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V pondělí 14. března 2011 
od 18:00 hod. proběhne 

v Kulturním domě 
3. zasedání zastupitelstva obce. 
Mj. se bude projednávat rozpočet 

na rok 2011, rozdělení peněz 
z podpůrných programů atd.
Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Kulturní dům Bludov nabízí maminkám 
na mateřské dovolené a jejich dětem mož-
nost pravidelně se setkávat každé úterý 
dopoledne od 9.30 hod. v MATEŘSKÉM 
CENTRU v Kulturním domě Bludov. 
Toto centrum je v provozu už od r. 2005. 
• Kontakt maminek a pohybová aktivita  

předškolních dětí. Cvičení pro děti pro-
bíhá formou her a říkanek, rozvíjí pohy-
bové schopnosti a napomáhá začlenění 
do kolektivu vrstevníků

• Ved. Miroslava Vykydalová
• Vstupné 10.- Kč

Na severní a jižní čepičce Země, poblíž 
obou pólů, jsou oblasti věčného sněhu, 
ledu a velkých mrazů. A právě na sever-
ním pólu žije náš eskymácký kamarád 
Abčak Amalů, který nás navštěvuje každý
rok v zimních měsících. Přichází za sil-
ných mrazů a sněhových vánic. 
 Když přišel poprvé, zavedl nás do 
eskymácké vesnice. Rok poté jsme ho 
mohli vidět při lovení ryb a letos už na 

všechny čekal v iglú, které mu ze sněhu 
postavily děti. 
 Na uvítanou byl všem „polárníkům“ 
přečten eskymácký dopis, ve kterém 
všechny pozdravoval a psal o svém životě 
na severním pólu. Děti mu na přivítanou 
zazpívaly grónskou písničku. Tato písnič-
ka natolik Eskymáka potěšila, že vyšel 
před iglú a dětem zamával. Najednou se 
pro děti stal hrdinou a motivací ke spl-
nění všech eskymáckých úkolů. Musely 
bojovat s medvědem, lovit ryby, opatřit 
si teplý kožíšek, obstarat dřevo na oheň 
a přejet zamrzlou řeku. Všechny děti se 
nemohly dočkat, až navštíví Eskymáka 
v iglú, a proto plnily úkoly s velkým 

nasazením a téměř bleskově. Nejstateč-
nější „polárníci“, kteří dobyli severní pól, 
byli pozváni k Eskymákovi do iglú. Tam 
je pozdravil slovem „A-hoj“ a pohostil 
sněhovými bonbóny.
Později následovalo hromadné focení
s Eskymákem a zimní opékání buřtů. 
Pro všechny bylo nachystáno posezení 
v eskymáckém altánu, kde se „polárníci“ 
zahřáli teplým nápojem.
 Pak se Eskymák se všemi rozloučil 
a podle úsměvu na tváři jsme vytušili, že 
příjde i příští rok.
Všem polárníkům zdar!
            za kolektiv MŠ uč. Valentová

Mateřská škola Bludov

Mateřské centrum Pohyb obyvatel v obci
Bludov v roce 2010

 Narození 2010          24
   chlapci 10 
     děvčata 14 
 Úmrtí 2010          39
   muži 24 
   ženy 15
 Odhlášení 2010             69
 Přihlášení 2010          53

Počet obyvatel k 31. 12. 2009    3 194

Počet obyvatel k 31. 12. 2010    3 163
  z toho muži 1574  
   ženy 1589

V matričním obvodu Bludov bylo 
v roce 2010 uzavřeno celkem 29 sňatků 
 z toho - občanských      21 
   - církevních        8

V Bludově dne 08. 02. 2011
Ludmila Skoumalová

ˇ
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V březnu 2011 oslaví:
Janků František Nová Dědina 70
Souralová Aloisie Pod Baštou 70
Matějíčková Jaroslava  8. května  75
Macek Alois Za Školou  75
Jurková Božena 8. května  75
Straková Zdenka Žerotínova  75
Krušinská Alena Na Baloně  75
Kulhajová Zdeňka Ztracená  81
Toman Josef Tyršova  81
Konečná Anna Družstevní  81
Zatloukalová Cecilie    Úzká  82
Spáčilová Jitka Tř.A.Kašpara 83
Miková Ludmila Lázeňská  83
Matějíčková Josefa Palackého 83
Plíhalová Marie Školní 84
Zatloukal Josef Úzká 85
Kubíčková Ludmila Bludoveček 89
Jurásková Josefa B. Němcové 90

Dne 15. března vzpomeneme 8. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila paní

Jana Riedlová z Bludova 
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel, dcera Vladislava a zeť Václav 
s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat…

Dne 27. března  by se dožil pan

Jiří Klimeš 85 let
S láskou vzpomínají Majka, Jiřina a Milan 
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme
všem, kdo jej znali a měli rádi.

Dne 16. března s láskou vzpomeneme na 
naši drahou maminku, babičku a prababičku

Anastázii Jenčkovou
která nás opustila před 20 lety, 3 měsíce před 
jejími slavnými 100 letými narozeninami.
Drahá naše maminko, na Tvoje láskyplné, 
starostlivé a obětavé srdce nikdy nezapomenou 
dcery Jiřina a Zdeňka s rodinami a příbuznými.

Dne 11. ledna 2011 jsme vzpomněli smutné 
5. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana

Josefa Kotrlého

PRODEJE  v kulturním domě

v březnu 2011
Středa 2.3., Úterý 8. 3., Pondělí 21. 3.
Úterý a Středa 22. a 23. 3. – levný textil

Dne 5. února 2011 jsme vzpomínali 15 let od 
úmrtí našeho bratra, tatínka a strýce pana

Josefa Kotrlého

Dne 6. března 2011 vzpomeneme 10. smutné
výročí od úmrtí naší maminky, babičky, 
prababičky a sestry paní

Josefy Kotrlé
S láskou vzpomínají dcera a sestra Ludmila, 
syn a bratr Václav s rodinami.

