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Bludovan

Netradiční MDŽ u Kostelíčka, 5. 3.2011

Vážení občané
   Obecní úřad Bludov, jako orgán ochrany
přírody příslušný podle zákona č. 
114/1992 Sb., vydal na základě žádosti 
Římskokatolické farnosti v Bludově  
rozhodnutí, kterým se povoluje skácení 
dubu letního u hrobky pod kostelem.
    Městský úřad Šumperk, odbor  životního
prostředí, společně s Agenturou ochrany 
a přírody Olomouc dlouhodobě sleduje 
a mapuje zdravotní stav všech památkově 
chráněných stromů v Olomouckém kraji. 
V loňském roce vydal stanovisko k zdra-
votnímu stavu dubu letního rostoucího 
u hrobky pod kostelem. V tomto stanovis-
ku upozorňuje na velice špatný zdravotní 
stav stromu, jak kořenového systému 
napadeného chorošovitou houbou, tak 
i kmene a koruny stromu, který je silně
nestabilní. Hrozí pád stromu a tím 
i riziko zničení okolních domů, případně 
ohrožení na zdraví a životech občanů. 
   Proto byla v letošním roce zrušena 
památková ochrana stromu a vydáno 
rozhodnutí ke skácení.
   Lepší zprávou je okolnost, že v příštím 
roce, až vyprší ochranná lhůta pro desin-
fekci odstraněného stromu, včetně pařezu 
a infikované zeminy, bude na jeho místě 
vysazen nový mladý dub letní, přímý  
potomek  „Popravčího dubu“ z Velkých 
Losin.

L. Kočtař – referent OÚ Bludov

Vedení obce se od května loňského roku 
zabývalo problémem nedostatečné kapa-
city v mateřské školce. Když se pro malý 
zájem rodičů nepodařilo založit „příprav-
nou třídu“ při základní škole, jediným 
možným řešením, jak uspokojit potřeby 
rodičů po umístění tříletých dětí, bylo 
zrekonstruovat část prostor, o které už 
neměli provozovatelé bludovské lékárny 
zájem. Ještě minulé zastupitelstvo obce 
vyčlenilo prostřednictvím rozpočtové 
změny finanční prostředky a starosta obce 
tak mohl slíbit, že na přelomu roku, resp. 
počátkem roku 2011 obec zajistí navýšení 
kapacity mateřské školky o 20 míst.

 Jsem rád, že mohu v tuto chvíli sdělit,
že slib byl splněn. Dnem 1.3.2011 bylo 
do školky přijato dalších 20 dětí a kapaci-
ta školky byla navýšena z 92 na 112 míst. 
Byla tak, byť dodatečně, beze zbytku 
uspokojena potřeba všech bludovských 
maminek umístit své děti v předškolním 
zařízení pro rok 2010 – 2011.
 Jestli se rekonstrukce bývalých pro-
stor lékárny na provoz mateřské školky 
zdařila či ne, můžete posoudit z připoje-
ných fotografií nebo také návštěvou třídy 
„Berušek“ v rámci „Dne otevřených dveří 
MŠ“ v úterý 19.4.2011.
 Ing. Pavel Ston

starosta obce

Splněný slib Skácení dubu u hrobky

foto J. Baslar
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Černá skládka na Příčné – ukázka cynismu neukázněných občanů
V minulých dnech se na trase naučné stezky Bludovská stráň 
u panelu před vstupem do Stráně objevily pytle s domovním 
odpadem a o kus dál fůra odpadků. Pro většinu z nás je to nepo-
chopitelný akt cynismus a bezohlednosti vůči naší přírodě. Proč 
se někdo vláčí s odpadky na kraj lesa, aby se jich zde zbavil? 
Na tuto otázku mě žádná logická odpověď nenapadá. Úklid nás 
stál asi 1.000,- Kč z obecní pokladny.  Děkuji pracovníkům ŽP 

Obecního úřadu a následně pracovníkům Obecních lesů, kteří 
se postarali o rychlou likvidaci černé skládky. Bohužel víme, že 
takových skládek je v okolí  Bludova víc (např. na bohutínském 
kopci) a tak nezbývá než je postupně likvidovat a také se snažit 
zjistit původce a těmto vzniklé náklady vyúčtovat.

Milan Klimeš, předseda ZO ČSOP Bludov
(foto Pavel Jurka)

Myslivecký rok 2010
Rád jsem přijal pozvání na chovatelskou přehlídku trofejí, která 
byla k vidění  v době od 18. do 20.3.2011 v Kulturním  domě. 
Oficiální  zahájení proběhlo v pátek v 16:00 hodin.  Zahajovací 
slovo pronesl Ing. Stanislav Ficnar, vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ v Šumperku  za hlavního organizátora akce. Poté 
krátkou zdravici přednesl starosta obce Ing. Pavel Ston a ná-
sledně za zvuků mysliveckých trubačů byla přehlídka zahájena. 
A tak mohla odborná i laická veřejnout shlédnout trofeje jelenů, 
daňků, srnčí, muflonů, kamzíků, divokých prasat lišek a jezevců 
ulovených v honitbách správního území ORP Šumperk. Mimo tyto 
úlovky zaujaly návštěvníky také rekordní trofeje z území okresu 

Šumperk. Zájmu diváků neušly fotografie zvěře, především
z autorské dílny bludovského rodáka Petra Šaje. Ke zdaru 
celé akce určitě přispěl kvalitní katalog, prodejní výstava 
a neposlední řadě i vynikající myslivecká kuchyně.
 Velkou pochvalu též zaslouží propagační činnost pro 
nejmladší generaci, která proběhla po tři dny před vlastní 
výstavou a které se zúčastnilo na 600 žáků základních škol. 
 Věřím, že přehlídka trofejí našla v Bludově své místo 
a že se s ní setkáme opět příští rok.

