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Vážení spoluobčané,
výročí, které si v těchto dnech připomíná-
me a kvůli kterému se scházíme v centru 
naší obce, je zdánlivě monotónní. Vždyť 
podobných květnových shromáždění vi-
děl tento Pomník padlých pětašedesát a 
dnes se koná připomínka šedesátá šestá. 
Co nás to jen vede k tomu, abychom si 
v nádherných jarních dnech připomínali 
smrt? Smrt třinácti bludovských mužů, 
smrt milionů vojáků a milionů civilních 
obyvatel.
 My si však nepřipomínáme jen smrt, 
my také přicházíme děkovat za život. 
 Děkujeme za život ne ledajaký, ale za 
život ve svobodě. Za život, ve kterém zlo 
nemá poslední slovo. Děkujeme za život, 
v němž mají své pevné místo pojmy jako 
pravda, statečnost, oběť, spravedlnost.
 Ti starší z nás dobře vědí, že takový 
život není samozřejmý a že o něj i dnešní 
společnost může velmi snadno přijít.
 Druhá světová válka byla obrovským 
zlomem v dějinách světa. Ukázala, že 
technika, v níž byla kdysi spatřována 
nejzářivější budoucnost člověka, nás 
dokáže dovést na samotný práh sebezni-
čení. Válka také ukázala, jak obrovskou 
a stále rostoucí zodpovědnost člověk má 
a jak snadno se pod touto zodpovědností 
zlomí.
 Druhá světová válka byla válkou, do 
jejíchž bojů Češi a Moravané příliš neza-
sáhli – až na výjimky dobrovolníků, kteří 
odešli bojovat na Východ či na Západ.
 Skutečnost, že naši předkové až na uve-
dené výjimky nebojovali, však neznamená,

že by plně nenesli tíži války. 
 Vždyť jsme byli prvním národem, 
který se musel nedobrovolně podřídit Hit-
lerovým zrůdným plánům na ovládnutí 
světa. Veřejný nesouhlas s těmito plány 
často znamenal rychlou cestu do koncent-
račních táborů nebo přímo na popraviště.
Nenechme si vnutit falešný a lživý obraz 
naší nedávné historie, který se nám určité 
kruhy snaží podsouvat, například pro-
střednictvím filmu Habermannův mlýn. 
 Je potřeba mít neustále na zřeteli, 
že nejprve zde byla německá okupace 
se všemi zvěrstvy a až poté následovala 
česká odplata v podobě odsunu Němců. 
 Nedopusťme, aby naše děti nevěděly, 
co to byly Lidice, Ležáky či Javoříčko. 
Nedopusťme, aby se z paměti vytratil 
hrdinský atentát na Heydricha a následná 
bestiální heydrichiáda.
 A zkusme se přičinit také o to, aby 
i naše děti a vnoučata, podobně jako my, 
s úctou vyslovovaly jména bludovských 
protinacistických hrdinů, ať už padlých 
nebo těch, kteří přežili.
 Kéž by ve veřejné paměti přežila 
jména plukovníka Josefa Březiny, pátera 
Karla Dřímala, Aloise Diviše, Adolfa 
Schwarzera, kapitána Františka Pazoura, 
plukovníka Karla Hlásného a mnoha 
dalších. Je to společný úkol nás všech 
– rodičů, prarodičů, učitelů, obecních 
představitelů.
 Je to úkol i závazek. Kéž k němu 
najdeme sílu!
Děkuji vám za pozornost.

Ing. Pavel Ston, starosta obce

Projev starosty obce k 66. výročí konce 2. světové války Noc s Andersenem – výsledky 
výtvarné soutěže 

  Součástí letošní Noci s Andersenem 
v místní knihovně byl také úkol nakreslit 
obrázek na téma: „Kdybych mohl(a) bydlet 
na zámku, vypadal by takto“.
  Obrázky, které děti nakreslily, byly 
vyhodnoceny porotou ve dvou kategoriích 
(mladší a starší děti). V první kategorii 
zvítězila Štěpánka Březinová, ve druhé 
potom Adéla Snášelová.
   Vítězkám byly předány ceny v podobě 
několika drobností a poukázky na nákup 
knížky dle vlastního výběru.
  Gabriela Flašarová
  OÚ Bludov

Vítězky soutěže Štěpánka Březinová 
a Adéla Snášelová.

V pondělí 13. června 2011 
od 18:00 hod. proběhne 

v kulturním domě 4. zasedání 
zastupitelstva obce.

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka 
na zastupitelstvo

 Štěpánka Březinová 

 Adéla Snášelová
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Klára Ambrozová Štěpán Richter Vojtěch Olejník

Michaela Kvapilová Viktorie Mazáková Zuzana Schauerová

Jitka JuřinováAnna Hrochová
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Připomínka občanům - Změna platby stočného dle směrných 
čísel roční spotřeby

Vážení občané,
blíží se konec období, kdy je možno požádat o změnu platby stoč-
ného (ze směrných čísel roční spotřeby na platbu dle skutečného 
odběru přes vodoměr). Příjem žádosti bude ukončen dne 8. června 
2011. Do této doby je možné žádost zaslat, nebo osobně předat na 
podatelnu obecního úřadu v Bludově, písemně svůj požadavek s 
telefonním kontaktem na Vás (důležitý pro dohodnutí kontroly 
vodoměru – rozvodu vody). Po tomto datu sice budou žádosti opět 
přijímány, ale změna bude možná až od července roku 2012.