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

PŘEDJARNÍ KONCERTOVÁNÍ 
- KVARTETNÍ KALEIDOSKOP 

KUBÍNOVA KVARTETA
P r o g r a m :

Carl Ditters: Smyčcový kvartet D dur 
W.A.Mozart: Smyčcový kvartet C dur K.465 „Disonantní“ 

L.van Beethoven: Smyčcový kvartet c moll op.18, č.4 
J. Mysliveček: Smyčcový kvartet C dur 

L. Janáček: Smyčcový kvartet č.1 
A. Dvořák: Smyčcový kvartet d moll op.34 

 (Kaleidoskop z kvartetních částí uvede Mgr. Pavel Vítek).

Vystoupí:
Luděk Cap – 1. housle,  Jan Niederle – 2. housle,
Pavel Vítek – viola,  Jiří Hanousek – violoncello

Sobota 19. března 2011 v 16:00 hod.  
Bludov - Zámek

- vstupné 40,- Kč -

na březen 2011
So  5. 3.  14:00 Trampská PORTA
Ne  6. 3.   9:00 Netradiční MDŽ u Kostelíčka
St  16.3. 18:00 Cestop. přednáška–Kanada,  
  Aljaška
Pá - Ne  18. - 20.3. Přehlídka loveckých trofejí
So 19.3. 16:00 Koncert KPH - zámek
So 26. 3.       14:00 Přehlídka harmonikářů

POZVÁNKA
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Opakovací kurz!!!
Kulturní dům Bludov vás zve na jarní opakovací 
kurz pro absolventy kurzu z loňského 
roku i další zájemce

Obsah kurzu:
a) Práce s počítačem
b) Práce s tabulkami
c) Úpravy a tisk fotografií

Je určen pro zájemce o tabulkové programy a základní 
zpracování fotografií.
Předpoklad: znalost základů práce na počítači

Proběhne v pondělí 4.dubna a středu 6. dubna  2011 
od 16:30 h. do 19:30 h. v počítačové učebně ZŠ Bludov. 

Lektor: Ing. Baslar Josef
Přihlášky a další informace v KD Bludov, 

tel.: 583 238 177, 736 609 734, Cena 100.- Kč

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

Rožnov pod Radhoštěm 
a Pustevny

• Valašské muzeum v přírodě
   Velikonoce na Valašsku 
• Pustevny

Pondělí 25. dubna 2011
Odjezd od KD v 7:00 hodin

Cena za cestu 300 ,- Kč 
Přihlášky v KD 

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku
s Karlem Kocůrkem

Kanada
Aljaška
Středa 16. března 2011 
od 18:00 hod.
kinosál Kulturního domu Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá 

v sobotu 3. září 2011
zájezd do Koutů nad Desnou 

a Javorníku

• Prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
• Návštěva zámku Jánský Vrch 

Odjezd v 8:00 hod. od KD Bludov
Cena /cesta, vstupné elektrárna a zámek/  250.- Kč - děti, důchodci, 

ostatní 350.- Kč.  Přihlášky v KD 

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd
do Městského divadla v Brně na

RODINNÝ MUZIKÁL
MARY POPPINS

Náš příběh se odehrává v Londýně konce 19. století a jeho hrdinkou je 
originální vychovatelka Mary Poppinsová, která se zjeví na přání malých 
dětí Banksových, jimž rodiče nevěnují příliš pozornosti. Tato dokonalá 
vychovatelka disponující kouzelnými dovednostmi prozáří jejich dětský 

svět hravostí, svobodou a fantazií a zcela převrátí přísný řád Banksovic domu 
natolik, že nakonec dokáže proměnit i samotné rodiče.

Městské divadlo Brno se díky svému světovému renomé stalo 
teprve 6. divadlem světa, kterému byla pro uvádění tohoto úžasného 

muzikálu exkluzivně povolena licence.
Režie Petr Gazdík, držitel Ceny Thálie za rok 2010.

Těšit se lze na strhující hudební show plnou magie, náročná taneční 
a stepařská čísla a samozřejmě na úžasné představitelky titulní role: 

Alenu Antalovou, Radku Coufalovou či Johanu Gazdíkovou.

V neděli 1. května 2011
Odjezd od KD Bludov v 8:00 hodin

Cena 700,- Kč, děti a důchodci 500.- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov a Česká tábornická unie - jesenická oblast
srdečně zvou všechny příznivce trampských, 

folkových a country písniček na

 v sobotu 5. března 2011 
  začátek ve 14:00 hod. 

Kulturní dům Bludov

- vstupné 30 Kč -

Oblastní kolo 
TRAMPSKÉ PORTY

V sobotu 5. března 2011 bude ve 14:00 hodin zahájen další 
ročník „Oblastního kola Porty“. Tato akce proběhne v Kulturním 
domě v Bludově za účasti nejlepších kapel z našeho regionu. 

Sálem se rození písničky trampské, folkové, country 
i bluegrassové. Z tohoto žánru vybere porota vítěze v kategorii 

interpretační a autorské. Diváci rozhodnou, který interpret obdrží 
cenu diváka. Vítězové v kategorii interpretační postoupí 

do semifinále a finále soutěže „Českého národního kola “. 
Vítězové autorské soutěže postoupí do semifinále. Pořadatelem 

soutěže je Česká tábornická unie - jesenická oblast, 
spolupořadatelem je Kulturní dům v Bludově.

Zveme všechny příznivce této muziky, přijďte podpořit 
soutěžící a zpříjemnit si sobotní odpoledne.