Milan Klimeš, místostarosta obce
(foto – M. Klimeš)
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení občané
    Obecní úřad v Bludově Vás tímto upozorňuje na dodatečnou
změnu v intervalech svozů komunálního odpadu. Původně bylo 
odsouhlaseno, že čtrnáctidenní svoz začne v měsíci březnu 
a skončí v měsíci listopadu, ale z důvodu nutného snižování 
finančních nákladů bude zaveden čtrnáctidenní svoz již celo-
ročně, tzn. i v měsíci prosinci a následně i v roce 2012.
 Nutno říci, že s rozšiřováním sítě nádob na tříděný odpad se 
podařilo snížit průměrné množství vyprodukovaného komunál-
ního odpadu v roce 2010 na  80,8 tun za měsíc proti roku 2008, 
kdy průměrné měsíční množství činilo 107 tun. Týdenní svoz 
komunálního odpadu navyšuje částku za manipulaci s nádobami 
o 100% a taktéž se zvyšuje i částka za dopravu. (viz tabulka)
   Pravidelnými kontrolami bylo zjištěno, že popelnice při 
týdenním svozu jsou poloprázdné, ale manipulaci zaplatíme bez 
ohledu na množství odpadu v popelnicích. Jsou i místa, na ulici 
Školní, kde jsou popelnice již 5 měsíců obrácené vzhůru dnem, 
tzn. že již neplní svůj účel.
   Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 Obecní úřad Bludov

Přehled o množství  směsného odpadu a množství 
finančních nákladů za rok 2008-2010 - září až prosinec

2008
září říjen listopad prosinec

komunál tuny 85 97 154 93
za odpad Kč 84500,00 93000,00 160000,00 106000,00
doprava Kč 10620,00 10121,00 26364,00 19242,00
manipulace Kč 28500,00 32000,00 66000,00 41000,00

2009
září říjen listopad prosinec

komunál tuny 143 80 107 97
za odpad Kč 85000,00 156000,00 116000,00 105000,00

doprava Kč 9812,00 22800,00 14500,00 16710,00

manipulace Kč 26605,00 66263,00 53010,00 55232,00

2010
září říjen listopad prosinec

komunál tuny 77 78 108 83

za odpad Kč 84000,00 85000,00 119000,00 102000,00
doprava Kč 10248,00 10162,00 15162,00 17714,00
manipulace Kč 31147,00 33753,00 62295,00 77868,00

Zásady pro publikování v Bludovanu
Rada obce Bludov schválila na svém zasedání 21.2.2011 

usnesením č. 142/R/11 následující Zásady pro publikování 
v Bludovanu, předložené redakční radou Bludovanu.

1. Příspěvky k otištění v Bludovanu je nutno předat buď na
  adresu redakce (Kulturní dům), nebo předsedovi redakční 
 rady.
2. Každý článek musí mít jasného autora; anonymy i články 

podepsané blíže nedefinovaným uskupením osob či pseu-
donymem nebudou otištěny. Článek může být otištěn pod 
pseudonymem, redakce však musí mít k dispozici skutečné 
jméno autora – to může zůstat na přání autora skryto.

3. Nebudou otištěny články, které jakýmkoli způsobem porušují 
zákon (uvádění osobních údajů třetí osoby, hanobení rasy či 
národa apod.). Texty s takovým obsahem nebudou otištěny 
ani formou placené inzerce.

4. Všichni členové redakční rady dostávají Bludovan před jeho 
vytištěním k nahlédnutí emailem; pokud nebude někdo sou-
hlasit se zařazením některého článku, ozve se předsedovi, ten 
s konečnou platností rozhodne a dá to vědět ostatním členům 
redakční rady; v případě nesouhlasu členů redakční rady 
s rozhodnutím předsedy rozhodne starosta obce.

5. V Bludovanu není přípustná propagace politických stran. 
 Toto pravidlo má dvě výjimky:

 a.  V období předvolební kampaně před volbami do Parla-
mentu ČR, volbami do krajských zastupitelstev a před 

volbami do Evropského parlamentu mají volební zmoc-
něnci jednotlivých politických stran právo dodat do 
jednoho čísla Bludovanu před volbami propagační text. 
Rada obce má právo stanovit délku textu; neurčí-li jinak, 
mají jednotlivé strany nárok na zveřejnění jedné tiskové 
strany propagačního textu. Inzerce před takovými volba-
mi je placená dle ceníku inzerce v Bludovanu.

 b. V období předvolební kampaně před volbami do za-
stupitelstva obce mají volební zmocněnci jednotlivých 
v Bludově kandidujících volebních stran právo dodat do 
předvolebního čísla Bludovanu propagační text. Rada 
obce má právo stanovit délku textu; neurčí-li jinak, 
mají jednotlivé strany nárok na zveřejnění jedné tiskové 
strany propagačního textu. V tomto případě je inzerce 
neplacená. Obecní úřad před jednotlivými volbami vyzve 
s dostatečným předstihem zmocněnce těchto stran k do-
dání textu. V prvním čísle Bludovanu po uskutečněných 
komunálních volbách mají jednotlivé volební strany 
možnost otisknout poděkování voličům.

 Politická propagace mimo výše vymezená období není 
přípustná ani formou placené inzerce.

6. Články věnované vnitřnímu životu místních organizací 
politických stran a jejich aktivitám mohou být publikovány. 
Nesmí však obsahovat explicitní výzvu k volební podpoře 
strany.

