné v převáž-
né části Bludova. Pro mnohé z Vás tak bude zajímavé 
přesměrovat svoje televizní antény z Pradědu na Kojál.

 Upozornění! Všechny časové termíny uvedené 
v článku vycházejí z aktualizovaného Technického 
plánu přechodu na digitální televizní vysílání. Jaká-
koliv změna těchto termínů je možná. Během příštích 
měsíců tak může dojít k urychlení celého procesu 
a k vypnutí analogových programů může dojít i dříve.
Diváci však budou na tuto změnu včas upozorněni.
                                                                              

                     
 Zbyněk Poisl – Elektronik Servis 
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Čas Název kroužku Věk Vstupné*

Pondělí

10:00-11:30
Přijď si hrát – volná otevřená herna s programem nejen pro 
handicapované děti s rodiči – jednou za 14 dní

neomezeně 25,- Kč

15:30-16:15 Angličtina pro nejmenší 2 – 4 roky
500,- Kč

30,- Kč

16:30-18:00 Tvořeníčko 2 roky - neomezeně
650,- Kč**

50,- Kč

18:00-19:00 Volný extatický tanec neomezeně

Úterý
16:00-17:00 Zpívání pro nejmenší 2 – 4 roky

500,- Kč
30,- Kč

17:00-18:30 Břišní tance pro těhulky a maminky s miminky 0-9 měsíců 45,- Kč

Středa

08:30-11:00
09:00-09:30
10:00-10:30

Herna s programem 
Hrátky s Vikýrkem pro miminka – nelezoucí (0-8 měsíců)
Hrátky s Vikýrkem pro batolata – sedící a lezoucí (9-18 měsíců)

0-18 měsíců
0-8 měsíců
9-18 měsíců

400,- Kč
25,- Kč

15:30-16:30
Kdo si hraje, ten se nenudí aneb stolní hry s Vikýrkem 
jednou za 14 dní

5-10 let
200,- Kč

25,- Kč

Čtvrtek

10:00-11:30 Hrátky s Vikýrkem pro větší děti  1,5 – 4 roky
400,- Kč

25,- Kč

16:00-16:45
16:45-17:30

Sportovní hry s Vikýrkem – tělocvična ZŠ Vikýřovice 3 – 7 let
650,- Kč

50,- Kč 

Pátek pro 
radost

1. týden – masáže kojenců, dětí a dospělých
2. týden – stříhání dětí a dospělých
3. týden – prožitkové večery s Ivanou Veverkovou 
4. týden – setkávání příznivců Znakování s miminky

MATEŘSKÉ CENTRUM VIKÝREK V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011! Vikýřovice
Mateřské centrum Vikýrek zahajuje program nového školního roku 2010/2011 Týdnem otevřených dveří od 6. do 10. 
září 2010 a zve rodiče, děti a všechny příznivce k jeho návštěvě. Jako již v minulých letech jsme pro Vás připravili 
program pravidelných aktivit. 

Program Mateřského centra Vikýrek ve školním roce 2010/2011

Jsme rádi, že se nám podařilo rozšířit nabídku pravi-
delných aktivit a v novém školním roce Vám přinášíme 
Stolní hry s Vikýrkem aneb kdo si hraje, ten se nenudí 
- pro děti od 5 do 10 let. Další novinkou jsou Sportovní 
hry s Vikýrkem pro děti od 3 do 7 let v nově vybudované 
tělocvičně ZŠ Vikýřovice. Pro ženy nově připravujeme 
Volný extatický tanec. Jedná se o pohyb, tanec, automa-
sáže a  meditace, které slouží k energizaci jednotlivých 
orgánů a celého těla a k regeneraci těla i ducha člověka. 
Nejen pro rodiče chystáme občasné Tvořivé dílny nejen 
pro rodiče. Dále chystáme rozšíření knihovny nejen 
z oblasti přirozeného a kontaktního rodičovství a zavede-
ní půjčovny pomůcek péče o dítě (např. tummy kyblík, 
babyvak, kojící polštář apod.). Během svého pobytu 
ve Vikýrku budou mít rodiče možnost využít internet 
a počítač zdarma (včetně wi-fi připojení).
 V minulých letech si rodiče a děti oblíbili Hrátky 
s Vikýrkem pro různé věkové kategorie dětí. Pro děti 
je připravena spousta her, pohybových říkanek i po-
hádek, budeme zpívat, tleskat, bouchat, cvičit i tančit. 
V příjemném prostředí mateřského centra si mohou děti 
pohrát, poznat nové kamarády a společně s rodiči rela-
xovat. Budeme pokračovat v oblíbené angličtině, zpívání 
a tvořeníčku pro nejmenší, kde hravou formou rozvíjíme 
znalosti a talent našich dětí.
 Na každý pátek v měsíci máme připraveny aktivity 
a setkávání „pro radost“ – stříhání a masáže dětí 