PODĚKOVÁNÍ
Bludovská a.s. děkuje touto cestou všem sponzorům 

za poskytnuté dary do tomboly na družstevní ples. Dále 
děkujeme hostům za vytvoření příjemné atmosféry. 

                 pořadatelé  
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Nebojte se počítačů!
Kulturní dům Bludov vás zve 
na jarní kurz základů

Obsah kurzu:
a) Úplné základy práce s počítačem
b) Psaní textů, tvorba tabulek 
c) Internet a tvorbu mailů

Proběhne v době od 14. března do 30. března 2011, 
vždy v pondělí  a ve středu, od 16:30 h. do 19:30 h. 
v počítačové učebně ZŠ Bludov. 

1. Seznámení s počítačem, základy ovládání počítače - 6 hodin
   (počítač, monitor, myš, klávesnice, operační systém, 
    soubory, složky)

2. Psaní textů, tvorba tabulek - 6 hodin
   (práce s klávesnicí, psaní textů, tabulky, vkládání obrázků,
   formátování textů, tisk)

3. Internet a email - 6 hodin
   (základní pojmy, webové stránky, vyhledávání na internetu, 
   elektronická pošta)

Lektor: Ing. Baslar Josef
Přihlášky a další informace v KD Bludov, 

tel. 583 238 177, 736 609 734, Cena 280.- Kč.

Tančíme s Moravskými muzikanty

Příjemné posezení, zábava 
a tanec pro milovníky lidové 
muziky, občerstvení…. 

Kulturní dům v Bludově 
V sobotu 2. dubna 2011  

v 17:00 hodin

Zpívají : Pavla Mužiková a Stanislav Horváth
MM      : umělecký vedoucí Stanislav Bartošek

V programu host z našeho regionu
Průvodní slovo: Mgr. Jindřich Solovský

- vstupné 40,- Kč -
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KČT Šumperk pořádá již III. ročník
MDŽ u Kostelíčka

v neděli 6. března 2011

V cíli bude od 9 hodin program:
Venku  si u táboráku opečete buřty (svoje), k pití si zakoupíte 

oblíbený „Christianův belgický grog“ a jiné úžasné nápoje.
V Kostelíčku si něco povíme o bludovském Spolku sv. Rozálie, 
zazní malé varhany a možná přijde i poustevnice svatá Rozálie 

až ze Sicilie.

Na závěr si spolu zazpíváme při kytaře u táboráku 
a až všecko dopijeme, v dobrém se rozejdeme.

MDŽ u Kostelíčka
U Kostelíčka se konají všelijaké akce, např. letos v březnu se tam 
už potřetí sejdou členové a členky šumperského klubu turistů, aby 

si s trochou recese připomněli Mezinárodní den žen. Přijdou pěšky, 
ozdobeni papírovou květinou – výtěžek z prodeje je věnován na 

opravu Kostelíčka, který pokaždé přijde otevřít ochotný pan 
kostelník až z Bludova. Když zazní tóny varhan, účastníci spěšně

dojídají opečené buřty a hrnou se dovnitř na krátký program, 
zaměřený na historii a různé zajímavosti, které se váží k tomuto 

magickému místu. První rok to byly pověsti o založení, vloni něco 
o poustevnících, kteří tu žili, letos je hlavním tématem „panna 

poustevnice, svatá Rozálie“ a podle ní pojmenovaný bludovský 
ženský spolek, který se od roku 1901 o Kostelíček staral a který, 

kdyby nebyl v padesátých letech zrušen, by letos oslavil 
110 let od svého založení.

Z vymrzlých kostelních lavic se všichni rádi vrátí k ohni, kde se 
zpívá při kytaře,  popíjí grog a je veselo.

Letos jsou účastníci vyzváni, aby v hojném počtu přišli  převlečeni 
za poustevnice či poustevníky; kostýmy mohou být pojaty historicky či 

moderně, nejkrásnější budou u táboráku vyhodnoceny a oceněny.

V tento den bude otevřena i rozhledna na Háji, o kterou se rovněž 
starají šumperští turisté.

Srdečně zvou pořadatelky z KČT Šumperk

Kulturní dům Bludov připravuje na sobotu 4. června 
2011 zábavné odpoledne s programem v zahradě za KD. 

/šermíři, kejklíři, bubble show, hudba, občerstvení…/
 Hlavním bodem programu bude, v případě příznivého 

počasí, ukázka přípravy, naplnění,  startu a letu 
horkovzdušného balonu.

 Pravděpodobně se uskuteční během programu dva lety, 
vždy pro 6 osob, cena letenky je 3.500,- Kč. 

Nabízím ještě poslední dvě volné letenky - v případě 
zájmu kontaktujte Kulturní dům Bludov

kulturni.dum@bludov.cz, 
tel. 583 238 177, 736 609 734. 

-jdi-

Vyhlídkový let balonem

Dechová hudba Bludověnka
12. ročník - přehlídka harmonikářů

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na 

12. ročník soutěžní přehlídky harmonikářů 

v Kulturním domě Bludov 
v sobotu 26. března 2011 ve 14:00 hod. 

Zúčastní se harmonikáři, heligonkáři a skupiny Moravy 
a východních Čech. K dobré náladě k poslechu a tanci vystoupí 

také krojovaná hudba Bludověnka a country skupina. 
Na přehlídce je vždy výborná nálada, pohoda 

a zábava. Vezměte s sebou známé, ať rozezpíváme 
a roztančíme sál. Pro všechny bude připravena tombola, bohatá 

nabídka pochoutek z domácí zabíjačky a moravská vína.