Ing. Pavel Ston
starosta obce

Zásady pro publikování v Bludovanu

Odevzdávání příspěvků do Bludovanu
Na začátku tohoto roku se vyskytly problémy s odevzdáním příspěvků do Bludovanu. Aby se jim do budoucna zamezilo, 

byla zřízena nová mailová adresa bludovan@bludov.cz, k níž má přístup vedoucí Kulturního domu a předseda redakční rady. 
Chcete-li mít jistotu, že Váš příspěvek bude doručen, využívejte, prosím, právě tuto adresu. Samozřejmě dále platí i možnost 

odevzdávat příspěvky (přání, vzpomínky apod.) v tištěné podobě v Kulturním domě.
Stanislav Balík ml.

předseda redakční rady Bludovanu

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Spor už nejen o sochu sv. Jana Nepomuckého
 Již téměř rok trvá spor mezi bludovskou obcí a farností 
o vlastnictví, resp. umístění sochy sv. Jana Nepomuckého. 
V této souvislosti se obcí šíří řada fám a nepodložených tvrzení, 
pravidelně podporovaných i z kostela. Farnost vznesla v únoru 
2011 na obec několik nových požadavků, tentokrát již ne pouze
k soše sv. Jana, ale i k dalším. Aby si občané mohli udělat nezá-
vislý úsudek, dávám k dispozici v nezměněné podobě jak dopis 
Dr. Wiesnera, tak svoji odpověď. Oba tyto dopisy dostalo na 
vědomí také zastupitelstvo obce.

 Aktuální situace kolem sochy sv. Jana Nepomuckého je 
následující. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury 
a památkové péče svým usnesením č.j.: KUOK/25181/2011 
ze dne 7.3.2011 přerušuje správní řízení ve věci žádosti Řím-
skokatolické farnosti Bludov o vydání souhlasu s přemístěním 
sochy sv. Jana Nepomuckého do doby soudního vyřešení žaloby
Římskokatolické církve Bludov ze dne 2.3.2011 na určení 
vlastnictví k soše sv. Jana Nepomuckého.

Ing. Pavel Ston
starosta obce
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ANKETA č.3 - NA MĚSÍC DUBEN  

Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři Bludovanu.
Obracíme se na Vás s další anketní otázkou. Rádi bychom pro 
rozhodování o některých problémech znali Váš názor.

Uvítali byste založení skupiny Obec Bludov na 
Facebooku,  kde by byly zveřejňovány aktuality 

z obce s možností diskuse? 
Upřesnění:
Od založení skupiny na facebooku si slibujeme zrychlení 
kontaktu mezi občany, kteří mají zájem o dění v obci 
s pracovníky Obecního úřadu, zastupiteli i mezi občany 
navzájem. Rádi uvítáme i Vaše návrhy na zlepšení formy 
i obsahu obecních webových stránek. 
   Své odpovědi zasílejte e-mailem na klimes@ou.bludov.cz,
případně písemně do poštovní schránky umístěné na 
budově radnice.

                           Za OR Ing. Milan Klimeš –místostarosta

Vyhodnocení únorové ankety č.2:
Únorová anketa se zabývala problémem košů 

na odpadky na místním hřbitově. 
Ankety se zúčastnilo 22  občanů 
(písemně, e-mailem i osobně).

Více než 50% respondentů doporučilo koše odstranit,  
případně alespoň přemístit od vstupu na hřbitov na 
jiné , méně nápadné místo. Pokud koše zůstanou, je 

povinností správce zajistit jejich údržbu, např. využitím 
veřejněprospěšných prací nebo prací pro bludovské  

nezaměstnané. Dále většina účastníků ankety doporučuje 
koše doplnit upozorněním, že jsou určeny pouze pro 

zbytky svíček (kelímky), nikoli na květiny, plevel, atp.

Děkuji všem za vyjádření názoru. 
Milan Klimeš

Bludov, obec lázeňská?
www.bludov.cz

„Vítá Vás Obec Bludov“?
Díky schopné správě obce příbývá nově opravených místních 
komunikací a chodníků, dokonce i krásně osvětlených. Stačí 
však malá procházka obcí zhlédnout, kde je občanům souzeno 
ještě vydržet do dokončení (profinancování) cest v té jejich ulici. 
A jako třešnička na dortu v naší milované lázeňské obci by se 
také skvěla ještě úprava místního značení tam, kde se to jeví 
nezbytné. Za vzorný příklad může posloužit ulice Školní. Je 
osazena svislou dopravní značkou ZÓNA 30 km a navíc ještě 
‚trestnými‘ tedy zpomalovacími retardéry. Stejnou ochranu by 
si po mém soudu zasloužila i ulice Zahradní. Je to ulice plná 
dětských průvodů, tedy dětí lázeňských, ale stejně tak i na ulicích 
přilehlých, kde si běžně hrají místní děti. V rozporu s tím ulicí 
projíždí někteří místní a také ostaní řidiči příliš rychle na to, aby 
mohli včas zareagovat na děti stíněné plotem či se ‚pasírovat‘ 
lázeňským průvodem. Nyní je vhodné zopakovat si definici 
dopravního značení „Obytná či Pěší zóna“  
Zák. 361/2000 odst. 3, volně citováno:
V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci 
v celé šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou v obytné zóně 
povoleny.
§ 39 zák. 361/2000 odst. 4, volně citováno:
Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným 
ve spodní části dopravní značky.

Dopravní značení místních komunikací
§ 39 zák. 361/2000 odst. 5, volně citováno:
V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h. 
Při tom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které 
nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
Takováto úprava provozu se jeví jako nezbytná na ulici 
Zahradní a ulic do ní ústících. Netýká se to ovšem ulice 
Vitonínské, která je určena i pro provoz zemědělských strojů. 
 Do takto vyhrazené Pěší zóny by na ulici Zahradní nebylo 
nutno instalovat zpomalovací retardéry jako na ulici Školní 
- jednak kvůli ušetření investic, ale zejména také proto, že pěší 
zóna s vyznačením vjezdu ‚povolených‘ vozidel by zabránila 
sezonnímu průjezdu zemědělské techniky.  Ta si totiž občas 
ulici Zahradní plete s k tomu určenou ulici Vitonínskou, takže 
nohy lázeňských hostů jsou podsypávány blátem a hlínou a ještě 
vlasy jim k tomu ometá poletující sláma a bůhvíco ještě.