Možnost platit stočné podle vodného se týká občanů 
a organizací, kteří:
1/   mají jako jediný zdroj vody přípojku z veřejného vodovodního
  řadu; 
2/  odebírají vodu pouze ze studny;
3/  odebírají vodu ze dvou zdrojů (přípojka – studna) a mají 

v domě dva samostatné trubní rozvody od příslušného zdroje 
až k výtokovému ventilu či baterii (např. z vodovodní přípojky 
do kuchyně a ze studny do koupelny, popř. WC). POZOR!! 
Odběr ze dvou zdrojů, kdy jsou vody propojeny do jednoho 
rozvodu v domě či bytě do této kategorie nepatří, z takto pro-
pojených zdrojů vody zůstane i nadále platba stočného podle 
směrných čísel roční spotřeby. 

 Pro změnu platby stočného ze směrných čísel roční spotřeby na 
platbu stočného podle vodoměru je nutno splnit následující pod-
mínky (mimo vodovodní přípojku): 

-  do vodovodního potrubí za tlakovou nádrží nechat osadit vo-
doměrnou sestavu a to kulový uzavírací kohout, certifikovaný 
domovní vodoměr (ne bytový – z důvodu nepřesnosti odečtu) 
a další kulový kohout (uzavírací kohouty jsou nutné pro další 
možnou výměnu vodoměru);

- domovní vodoměr musí být namontován firmou s oprávněním 
pro výše citované práce (např. ŠPVS Šumperk, Petr Zatloukal 
Bludov, atd.) – doložit fakturu na zakoupení a montáž;

- vlastník nemovitosti zodpovídá za aktuální certifikaci domovní-
ho vodoměru – těsně před uplynutím 6-ti leté doby od certifi-
kace vodoměru (od montáže) zajistí jeho pravidelnou výměnu 
(v opačném případě automaticky přechází na platbu stočného 
podle směrných čísel roční spotřeby). 

 Na základě doručených požadavků bude pověřeným pracov-
níkem provedena ve druhém a třetím týdnu června 2011 fyzická 
kontrola osazených certifikovaných vodoměrů, provedení rozvodů 
vody v nemovitosti a poplatník bude zaevidován jako poplatník 
stočného podle vodného. Při výpočtu stočného se pak bude, v od-
souhlasených případech, vycházet z odpočtu vodoměrů v nemo-
vitostech. Platby takto vypočteného stočného budou poplatníkem 
hrazeny buď na pokladně, popř. převodem z účtu nebo platbou 
SIPO. Stočné za 1.pololetí (přesně do odečtu stavu vodoměru 
správcem vodovodu), u nově přihlášených, bude ještě uhrazeno 
dle směrných čísel roční spotřeby a dále pak již podle skutečné 
spotřeby odečtené na vodoměru..
 V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se můžete obrátit 
na pracovníka obecního úřadu p. Baláta, tel 583 301 446 nebo 
603 521 264
   František Balát, refernt OÚ

Upozornění na možnost změny

ANKETA č.5 - NA MĚSÍC ČERVEN  

Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři Bludovanu.
Opět se na Vás obracíme s anketní otázkou, abychom při 
rozhodování o některých problémech znali Váš názor.

Jste spokojeni s množstvím a rozmístěním 
sběrných nádob (kontejnerů) 

na tříděný odpad?

Upřesnění:
Třídění odpadu je velmi záslužná činnost, kterou je zásadně 
potřeba podporovat. I když vlivem ekonomické krize výkupní 
ceny za tříděný odpad poklesly až o 30%, je lepší získat 
jakoukoli cenu, než odpad netřídit, a za jeho uložení platit 
nemalé částky. Váš názor nám pomůže při rozhodování 
o případném dalším rozšíření míst sběru tříděného odpadu.

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 dubnové ankety č.4:
Květnová anketa jednoznačně oslovila nejvíce 

respondentů. A všichni se shodují na tom, že přijetí 
obecně závazné vyhláška omezující hlučné činnosti 
podporují. Převážně souhlasí se zákazem hlučných 

činností v době nočního klidu (od 22:00 do 06:00 hod) 
denně. O víkendech a svátcích doporučují „přitvrdit“, 