K pěknému poslechu, dobré zábavě 
a tanci zvou pořadatelé.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa 
na následující zájezdy

Dolní Rakousko – Wachau
/ Krems, plavba lodí Prinz Eugen, Melk /

 jednodenní poznávací zájezd 14. 5. 2011 - cena 1.400,-Kč 

Maďarské termální lázně Bükfürdő 
 28.4. – 1.5. 2011 nebo 20.10. – 23.10. 2011 cena - 3.950,-Kč

Chorvatsko PODAČA
17.6.2011 -  26.6.2011
  9.9.2011 -  18.9.2011

Cena  4.500,- Kč
Autobus je možno využít pouze i pro soukromou dopravu 
do Chorvatska dle domluvy s řidičem - cena 2.500,-Kč

POLOOSTROV  PELJEŠAC
- Trpanj CHORVATSKO

 17.6. - 26.6. 2011  5.300,- Kč   29.7. - 7.8.2011  5.950,- Kč
   1.7. - 10.7. 2011  5.850,- Kč  12.8. - 21.8. 2011 5.950,- Kč         

15.7. - 24.7. 2011 5.850,- Kč  26.8. - 4.9. 2011 5.550,- Kč               
Autobus je možno využít i pouze pro soukromou dopravu 

do Chorvatska. Výstup a nástup v Chorvatsku dle domluvy 
s řidičem. Cena 3.000,-Kč

Dovolená s pohybem: pilates, overball, rytmické cvičení, tanec

TRPANJ
Poloostrov Pelješac – Chorvatsko

Termíny :  17.6. – 26.6.2011               
 Cena 5 300,- Kč  

 
Cvičitelka:
Mgr.Milena Richterová
tel. 606 699 505

KONTAKT:                                                                                            
CK Alena Černochová 
tel. 732 351 184          
Komenského 536, 788 15 Velké Losiny
www.ckcernochova.cz

Restaurace 
HABERMANNOVA 

VILA vás zve na

ZVĚŘINOVÉ 
HODY

Hodování se uskuteční ve dnech 
19. až 20. března 2011
Vaše rezervace a objednávky 

rádi přijmeme na tel.: 583 550 170, 737 084 475
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Národní muzeum Praha se obrací k široké veřejnosti se žádostí 
o pomoc při sběru dokumentů, fotografií a předmětů vztahu-
jících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích 
ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše poznatky 
o tomto fenoménu a budou rovněž využité na výstavě Národní-
ho muzea s názvem „VOLBY“, jež se bude konat v Národním 
památníku na Vítkově ve druhé polovině roku 2011. Posléze bu-
dou uloženy v depozitářích NM a budou přístupné pro badatele i 
pro využití na dalších výstavách. Žádáme ty, kteří mají ve svém 
vlastnictví některý z níže uvedených artefaktů a byli by rádi, aby 
zůstaly zachovány i pro další generace, aby takové předměty vě-
novali Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.

1. „Volební“ předměty – např. volební urny, slavnostní výzdo-
bu volebních síní, odznaky, a další předměty spojené s konáním 
voleb, i s předvolební kampaní.
2. Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb 
– volební letáky, velkoformátové volební plakáty, volební bro-
žury, volební lístky, „lidovou tvořivost“, karikatury, „ilegální“ 
tisky, texty básní a písní apod.
3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb

Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století
4. Dobové fotografie všech aktivit spojených konáním vo-
leb – fotografie volebních dnů, předvolebních kampaní, voleb-
ních místností, voličů, atd.
5. Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak stan-
dardizované.
III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické 
poznámky, nahrané či nafilmované (audio/video) záznamy 
a vzpomínky. 
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, 
vytvořené v období let 1918–1992. 
Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je 
možné darovat kdykoliv.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Bursík;   PhDr. Ivan Malý
email: tomas_bursik@nm.cz;  ivan_maly@nm.cz 
tel.: (+ 420) 222 781 676  tel.: (+420) 222 781 676
mobil: (+420) 725 371 054
Národní muzeum
Oddělení novodobých českých dějin
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Pro zahrádkáře a jejich přátele:
Bludovští zahrádkáři na své výroční schůzi dne 4.2. 2011 
hodnotili nejen uplynulý zahrádkářský rok, ale podrobně se 
zabývali tím, co vše udělají letos. Máme upřímnou radost, 
a velmi si vážíme toho, že bludovská veřejnost má stále větší 
zájem nejen o naše výstavy, ale i o ostatní činnost naší ZO. 
Samozřejmě, že pro sebe, ale zejména pro širokou veřej-
nost, opět připravíme zahrádkářskou výstavu. Bude 20. a 21.
srpna 2011. Máme zájem, aby výstava větší pozornost 
věnovala tentokrát „Zdravé výživě z vlastního pěstování“. 
Pochopitelně se všichni opět budeme moci potěšit z mimo-
řádné krásy květin, okrasných rostlin, bonsaí, ovoce apod. 
Účast na výstavě jako vystavující má rok od roku více i ne-
organizovaných zahrádkářů, proto budeme velmi rádi, když 
mám naši spoluobčané přinesou na výstavu i takové výpěstky, 
které jsou určeny pro zdravou výživu jejich vlastních rodin.

v sobotu 28.května 2011 
Jiříkov - Sovinec

v sobotu 25.června 2011 
Wambierzyce - Nové Město/Met.

v sobotu 17.září 2011 
Vrbno pod Prad. - Holčovice

Program:
Paseka - arboretum
Jiříkov - skanzen Pradědova zahrádka
Sovinec - hrad
Rešov - Rešovské vodopády
Tvrdkov, Ruda
- poutní místo, křížová cesta
Odjezd od kulturního domu 
Bludov v 7:00 hod.
Cena : 200,- Kč
Přihlášky a záloha do 18.5.2011

Program:
Wambierzyce (Vambeřice)
- poutní místo, bazilika
Bledne skaly (Bludné skály)
- skalní město, turistika
Jarków - japonská zahrada
Nové Město nad Metují
- zámek
Odjezd od kulturního domu 
Bludov v 5:30 hod.
Cena : 350,- Kč
Přihlášky a záloha do 15.6.2011