 Poznámka na závěr: opakem vzorně označené ulice Školní
je nelogicky označena ulice Špalkova, která nese svislou 
dopravní značku „Zákaz vjezdu všech vozidel s výjimkou 
dopravní obsluhy“. To znamená, že Tam už nesmí vjet Nikdo 
další, ani motorovým vozidlem, ani na kole, pouze pěšky nebo 
na koloběžce, něco na způsob Chytré horákyně, která zřejmě 
stála jako první na Řípu hned po boku Praotce Čecha. Pak je 
ovšem otázkou, JAK se tam dopravují místní Bludované???

                                                              Roman Žalio



Bludovan 7

Bludovan 3/2011

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V dubnu 2011 oslaví:
Vyhňák Ladislav Plk.K.Hlásného 70
Kašparová Jaroslava Úzká  70
Kacar Jan Palackého  70
Zaoralová Jaroslava J.Žižky  70
Olejníková Anežka Lázeňská  75
Vojteková Mária Dr.Březiny  75
Kulhajová Helena Komenského 80
Hroch Josef J. Žižky  81
Jánětová Jiřina Husova  82
Hrochová Jiřina J. Žižky  82
Směšná Anežka Družstevní  84 
Maulerová Marie Dr.Březiny  84 
Kotraš Oldřich Slepá  86 
Janíček Zdeněk Lázeňská 87 
Hrochová Ludmila      Tř.A.Kašpara 87 
Stančíková Božena      Lázeňská 87 

Život se nezastaví, stále jde dál,
jen smutná vzpomínka zůstává nám ...

Dne 21. dubna 2011 vzpomeneme 
20. výročí úmrtí pana

Emila Kulhaje
S úctou a láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme

a budeme vzpomínat.

Dne 12. dubna 2011 by se dožila 85 let paní

Josefa Sedláčková
S úctou a láskou stále vzpomínají synové 
Antonín a Stanislav s rodinami, vnoučata 
Antonín, Jitka, Petr a Vendula s rodinami.

PRODEJE  v kulturním domě

v dubnu 2011
Pondělí 4.4., Úterý a Středa 12. a 13. 4. - levný textil
Úterý 19.4.

Dne 21. 4. 2011 uplyne 60 let ode dne, kdy si řekli 
své ANO v kostele v Úsově manželé

Lubomír a Zdeňka Skokanovi
Milá maminko a tatínku,

k Vaší diamantové svatbě Vám srdečně blahopřejeme a do 
dalších let společného života Vám přejeme hodně zdraví, 

lásky a pohody. Dcera Eva a syn Ivo s rodinami.

Dne 25. dubna 2011 slaví paní
Jaroslava Zaoralová
své 70. narozeniny. Vše nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a pohody do dalších let přejí 
Jirka, Milan, Petr, Pavla, Rosťa s rodinami.

ZLATÁ  SVATBA
Dne 29. dubna  2011 oslaví 50. výročí společného života manželé

Světla a Hynek Osladilovi.
Do dalších společných let jim přeje hodně zdraví a pohody 

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Diamantová svatba
Dne 21. dubna 2011 oslaví 60. výročí společného života manželé

Zdeňka a Lubomír Skokanovi.
Do dalších společných let jim přeje hodně zdraví a pohody 

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Motto: Jedině šťastná láska
           vytváří pevné pouto
           mezi dvěma
           milujícími

Stendhal

Dny a roky odplouvají,
vzpomínky v srdci zůstávají.

Dne 3. dubna vzpomeneme 11. výročí úmrtí manžela, tatínka pana

Josefa Brzobohatého
S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou

ZO ČSCH Bludov

 1. 4. oslaví své 40. narozeniny Jaroslava Hromková.
 14. 4. oslaví své 65. narozeniny Marie Macková.
 19. 4. oslaví své 40. narozeniny Jan Kacar ml.
 24. 2. oslaví své 70. narozeniny Jan Kacar st.

přeje svým členům vše 
nejlepší k jejich životním 
jubileím a děkuje jim 
za obětavou práci.

Dne 1.5.2011 se pan 

Štěpán Markovský 
dožívá 80 let. 
Všechno nejlepší k 80-tým narozeninám, 
hodně štěstí a zdraví do dalších let
přeje syn Štěpán s rodinou.
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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
Vás zve na divadelní představení

NEVIDĚLI JSTE 
NĚKDO KOTELNÍKA?

Děj  se odehrává na horské chatě, 
kde její majitelka pořádá seznamovací večírek. 

Během dne a večera se odehraje spousta komických situací, 
proto vybrat si toho správného partnera nebude lehké. 

Ochotnický divadelní 
soubor Bratrušov

Pátek 15. dubna 2011 v 19:00 hodin
Vstupné 30,- Kč

- mládeži do 15 let nevhodné -

na duben 2011

So 2.4.      17.00 Tančíme s Moravskými muzikanty
Po a St  4. a 6.4. 16.30 Pokračovací kurz – počítače - ZŠ
So  9.4.        6.30 Zájezd do Polska-Kudova Zdroj
So  9.4.      16.00 Pohádka Není drak jako drak
Pá          15.4.       19.00 Divadlo Neviděli jste někdo kotelníka?
So         16.4.       6.00 Zájezd na muzikál Robin Hood - Praha
Po         25.4.       7.00 Zájezd do Rožnova – Velikonoce na vsi 
St          27.4.    18.00 Travesti show Divoké kočky 
Ne           1.5.    18.00 Koncert KPH – oranžérie
Ne          1. 5.      8.00 Zájezd na muzikál Mary Poppins - Brno

POZVÁNKA

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 -

Autorská komedie ze současnosti

Kulturní dům Bludov vás 
zve na pohádku  

Není drak jako drak

V podání Divadélka Kuba Plzeň
Stalo, se, nestalo, do království přiletěl drak. Na zámku je pozdvižení, 

protože rozhodně hodlá poobědvat princeznu. Po celém království 
i v okolních zemích se shání zdatní mládenci, rytíři i prostí chasníci, 
kteří by se drakovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá. 