a dospělých, prožitkové večery s Ivanou Veverkovou 
a setkávání příznivců znakování s miminky.
 V novém školním roce máme pro rodiče a budoucí 
rodiče opět připraveny kurzy, semináře a besedy sou-
visející s rodičovstvím, s rodinou a s poznáváním sebe 
sama. Jsou to kurzy předporodní přípravy, něžné náruče 
rodičů, seminář znakování s miminky, kurzy masáží 
miminek, kurz vázání v šátku, prožitkové semináře 
s Ivanou Veverkovou a další alternativní přednášky 
a besedy (např. bezplenkování, koncept kontinua v praxi 
apod.) Máme připraveny i jednorázové akce pro rodiče 
s dětmi a některé se již staly tradicí, např. lampionový 
průvod, mikuláš, vánoční besídka, vítání jara, táta 
dneska frčí, táborák, koncert apod.)
 Přijít může každý, kdo má chuť, kdo nechce být 
doma sám, kdo chce poznat nové přátele, chce se něco 
naučit a prožít pěkné chvíle. Věk dítěte nerozhoduje. 

Přijďte za námi, těšíme se na Vás! 

Bližší informace Vám podá paní Eva Škrabalová, 
tel: 777 60 63 68, 
e-mail: eva_skrabalova@centrum.cz. 
Více informací najdete na: 
www.mcvikyrek.mistecko.cz

 * vstupné je uvedeno za první pololetí školního roku
** bude přizpůsobeno počtu účastníků  
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Mezinárodní folklorní festival BUREVESTIK UKRAJINA, 17.8.2010 Kulturní dům Bludov

Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
vás zve na

XV. ročník
Svatováclavské 

drakiády
Kdy: úterý 28. září 2010 

od 14 do 16 hod.

Kde: na Brusné

Řada doprovodných soutěží – o nejkrásnějšího
draka, nejdelší let a další
Všichni jste srdečně zváni

Sdělení pro občany, kteří si pletou místní potok “VESNÍK” s odpadní žumpou a házejí do něj 
posečenou trávu, okrájené hřiby, shnilé ovoce a pod., že v místním železářství lze zakoupit popelnice.

Indra Josef

SDĚLENÍ PRO OBČANY

Fotky z minulých ročníků



Bludovan 7

Bludovan 7/2010

Počítačový kurz pro seniory   14. - 18.6.2010

PEDIKÚRA

oznamuje, že počínaje pondělím 13. září 2010

bude v KD v provozu každé další třetí pondělí 

od 12:30 hod. Tel.: 737 843 650

Skautské středisko 
Františka Pecháčka Bludov

vás zve

na náborovou 
akci 

a odpoledne 
pro děti

VESMÍR
Kdy: 

v sobotu 11. 9. 2010 
od 14:00 hodin

Kde: 
zámecký park 

poblíž Grynglete

Zábavné odpoledne pro děti 
od 6 do 14 let, při němž 
budou putovat vesmírem, 

bavit se a zkoušet své 
dovednosti. 

Přijďte se vydat na dalekou cestu!

pl
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á 
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Pomoc při exekucích 
– služby v oblasti 

administrativní správy

Máte problémy s exekutory nebo 
dluhy ? Pomůžeme Vám ve 

vylučovacích žalobách 
i v insolvenčních řízeních. 
Poradíme Vám a vyřídíme 

za Vás vše na úřadech, soudech 
i u samotných exekutorů.

Najdete nás v Šumperku na 
ul. 8.května 4, první patro 

(v budově autoškoly u Grandu).
Pondělí – pátek 

(po tel. domluvě kdykoliv).

Kontakt :
 Alena Krestýnová  
 mobil 739 285 445  

e-mail: a.laholova@seznam.cz
www.exekuce-poradenství.cz

KD přijímá přihlášky do 
• ŠACHOVÉHO KROUŽKU

/Šachový kroužek zahajuje ve středu 15. 9. 2010 v 16:00 hod./

• HUDEBNÍ ŠKOLY  
Výuka hry na • Flétnu • Klavír • Kytaru /do 15. září 2010/
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Dětský tábor Hynčice pod Sušinou 3. - 11. 7. 2010               Foto J. Divišová