Program:
Vrbno pod Pradědem
- sklárna (lesní sklo)
- výrobky z plastů do zahrady
Holčovice - alpinium (vysokohorské) 
                - Eldorádo (dinopark)
Linhartovy - zámek 
Krnov - rozhledna Cvilín
Odjezd od kulturního domu 
Bludov v 6:00 hod.
Cena : 300,- Kč
Přihlášky a záloha do 7.9.2011

Závazné přihlášky přijímá:  p.Ladislav Vyhňák a p.František Kranich
Pro všechny zájezdy byla stanovena záloha ve výši 100,- Kč

Zájezdy se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků

Pro ocenění zahrádkářských dovedností právě pěstite-
lů zeleniny budeme na výstavě organizovat samostatnou 
soutěž o nejchutnější a nejkrásnější zeleninu z vlastního 
pěstování. Mimo to chceme uspořádat již III. ročník 
soutěže o „Nejkrásnější okno, balkon, předzahrádku“.
Předpokládáme, že stejně jako v předcházejících letech obec 
bude tuto soutěž dotovat hodnotnými cenami . A vzhledem 
k tomu, že hodnotící komise každoročně hodnotí podstatně 
více domů, předpokládáme i roce 2011 opět více takových 
domů, které krášlí svojí květinovou výzdobou a zahrád-
kářskou upraveností celý Bludov. Vyhlášení soutěže a její 
propozice zveřejníme v některém příštím čísle Bludovanu.
O zájezdy naší organizace projevuje zájem stále více i nečlenů 
ZO. Proto zveřejňujeme námi navržené a připravené zájezdy.

Český zahrádkářský svaz ZO Bludov pořádá zájezd
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Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 
2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, 
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou 
sčítat všechny země  EU z nařízení Evropské komise v jeden 
společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 
přibližně 250 Kč na osobu. 
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novi-
nek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, 
ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím 
související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na 
registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem 
nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve 
sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví led-
ničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska 
vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda 
má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. 
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře 
na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových 
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti 
mezi nejbezpečnější vůbec. 
• Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci 
České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat 
domovní a bytové listy prostřednictvím  datových schránek. 
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici 
bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni 
pomoci se všemi dotazy o sčítání. 

Termíny sčítání lidu
26. února 2011 
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou lin-
ku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi 
ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00. 
 Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem 
do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň 
s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu,
kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá 
domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011 
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet for-
muláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. 
Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST 
a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. 
Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. 
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti 
platné v tento rozhodný okamžik. 
 Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, 
tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se 
nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo 
v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu 
do sčítání uvést.  
26. března 2011 
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formulá-
ře. Existují tři základní cesty:
• Internet 
• Předání sčítacímu komisaři 
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011   
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře 
– ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo 
osobně předávat sčítacímu komisaři. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
20. dubna 2011        
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. 
Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého 
statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních 
dnech. Stále bude také fungovat informační email.
Sčítání lidu krok za krokem 
1) Blíží se první návštěva komisaře. 
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací 
formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se 
základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem 
bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách 
a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který 
formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domác-
nosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí 
sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas 
návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v pod-
večer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou 
komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat spe-
ciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při 
návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. 
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým 
logem České pošty. 
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou 
domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které 
tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době 
rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). 
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvět-
livkami: 
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane 
svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo 
správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy 
domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti pod-
pisu. 
 Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, 
bude už  na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. 
Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komi-
sař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
 Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem 
budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři 
základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, 
komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde 
formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete 
tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu 
A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí) 
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy 
mu vyjde vstříc a pomůže. 
 Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvět-
livky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, 
vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebu-
du v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, 
vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích 
formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průka-
zu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý 
termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 
97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy. 
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 Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve 
schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích 
formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na 
tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem 
jedna z větších pošt ve vašem regionu. 
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. 
března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do 
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento 
rozhodný okamžik. 
Příklad: 
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo 
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud 
se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi 
námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.  
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. 
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte for-
muláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je ode-
šlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či 
odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
 a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat,
je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na 
www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line. 
 Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebu-
jete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na 
papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu 
dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje 
čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se 
vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete 
na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení 
o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny. 
 Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění 
potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém 
počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formulá-
ře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze 
Acrobatu. 
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře 
s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním ode-
vzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře 
vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, 
pokud o tuto pomoc požádáte. 
 Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo 
a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud
vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení 
o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy 
se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude 
na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 
87 02, kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit 
podle vašich potřeb. 
 Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve 
schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu 
a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčíta-
cích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat 
v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon:  800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu 
Sčítání lidu domů a bytů 2011    
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz      web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat
formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé 
z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. 
V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje 
např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat 
a formuláře za ně kompletně vyplní. Ondřej Kubala

tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 ZÁJEZD DO CHORVATSKA
Pro velký úspěch opět pořádáme pro občany naší obce 

pobytový zájezd do Chorvatska - Crikvenice

HOTELOVÉ PAVILONY AD TURRES leží v borovicovém lese ve 
svahu nad oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném 
pavilonu (cca 180 m od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením a lodžií. Povlečení a ručníky jsou 
v ceně na místě. Úklid pokojů a výměna ručníků v ceně. Stravování 
v hotelové restauraci  -  polopenze / snídaně i večeře formou bufetu 
- švédské stoly /volný výběr jídel i množství jídla/ včetně nápojů. 
K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou vodou, taneční 
terasa s barem s pohledem na moře, restaurace. Sportovní mož-
nosti - čtyři tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. Vzdálenost 
do centra Crikvenice je asi 1500 m. Nedaleký pivovar, kde český 
sládek vaří výborné kvasnicové pivo, bude opět v provozu.