Jenomže, není drak jako drak! Ani v našich pohádkách nechybí drak 
a princezna, ale všechno je jinak. Ne každý drak má chuť na princeznu, 
ne každá princezna se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda. 

Nechte se překvapit. Herec a herečka s využitím loutek různého typu 
a proměnlivé scény rozehrávají tři pohádky (dvě delší a jednu 

kraťounkou) plné nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů. 
Draků se nebojte, tentokrát totiž není proč.

Sobota 9. dubna 2011 v 16:00 hodin
- vstupné 20 Kč -

Kulturní dům Bludov vás zve na  prodejní výstavu

Kreseb a pastelů
Aleny Pecákové  
- Šumperk
Kristýny Skopalové  
-  Bohutín

Výstava potrvá od soboty 

7. května do pátku  
20. května 2011 

a bude přístupná:  Sobota a neděle od 13 do 16 hodin 
pondělí – pátek 10 -17 hodin

- vstupné dobrovolné -
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Kruh přátel hudby Bludov uvádí

Kytarový 
koncert

Neděle 1. května 2011 v 18:00 hodin
 Zámecká oranžérie

Libor Janeček

P r o g r a m 
Johann Sebastian Bach        Preludium D dur, BWV  996
 Fuga a moll, BWV 1000
Sylvius Leopold Weiss        Tombeau Sur la mort 
 De M. Comte De Logy
Fernando Sor                         Variace na Mozartovo téma, Op.9
Agustin Barrios                       Vals No.5
Julia Florida
Antonio Lauro                         Valse venezolano No. 2,3)
Isaac Albéniz                          Cadiz, op. 47
Jorge Morel                            Danza brazilera
Štěpán Rak                            Aria a variace 

- vstupné 40,- Kč -

Libor Janeček - / nar. 1969 / absolvent brněnské konzervatoře. 
V letech 1992 - 2008  účinkoval v koncertním duu Instrumental 

tandem ( kytara - akordeon) se zaměřením na argentinské tango 
Astora Piazzolly. V tomto obsazení pořídil řadu nahrávek pro Český 

rozhlas i pro rádio Proglas. V Českém rozhlase v Brně byly také 
nahrány 2 CD s hudbou Astora Piazzolly i dalších jihoamerických 

skladatelů. ( Tango nuevo - debutové CD v roce 2000, Tango porteňo 
r. 2006 ). V současné době se  věnuje sólové koncertní činnosti. 

Spolupracuje s Vítězslavem Drápalem a Kristinou Vaculovou 
( komorní duo kytara - flétna ) Vystupuje také v souboru barokní 

a klasické hudby Trio Bel Canto ( kytara - flétna - soprán ) na 
koncertech v České republice i v zahraničí. Jako sólista vystupuje 

také s Tišnovským komorním orchestrem.  Repertoár Libora 
Janečka zahrnuje především skladby období baroka a klasicizmu,  
jihoamerickou a španělskou hudbu i hudbu českých skladatelů.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa

  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

•  Máte zájem o úpravu fotografií na počítači?
•  O moderní způsoby ukládání a publikování fotek?
•  Chcete tisknout fotografie nebo je vidět na velkoplošné 
 projekci?
•  Máte zájem zveřejňovat své fotografie v „Bludovanu“ 
 nebo na internetových stránkách obce Bludov?
•  Zajímá vás zachycení okolní přírody, památek 
 a kulturního děni v obci?

Přijďte ve čtvrtek 21. dubna 2011 v 16 hod. na první pracovní 
schůzku do KD, kde se seznámíte podrobně se zaměřením  

nově zakládaného kroužku digitální fotografie. 
Věk nerozhoduje, důležitý je zájem a chuť fotografovat!

Jarmila Divišová

Žádný problém!

Fotografujete?

Kulturní dům Bludov  

Středa 27.dubna 2011 v 18:00 hodin 
Vstupné   180.- Kč, 

v předprodeji  v KD Bludov 150.- Kč

Zápis dětí do MŠ Bludov 
se koná 27.4. 2011

od 8 – 16 hodin

Předložte: občanský průkaz, rodný 
list dítěte, přihlášku a lékařem 
potvrzený evidenční list.

Přihlášky si vyzvedněte 19.4.11 
v MŠ - Den otevřených dveří
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

upozornění
Tento příspěvek obsahuje dvě drsné fotografie, které by 

se mohly dotknout citlivého čtenáře. V tom případě 
je doporučeno tento článek přeskočit!

Motto: Ještě že BAREVNÉ fotografie jsou jen na vnějšku 
tohoto časopisu… 

Na bobří a zahradní stezce.
Začínám věřit v animismus – inkarnaci, prostě v převtělování. 
Jen se nemůžu rozhodnout, zda bych v příštím životě chtěl být 
bludovským bobrem nebo raději bludovským psem. Oba dva 
boží tvorové mají svobodu. Jeden hryže mohutné olšoví mezi 
Habermannovým mlýnem a tím Chromečským (nepřesné názvo-
sloví nechť je mi zde odpuštěno) - a ten druhý tvor pobíhá celý 
den po ‚svých ulicích‘ a značkuje a …. 
 V tom prvním převtělení by muselo jít především o lásku 

POZOR, hodný pes a zlý pán
k vodě, ale mít z toho pak v kolenou regma?! Takže asi raději 
být tím místním pejskem: TAM zvednout nožičku, ONDE si 
přičapnout… Vybavuje se mi kreslený vtip na toto téma, samo-
zřejmě v zahraničím tisku. V předzahrádce KOHOSI je přičaplý 
pán a už má tu hromádku hotovou a pod tím popisek „Také by se 
Vám líbilo před Vaším domem to, co jiným činí Váš pejsek“?? 
Takže já bych si v té nové ‚psí‘ inkarnaci ty bludovské předza-
hrádky vybíral, kde zaseju.., čtenář zajisté vytušil klíč: prostě 
by bylo‚ přičapováno‘ na sousedskou oplátku z toho předešlého 
života. 
 Pokud se tento malý příspěvek přes upozornění v úvodu 
někoho dotkl až příliš, zjemním jej dovětkem, že obě témata 
nepostrádají ekologický podtón:
 Důsledky bobřího hlodání jsou nadřazeny lidskému neu-
váženému chování (rýmuje se to a pravda se přece rýmuje). 
A psí hnojínko přece není vyjmenováno mezi škodlivými odpady 
a časem se samo ‚odbourá‘ nebo je posléze uklizeno či na něčí 
botě rozneseno. Tohle se zjevně nerýmuje, avšak než rádoby
vtipná rýmovačka, je ještě horší na botách sr…

R. Žalio

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

Český zahrádkářský svaz ZO Bludov pořádá zájezd
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DO KNIHOVNY CHODÍM RÁD, KNIHA 
JE MŮJ KAMARÁD

Na návštěvu knihovny se těšily všechny děti. Mnohé z nich 
nevěděly, kde knihovna vůbec je. „To jdeme do školy?“ – ptaly 
se. Skoro – knihovna je v části školy, ale má svůj samostatný 
vchod. 
   Děti se seznámily s prostředím, vybavením knihovny. Líbila 
se místnost pro internet a časopisy – nově vybavena- a hned 
se těšily do školy, až budou chodit „na internet“ – je zdarma. 
Zaujalo je půjčování knih přes počítač s čtečkou na kódy. 
   Poznávaly rozdělení literatury pro děti x dospělé, její řazení 
– beletrie x naučná – i řazení podle věku. Povídaly si o tom, jak 
se správně zachází s knihami, kdo je to autor a kdo ilustrátor, 
jaký je rozdíl mezi knihou, časopisem, leporelem.
   Děti vyslechly pohádku na přání a vypůjčily si do školky kníž-
ku na čtení před odpoledním odpočinkem. 
   Mnohé již knihovnu navštěvují s rodiči (nejmladší „čtenář“ 
je Tobiášek Dokoupil) a ti ostatní? S nadšením slibovaly, že do 
knihovny přijdou – a opravdu někteří se s rodiči přišli přihlásit.
    Hned odpoledne si ve školce na knihovnu hrály a opravdu 
bylo vidět, že si začaly knížek více vážit a lépe s nimi zacházet.
   Knihovna má svoji nezaměnitelnou atmosféru a když se děti 
v předškolním věku zachytí drápkem, zůstanou čtenáři celý 
život. Pro nás bude odměnou, když se kniha pro děti stane oprav-
dovým kamarádem a odpoví jim na mnohé otázky. MŠ může 
udělat hodně pro to, aby se dětem do ruky dostaly dobré knihy.

Holinková Stanislava

Nabídka práce
Jsme prosperující společnost na trhu již 15 let, 
zabýváme se poradenstvím a servisem klientů.
Z důvodu rozšíření naší společnosti přijmeme 

administrativní  pracovnici. 
Požadujeme: komunikativnost a uživatelsky PC. 

Tel: 774 799 716

Recitační soutěž
I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili okrskového kola 
recitační soutěže v Šumperku. Soutěžilo se ve třech kategoriích. 
V 0 kategorii se umístila na 3. místě Daniela Oláhová – 1. třída,
ve 2. kategorii se umístila na 2. místě Alžběta Váňová a na 
3. místě Anna Konečná obě ze 4. třídy. Všechny postoupily do 
okresního kola. Ke krásným výsledkům blahopřejeme.

Jarmila Březinová

Děti z Mateřské školy Bludov jsou adoptivními rodiči žirafy 
Rothschildovy v Zoologické zahradě v Olomouci. Nevěříte? 
Po celou zimu děti ze všech tříd soutěží ve sběru  usušené 
pomerančové a citrónové kůry. Získané peníze za sběr rozdělíme 
a část věnujeme na krmivo pro zmíněnou žirafu a část na 
sladkou odměnu pro děti.  
        A tato žirafa a i jiná zvířátka ze ZOO se letos potkala 
na školní výstavce umístěné na chodbě školy. Rodiče s dětmi 
zhotovili výrobky za dlouhých zimních večerů a následně je
přinesli na výstavku vyhlášenou letos na téma „Zvířátka 
ze ZOO“. 
        Vytvořená zvířátka nás překvapila nápaditostí ve výběru 
materiálu k jejich zhotovení. Byl to např. korek, vlna, látka, 
přírodniny, alobal, obvazový materiál, perník …
        Zapojeným rodinám děkujeme (je vidět, že rodina netráví 
čas jen u televize) a už se těšíme na teplejší počasí, až se do 
ZOO zajedeme na živá zvířátka, hlavně naši žirafu, podívat.