Díky Obecnímu úřadu v Bludově je cena zájezdu:

• 13.6. - 22.6. 2011  6.250.- 
• 20.6. - 29.6. 2011  6.600.- 
• 29.8. - 07.9. 2011  6.850,-
• 05.9. - 14.9. 2011  6.500.- 

Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí, služby průvodce, poby-
tovou taxu 300.- Kč na osobu, pojištění CK a dopravu lux. busem. 
Cena nezahrnuje pojištění léč. výloh a storno.

Pro zájemce je připraven polodenní výlet lodí na ostrov Krk, 
celodenní výlet na Plitvická jezera a další.

Letovisko Crikvenica je významným centrem cestovního ruchu na 
kvarnerském pobřeží, asi 40 km jižně od Rijeky. Má příznivé klima 
pro léčbu dýchacích cest, astmatu, bronchitidy i revmatismu. Podél 
dlouhých pozvolných oblázkových pláží vede pobřežní promenáda 
s množstvím restaurací, kaváren a barů, která jej spojuje s ostat-
ními letovisky (jezdí zde turistický vláček) - poloostrovem Kačjak, 
Dramaljem a Selcemi. V Crikvenici najdete malé Aquarium, kolo-
nádu, kde se konají koncerty, rybářské fešty a jiné oslavy, obcho-
dy, obchůdky, rybí restaurace a kasíno. To vše dělá z Crikvenice 
velmi příjemné letovisko vhodné pro rekreaci rodin s malými dětmi 
i pro dvojice, které chtějí nejen pohodu, klid, koupání, procházky, 
ale i zábavu. Slunečné počasí zaručuje příjemnou dovolenou od
května do října.
Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka. 

Poslední místa. Garance ceny dopravy (nebude zvyšována).
Dotazy tel. 583 213 415, přihlášky v KD do 15. 3. 2011.

Ještě jednou se vracím k těm, kteří se zúčastnili 
adventních akcí v prosinci 2010. Celkem se uskutečnily 
4 adventní koncerty a „Živý Betlém“. Všechny výtěžky 
byly určeny pro děti s diagnostikou autismus. A tak 
jsem do šumperského centra Dětský klíč předala cel-
kovou částku 18 333,- Kč. Do této částky jsou zahrnuty 
také příspěvky od občanů, kteří na koncerty nemohli 
přijít, ale přesto podali pomocnou ruku.
 Zásluhu na tomto díle  má také náš pan farář, ThDr. 
Hynek Wiesner, který vždy s ochotou poskytnul chrámové 
prostory. Rodina Mornstein-Zierotin otevřela zámecké 
nádvoří pro „Betlém“. Ještě jednou tedy děkuji všem, 
kteří se jakkoliv podíleli  a přeji klidný a spokojený 
rok 2011.

Irena Sedláčková

PODĚKOVÁNÍ

KD Bludov nabízí několik posledních míst na

 ZÁJEZD DO PAŘÍŽE
11. - 15. května 2011. Informace v KD.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Barevná párty s pětkou
V pátek 7. ledna se žáci 5.třídy zúčastnili další lekce programu 
„Zdravá 5“ -  Barevná párty s pětkou. Pod vedením zkušené 
lektorky z Poradny zdraví vytvářeli různé výtvarné kreace 
z ovoce a zeleniny. Vznikali tak ovocno-zeleninoví draci, ptáci, 
mimozemšťané … Všichni pracovali s velikou chutí a nadšením 
a výsledek stál za to. Vytvořené práce byly nádherné.  

Mgr. Eva Macková

Barevná párty s pětkou
 V pátek 7. ledna nás (třídu VI.A a dívky z VI.B) čekal 
netradiční vzdělávací program v oblasti zdravé výživy „Barevná 
párty s Pětkou.“ Žádné pětky však nehrozily.
 Sešli jsme se ve cvičné kuchyni na 1. stupni. Příjemná paní 
lektorka nás přivítala a povídala si s námi o tom, jak je důležité
se správně stravovat. Pak nás rozdělila do 5 skupin a měli 
jsme za úkol vytvořit z některých druhů ovoce a zeleniny jedlé 
zvířátko či postavičku. 
 Ihned jsme se pustili do výroby, protože jsme neměli moc 
času. Všem dalo velkou práci něco vymyslet. Zjistili jsme, že 
pracovat s ovocem a zeleninou není tak jednoduché. Nakonec 
proběhlo vzájemné hodnocení „pětkami“, ze kterého vyplynulo, 
že překvapivě vyhrála chlapecká skupina, ve které svou krea-
tivitu prokázali L. Drážný, L. Bryx, T. Musílek, D. Chaloupka 
a J. Holbík. Za odměnu jsme dostali drobné dárky.
 Všichni jsme si soutěž patřičně užili, bohužel jsme naše 
chutně vypadající výtvory nemohli sníst, protože suroviny pro 
jejich přípravu nebyly umyté. Vystavili jsme je tedy alespoň do 
jídelny, aby i ostatní žáci a dospělí viděli, jak jsme šikovní.