         Kulhajová M. – uč. MŠ

Zvířátka ze ZOO

Srdečně zveme na zábavné odpoledne plné 

překvapení - Slet čarodějnic 2011 
vareálu Vlčí důl Bludov 

dne 30.4.2011 v 15:00 hodin.
 Masky čarodějnic a čarodějů vítány 

- nejlepší bude vyhodnocen
Vstupné dobrovolné

V současné době se v kulturním domě dokončuje 
nový Katalog podnikatelů a organizací , 

telefonní seznam bytových bludovských stanic 
a přehled zájmových organizací. Prosím ty, 
u kterých došlo v poslední době ke změnám 

v údajích a kteří ještě nebyli kontaktováni a mají 
zájem o zařazení do katalogu, aby své nové 

údaje nahlásili nejpozději do 15. dubna  2011 
do kulturního domu. 583238177, 736609734, 

kulturni.dum@bludov.cz

Katalog podnikatelů a organizací
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MARY ROSE – JULIE GARWOOD – romantic-
ký příběh se odehrává v druhé polovině 
19.století.
DCERA EGYPTA – CONSTANCE O´BANYON 
– historický román.
JAK PŘEŽÍT VÁNOCE A NEZBLÁZNIT SE 
– MELITA DENKOVÁ – taháky pro dospělé.
UPÍŘÍ DENÍKY – NÁVRAT – L.J.SMITH 
– 5.díl ságy o upírech.
STRÁŽKYNĚ PLAMENE – MARKÉTA SÝKOROVÁ 
– román pro ženy.
KŘEHKÉ SOUZNĚNÍ – DOROTHY GARLOCK 
– román o dědictví, lásce a touze….
DOTKNOUT SE OBLAKŮ – PETER Watt
– válečný román.
BEZ MILOSTI – LISA JACKSON 
– román s detektivními prvky.
DVACET DEKA LÁSKY – SIMONA MONYOVÁ 
– povídky.
V PADESÁTI NA ZAČÁTKU 
– MARCELA MLYNÁŘOVÁ 
– život rozvedené matky s dětmi…. 
BÍLÁ KRÁLOVNA – PHILIPPA GREGORY 
– skvělý historický román.
ZLATA ADAMOVSKÁ – JAKUB HLADKÝ
–pohled do pracovního i soukromého 
života,ve kterém herečka prozrazuje 
některá svá tajemství.
TŘI MĚSÍCE V HIMÁLAJI – BARBORA 
A MARTIN MYKISKOVI – aneb Ladak očima 
české rodiny – cestopis.
PAVEL A JÁ – DAN VYLETA 
– román z poválečného Berlína.
VELITELOVO DĚVČE – PAM JENOFF 
– příběh lásky německého důstojníka 
a židovské dívky.
ROK,KTERÝ ZMĚNIL SVĚT – MICHAEL MEYER 
– dosud nezveřejněné okolnosti pádu 
Berlínské zdi – 1989.
MASAKR U TOBRÚKU PETER C. SMITH 
– britský útok na Rommela v roce 1942.
ZÁCHRANA UPÍRŮ – FRANZISKA GEHMOVÁ 
– upíří ségry…..

K N I H Y  N A  J A R N Í  P O Č T E N Í

TROLLÍ VRCH – KATHERINE LANGRISHOVÁ 
– pohádkově laděný příběh odehrávající 
se v dalekých končinách severní Evropy 
strhne každého milovníka dobře
vyprávěné fantasy.
JULIE A BÍLÝ PONÍK – CHRISTIANE GOHLOVÁ 
– kniha jako obvykle nabízí mnoho 
užitečných rad a informací pro přátele 
koní a jezdectví.
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH V ZAJETÍ 
– KATHRYN LASKYOVÁ – napínavá fatasy 
série ze světa plného krásných sov.

VÝPŮJČNÍ FOND 

VÍME SVÝ – VĚRA NOSKOVÁ –plnokrevný 
jazyk a bohatý děj – závěrečný díl trilogie.
LA BELLA TOSCANA – FRANCES MAYESOVÁ 
– sladký italský život…
PÍSEČNÁ BOUŘE – JAMES ROLLINS – vše,
co lidstvo vybudovalo za tisíciletí své 
existence, teď smete….
SWMRTÍCÍ INVESTICE – KJELL OLA DAHL 
– norská detektivka.
MAROKO – BLANKA JEHLÍKOVÁ 
– ráj tlustých dam.
PILATOVA METODA – TIA STANMORE 
– na bolavá záda – cvičení zaměřená na 
oblast krku, ramen a zad.
DOBÝVÁNÍ DOMOVA – KAREL RICHTER 
– osvobození Československa bez 
cenzury a legend.
OLOMOUCKÝ KRAJ – IVAN MAREK 
– harmonie kultury a přírody.
HODINÁŘ – JEFFERY DEAVER 
– sedmý případ Lincolna Rhyma.
PÁN PROROCTVÍ – G.P.TAYLOR – slepý 
chlapec dohlédne až na dno temné duše
PIRÁTSKÉ PŘÍHODY – JULIA BOEHMELOVÁ 
– zkusím číst sám – velká písmena 
- genetická metoda.

KNIHOVNA.

Využití Kulturního domu 
Bludov v r. 2011 

k pravidelné činnosti
Pondělí                  
 -   zkouška skupiny historického šermu 
 Barbaři
- pedikúra
- chovatelský kroužek
- jóga

Úterý
- zkouška skupiny  historického 
 šermu Páni z Bludova
- zkouška ochotnického souboru 
 Blud v tyátru
- mateřské centrum
- zkouška taneční skupiny Pohodáři
- kadeřnictví
- hudební škola –  flétna 

Středa             
- zkouška dechové hudby Bludověnka
- billiard club
- šachový kroužek
- TAIČI

Čtvrtek             
- billiard club
- zkouška skupiny historického 
 šermu Barbaři
- hudební škola –  kytara
- zkouška hudební skupiny    

Pátek        
- vinárna Domino s diskotékou
- billiard club
- hudební škola - klavír

Sobota               
- vinárna Domino s diskotékou     
- billiard club

Neděle
- billiard club
- zkouška hudební skupiny Dechovka   

Mateřské centrum
Kulturní dům Bludov nabízí 

maminkám na mateřské 
dovolené a jejich dětem 

možnost 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 probíhá formou 
her a říkanek, rozvíjí pohybové 

schopnosti a napomáhá začlenění 
do kolektivu vrstevníků

• Ved. Miroslava Vykydalová

• Vstupné 10.- Kč



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
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Miss točení kruhem 2011
V únoru jsme pořádali pro žáky 1. stupně již 3. ročník soutěže 
„Točení kruhem“. Letos naše pozvání přijali i soutěžící ze ZŠ 
Bohutín. S paní vychovatelkou  Mirkou  Joklíkovou přijelo 
7 dívek a 1 chlapec. Soutěžilo se ve třech disciplínách – točení 
kruhem na čas, slalom mezi kužely a kleky s kruhem. Děti byly 
rozděleny do 5 kategorií po třídách. Pořadí vítězů je následu-
jící – 1. třída: 1. Brokešová Ema, 2. Hajduková Magdalena, 3. 
Kubíčková Eliška. 2. třída:1. Juránková Eliška, 2. Procyková 
N - ZŠ Bohutín, 3. Matějová Adéla. 3. třída : 1. Ženčáková Soňa, 
2. Matějová Lucie, 3. Filipová Barbora. 4. třída: 1. Kvapilová  
Kateřina, 2.Váňová Alžběta, 3. Strmiska Josef. 5. třída : 1. Strou-
halová Lenka, 2. Tylová Tereza, 3. Zatloukalová Markéta. Miss 
kroužení 2011 se stala Kateřina Kvapilová. Dokázala udělat 
70 kleků s kruhem! Výkony všech soutěžících byly obdivuhodné.
Všem blahopřejeme a těšíme se na další skvělý ročník.

Jarmila Březinová
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Den sesterství - přenocování v klubovně
Na začátek jarních prázdnin jsme se rozhodly pro naše světlušky 
připravit přespávání v klubovně. Hned na schůzce po oznámení 
nadcházející akce a rozdání papírků s informacemi bylo z jejich 
reakcí vidět nadšení. 
 To se také potvrdilo na účasti. V pátek 25. února jsme se 
v 17 hodin sešly v klubovně dokonce se 110 % účastí. Jedna 
světluška si s sebou totiž přivedla mladší sestřičku Karolínku. 
Protože v úterý 22. 2. je celosvětový skautský Den sester-
ství, ještě než jsme se daly do zabydlování, vysvětlily jsme 
světluškám jeho význam. V tento den se narodil zakladatel svě-
tového skautingu Robert Baden-Powell a také jeho žena Olave 
Baden-Powellová, zakladatelka dívčího skautingu, ovšem o 32 
let později než její manžel. Poté jsme se vydaly ven. Na cestě 
označené fáborky jsme nacházely skryté dopisy. Na každém byl 
napsán úkol, který jsme musely splnit dříve, než jsme se vydaly 
k dalšímu dopisu. Když se nám podařilo najít i poslední, zjistily 
jsme, že zapadají do sebe a na jejich druhé straně je napsána 
tajná zpráva. Světlušky zprávu rozluštily a vydaly se na popsané 
místo. Po chvilce hledání Áďa našla část magického předmětu, 
který se snažíme od první schůzky poskládat dohromady.
 Při hledání nám pořádně vyhládlo. Na našich kamnech jsme 
si uvařily špagety. Dokonce jsme za ně sklidily i pochvalu. 
Následovala chvilka odpočinku, kterou nám zpestřila Eliška 
svým hraním na flétnu, které nás všechny velmi zaujalo. Aby-
chom se trochu rozhýbaly, zahrály jsme si pár pohybových 
her. Nálada byla tak veselá, že jsme si ani nevšimly, jak se náš 
páteční večer nachýlil ke konci. Proto jsme si vybalily své 
spacáky. Vyčistily zoubky, přečetly pohádku na dobrou noc 
a šly spát.

 Ráno jsme přivítaly rozcvičkou a ranní hygienou. Posnídaly 
jsme a ve hře Vesnice jsme objevily poklad. Některé se dokonce 
na chvíli staly rukojmími v bance. Naštěstí se nám povedlo zase 
všechny osvobodit. Pak už na nás doma maminky čekaly s obě-
dem, a proto jsme si sbalily všechny věci, rozloučily se skaut-
ským pozdravem a se zážitky, na které dlouho nezapomeneme, 
se rozešly domů na oběd.

ses. Helena Juránková – Kuli
ses. Lucie Danielová – Culi

1. dívčí oddíl Strážkyně přátelství
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Vás zve na cvičení

ZUMBY
se Šárkou Elsnerovou

každou středu v tělocvičně školy
Zahajujeme 6. dubna v 15:30 hodin 

Cena hodinové lekce je 50 Kč 



IV. ples otevřených srdcí, 25. 2. 2011

Bludovan 3/2011

Bludovan 15

Pozvánky e-mailem
Kulturní dům Bludov nabízí zasílání pozvánek 
na akce KD prostřednictvím e-mailové pošty, 

vždy týden před uskutečněním akce. 
Jestli máte o tuto službu zájem, ozvěte 
se na adresu: kulturni.dum@bludov.cz 

 Velikonoční 
pohledy

k dostání 
v „Kulturním domě 

Bludov“ 
a v „Trafice u zámku“ - 

be
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Trampská PORTA, 5. 3. 2011 foto Fr. Polách

�I�T�NÍ A TEPOVÁNÍ
INTERIÉR� AUTOMOBIL�

� kompletní �i�t�ní interiér� - extrak�ní metodou
� individuální p�ístup ke ka�dému vozu
� �i�t�ní klima� zací
� profesionalita za nízké ceny

w w w . l u m i n a r s . c z

Luká� Mina�ík
788 03 Nový Malín 150

objednávky, informace:
776 686 720

777 806 252