Ladislav Drážný

Pěvecká soutěž
V úterý 4. února proběhla v naší škole pěvecká soutěž. Děti si 
připravily lidové písně, se kterými se představily před porotou. 
Ta vyhodnotila soutěž takto:
0. kategorie:  1. místo  Jana Sadilová
                  2. místo: Vendula Černíčková
1. kategorie:  1. místo Helena Janková
                     2. místo Jan Švesták
                     3. místo Adéla Matějová a Hana Gahaiová
2. . kategorie  1. místo Alžběta Váňová
                   2. místo Ivo Březina
                   3. místo Adéla Hajduková
Všem výhercům gratulujeme.                                                 

Mgr. Irena Dokoupilová

Návštěva zámku
Naši prvňáčci byli pozváni rodinou Mornstein – Zierotin na 
návštěvu zámku. Děti byly nadšené uvítáním, prohlídkou 
a  pohoštěním. Děkujeme za milé pozvání a přijetí. Těšíme se 
na další spolupráci. 
 Jarmila Březinová
 
Recitační soutěž
V lednu se uskutečnil další ročník základního kola recitační 
soutěže na 1. stupni naší školy. Soutěžící si připravili krásné 
básně. Porota měla velmi těžkou práci, výkony byly vyrovnané. 
Z nejmladší kategorie se na 1. místě umístil Vojtěch Kubíček, 
2.- Daniela Oláhová, 3.- Jana Sadilová. Výsledky 1. kategorie: 
1.- Michal Příhoda, 2.- Eliška Juránková, Karolína Ščučková, 
3.- Filip Matějček. Výsledky 2. kategorie: 1.- Karolína Kotrlá, 
2.- Anna Konečná, Alžběta Váňová, 3.- Adéla Straková. Všem 
soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další ročník.
  Jarmila Březinová
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Lyžařský výcvik pro 1. stupeň
Tak jsme se po roce opět vydali na lyže. Všichni jsme se moc 
těšili a jediné, co nás trochu „strašilo“, bylo počasí. Nakonec se 
ale umoudřilo a my mohli v úterý 15.2.2011 směle vyrazit. Ly-
žařského třídenního kurzu se zúčastnili žáci od 1. do 5. ročníku. 
První den proběhlo rozřazení do čtyř družstev – tři družstva lyža-
řů a jedno snowboardistů. Děti, které již zvládly sjíždění svahu,
si zdokonalovaly svoji techniku různými průpravnými cviky. 
Začátečníci se snažili a poslední den již polovina vyjela na vleku 
a sjela bez problémů celý kopec. 
Nakonec proběhly závody ve slalomu. 
V prvním družstvu se umístila na 1. místě Terezka Matějová, 
na 2. místě Zuzka Matějová a na 3. místě Lucka Matějová.
V druhém družstvu zvítězil Ondra Musílek, na 2. místě byl 
Matyášek Sadil a na 3. místě Jirka Skoumal.
Ve třetím družstvu obsadil 1. místo Štěpánek Vojtek, 2. místo 
Kája Musil a 3. místo David Holinka.
Ze snowboardistů byl nejlepší Jirka Sadil, na 2. místě Lukáš 
Bryx a třetí skončil Peťa Kantor.
Všem vítězům gratulujeme a těšíme se zase za rok.

 Michaela Minářová

Ekoprogram aneb co čtvrťákům vyprávěl starý strom
Začali jsme od semínka a vydali jsme se se svými průvodci 
Lenkou a Jirkou na napínavou životní cestu stromu. Tolik 
nástrah jsme nepředpokládali, ale vyrostli jsme nakonec v po-
řádného lesního velikána. A co jsme se na své cestě naučili? 
Poznávat své přátele – stromy, ale i jejich nepřátele… některé 
lidi a živočichy. Učili jsme se vzájemné spolupráci a respektu 
a zažili příjemné chvíle, při kterých si ani nevšimnete, že se 
vlastně učíte. Už se těšíme na březen.

                           Iveta Šejnohová  a čtvrťáci

Pololetní prázdniny v bazénu
Aktivně strávené pololetní prázdniny zažilo 20 dětí z prvního 
stupně. Prázdný šumperský Aquatoll ožil výskáním a šplouchá-
ním. Děti se chovaly přímo vzorně a tak se všichni těšíme na 
další společnou akci.

Upozornění
Hudební škola při Kulturním domě Bludov přijímá 
přihlášky na VÝUKU HRY NA KLAVÍR a klávesy.

Informace a  přihlášky v KD. 

Skautský vodní svět
V lednovém Bludovanu jste si mohli přečíst pozvánku pro 
všechny děti na akci nazvanou Skautský vodní svět. Více než 
třicet dětí se sešlo 12. února 2011 v 8 hodin před skautskou 
klubovnou, abychom se společně vypravili do Šumperka na 
bazén. Bazén je jedna z akcí, které pořádáme společně pro oba 
oddíly (chlapecký i dívčí). 
 Jakmile jsme se shromáždili v klubovně, řekli si pár pravidel
ohledně chování a bezpečnosti na bazéně, mohli jsme se vydat
na autobus a za půl hodiny jsme už brali klíče k šatnám od 
pana správce. Všichni se bleskově převlékli, osprchovali 
a nedočkavě spěchali k bazénu. Po několika minutách určených 
k  „namočení“ a rozplavání přišel na řadu hlavní program obsahující 
různé hry, soutěže, ale i dostatek volného času, například na pobyt 
v sauně.
 Díky tomu, že jsme měli na první hodinu zamluvený bazén 
pro sebe a nebyla zde veřejnost, mohl si každý dovádět, jak 

chtěl, aniž by obtěžoval normálně přítomné plavce. Plně jsme 
toho využili k uspořádání soutěže ve skocích do vody, nebo 
soutěže v lovení puků ze dna. Skvělou příležitost na netradiční 
zážitek nám nabídli kajakáři, kteří měli zamluvenou druhou 
půlku bazénu a trénovali zde tzv. „eskymáky“. Nechali zájemce
projet na kajaku. Někteří skauti využili návštěvu bazénu ke 
splnění některých podmínek z odborky plavce. Na druhou hodinu
jsme se už museli uskromnit, protože přišla veřejnost, ale na 
náladě nám to neubralo.
 Po dvou hodinách, kdy už bylo na čase opustit bazén, jsem 
se vyčerpáni odebrali do sprch, k šatnám a poté rychle domů na 
oběd.Věřím, že si na své přišel každý,  kdo se rozhodl prožít 
jedno sobotní dopoledne sportovně a rozhodl se s námi jet. 

Ondřej Daniel - Rys
2. oddíl Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Dlouhé večerní šaty, lesklý hladký účes, sváteční oblek s košilí 
v barvě šatů partnerky, vůně, barvy, lesklé flitry.. 
 Charakteristické prvky přípravy na ples. Dnes ještě k tomu 
patří ale i jiné prvky, ne tolik příjemné, bohužel však nezbytné- 
dlouhé rozhodování ano, či ne a naditá peněženka…
 Doba není příliš nakloněná velkým radovánkám a hýření, 
proto si každý z nás už rozmyslí, zda půjde na ten, či na ten ples 
a zda půjde vůbec.
    Myslím, že to pociťuje každá pořádající organizace. Doby, kdy 
byly vstupenky druhý den po zahájení prodeje beznadějně vypro-
dány, jsou již  ty tam. A úspěchem je, vyprodáno, v poslední dny 
před plesem. Není se čemu divit a o to více se musíme snažit my, 
abychom na ples lidi něčím výjimečným přilákali.
    Domnívám se, že se nám to podařilo. Letos jsme prvně 
pozvali na ples hudební skupinu z Uničova - Fofrovanku. 
A zpestřením plesu jistě bylo i vystoupení mladých mažoretek 
z Postřelmova.
     Spokojenost a ohlas byl veliký a naše práce a úsilí tak došly 
naplnění. Ples byl úspěšný a v příštím roce uděláme vše proto, 
aby tomu nebylo jinak.
 Jako organizátoři plesu však ale pociťujeme také velké zkla-
mání, když při úklidu nacházíme obaly od nápojů a potravin 
(lahve od likérů, nealko nápojů …), které jsme na našem plese 
nenabízeli…
    Nemůžeme opomenout poděkovat všem, kteří se na přípravě 
plesu podíleli. Není nic neobvyklého, že to byli opět ti stejní, 

kteří se podílejí na přípravách všech ostatních akcí našeho 
sboru. Nemalé poděkování patří i našim sponzorům, pro které 
je doba nepříznivá, stejně jako pro všechny ostatní. Přesto naše 
akce podporují a i jim patří náš dík.
 Dovolujeme si jim poděkovat jmenovitě a samozřejmě 
i těm, kteří jmenováni být nechtějí.

Jsou to:
Bludovská a.s., Pneuservis Matěj s.r.o., WTC - Ing.Ťulpík Jo-
sef, Jehla Postřelmov, Conti RSC s.r.o., Jaroslav Kulhaj, ABA 
Šumperk, Kartotisk-Bank Karel, Z.O.D Újezd u Uničova, 
Pohostinství Jiří Šimek,Restaurace Pod kostelem, Restaurace 
Vlčí důl, Obecní lesy Bludov, Oriflame.Soňa Veleková, SDH 
Hostice, SDH Horní Studénky, Gronych-zahradní technika, 
Kamenictví Kotráš, Minář Pavel-stolářství, Rolko-Ladislav 
Kobza, Potraviny Urban Petr, Železářství Josef Indra, Janko
- elektronické systémy, Schauer Radek-stolářství, Gastro Vepřek, 
INFIT Šumperk, Petr Zatloukal, Trafika-Jiří a Jana Skoumalovi, 
JHF-Heřmanovice, Lukáš Morong-víno, Ludmila Matůšová
- potraviny Sudkov, Sdružení přátel hasičů, Květa Matějčková, 
Marie Březinová, Libuše Kubíková, Martin Novotný, Marek 
a Libuše Jánětovi, Jarmila Kašparová, Petr Zaoral, Josef a Věra 
Kotrlých, Miroslav Snášel, manželé Miklášovi, Jaromír Koneč-
ný, Pavla Komínková

Výbor SDH Bludov

Ples…  

V sobotu 5.2.2011 uspořádala v místním kulturním domě svůj  
první ples ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov a Rodiče a 
přátelé Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov. Ples 
byl samé příjemné překvapení. Hned po odložení kabátů a koupi 
losů do tomboly jsme byli přivítáni skleničkou šampaňského, se 
kterou jsme se odebrali ke stolům. Ty na nás čekaly nachystané a 
pěkně upravené s výrobky dětí a docela dlouhým seznamem cen 
a sponzorů. Ve 20 hodin rozezněla sál svými tóny skupina CAN-
TUS a ta nás provázela až do první přestávky. V té nás překvapily 

PLES
děti ze základní školy milým programem, který pro tento ples 
připravily s pomocí svých učitelek. Po tomto pěkném vy-
stoupení už patřil parket všem spokojeným účastníkům plesu 
a můžu zodpovědně prohlásit, že jsme si ho pěkně užívali. Pro-
to bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na organizaci a prů-
běhu plesu podíleli, ať už to jsou učitelé, dobrovolní pracov-
níci, nebo kuchařky, které se nám postaraly o náhradu kalorií 
vydaných na parketu. Je jenom škoda, že ples neměl větší účast. 
I když litovat mohou vlastně ti, kteří se nezúčastnili.

                                             manželé Hajdukovi

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa

  na nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Sobota 9.dubna 2011
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov

tel.: 583 238 177

Kulturní dům Bludov se připojil k iniciativě humanitární organizace ADRA ve sběru starých 
autolékárniček. Materiál z těchto lékárniček  bude použit 

pro nemocnici v africké Keni.  V Bludově se podařilo shromáždit 70 lékarniček. Děkujeme.



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: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Alena Bauerová
 a pan Roman Žalio. 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.

Bludovan 2/2011

Dětský karneval, 23. 1. 2011 foto J. Baslar, Fr. Polách