čili více omezit.
 Většina (80%) se shoduje na větším omezení v neděli 

a o svátcích. Co se týká kontroly dodržování této vyhlášky 
se názory Vás účastníků ankety liší. Návrhy se pohybovaly 
od napomenutí, přes pokuty, až k veřejnému „pranýřování“ 

rušitelů klidu v obecních vývěskách nebo zveřejněním 
v Bludovanu. Všichni víme a jsme svědky častého 

beztrestného porušování vyhlášek a zákonů vyššího řádu 
než jsou Obecně závazné vyhlášky. Je tedy na nás všech, 
jak budeme vlastním příkladem působit na neukázněné 

spoluobčany.
Děkuji všem zúčastněným účastníkům ankety a těším se 

na další příspěvky s názory na dnešní otázku. 
Milan Klimeš
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V červnu 2011 oslaví:
Janků Aloisie Nová Dědina 70
Snášelová Anna Nádražní  70
Straková Zdenka 8. května  70
Černíčková Marie Komenského 70
Jílková Anna Na Hradě  70
Morawetz Adolf Školní  70
Chlebík Karel Bludoveček 75
Brecklová Jiřina Polní  80
Kranichová Jaroslava 8.května  80
Hradil Josef Lázeňská  80
Směšný Jan Jiráskova  81
Hauková Zdenka Školní  83 
Schwarzerová Květuše  K Zámečku 83 
Juránková Jaroslava    Polní 83 
Hrubá Božena Školní 84 
Jílková Elisaveta Husova 84 
Skokan Lubomír Ve Sléví 85 
Ptáčková Helena Zahradní 85 
Matějíček František Palackého 87 
Schmiedová Edeltruda  Masarykova 88 
Stonová Bronislava B. Němcové 88
Kozák František Nová Dědina 91

  

Dne 9. července 2007 nás náhle opustila 
manželka a maminka paní  

Jana Kotrlá (roz. Riedlová)
S láskou vzpomíná manžel, dcera Radka, 
syn Petr, tatínek a sestra Vlaďka s rodinou. 

Dej každému dni příležitost,
aby se stal nejkrásnějším

dnem tvého života
M. Twain

Dne 18. června 2011 oslaví své 85. narozeniny 
pan Lubomír Skokan
Vše nejlepší k významnému výročí, pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a životní pohody 
do dalších let přejí manželka Zdeňka, dcera Eva 
a syn Ivo s rodinami.

Dne 28. července 2011 by oslavil 60. narozeniny 
pan Vladimír Jáně
S láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

Vše zmizí, jen stopy tvé práce, lásky 
a obětavosti zůstanou.

Dne 4. června 2011 by se dožil 90 let pan

Antonín Sedláček
S úctou a láskou vzpomínají synové: Antonín 
a Stanislav s rodinami. Vnoučata: Antonín, 
Jitka, Petr a Vendula s rodinami.

POZVÁNKA
 

Pá  3.6. 17:30 Školní večírek
So  4.6.  14:00 Zábavné odpoledne /zahrada KD/
Út   7.6. 17:00 Žákovská akademie
So 11.6. 18:00 Turnaj THAJSKÝ BOX
Po 13.6. 18:00 Zastupitelstvo
So 18.6. 14:00 Koncert KPH – zámek
So 18.6. 14:00 Přehlídka dechovek - lázně
So 25.6., Ne 26.6. Výstava drobného zvířectva /zahrada KD/
Pá   1.7. 22:00 Letní kino /zahrada KD/
Každé úterý dopoledne od 9:30 hod.  MATEŘSKÉ CENTRUM 

na červen 2011

Dal ses na cestu, kterou jde každý sám. Jen dveře 
vzpomínek jsi nechal dokořán. Dík za to, čím jsi byl, 

za každý den, který jsi žil. Měl jsi rád život, 
lidi kolem sebe a my zase milovali tebe

Jak chmýří z květů pampelišek, 
odešlas od nás rychle a tiše.

Vzpomínky na roky kdysi šťastné
 jsou v našich srdcích ukryté, 

jsou hluboké a krásné.

Dne 16. června 2011 tomu bude 20 let co nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička paní
Emilie Hegerová
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo ji znali 
a měli rádi. Dcera Zdeňka s rodinou, syn Mojmír 
s rodinou.

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

Dne 19. června vzpomeneme 9. výročí 
úmrtí paní
Vitoslavy Zamykalové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomenou manžel, dcery a syn
s rodinami.

PRODEJE  v kulturním domě

v červnu 2011
Čtvrtek 9. 6., Úterý a Středa 14. a 15. 6. – levný textil
Čtvrtek 16. 6.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit 27. května 2011 s panem

Ladislavem Weiserem
Za slova útěchy a květinové dary všem děkují

manželka a synové s rodinami.
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Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd
do divadla Broadway v Praze na muzikál

Účinkují: Daniel Hůlka, Bohuš Matuš, Marián Vojtko, Petr Kolář,
 Ladislav Spilka, Jan Toužimský, Bohouš Josef, Josef Vojtek, 

Kateřina Brožová, Ilona Csáková,Olga Lounová, Alžbeta Bartošová, 
Radka Fišarová, Marta Jandová, Vilém Čok,Martin Pošta, 

Ivana Jirešová, Libuše Vojtková a další
Autor: Michal David, Libor Vaculík, Lou Fanánek Hagen  

  Režie: Libor Vaculík

V sobotu 26. listopadu 2011
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Cena 1.050,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov Vás zve na

ŽÁKOVSKOU AKADEMII
Úterý 7. června 2011 v 17:00 hod.

Vystoupí žáci Hudebních kurzů 
při KD Bludov – flétna a kytara

- vstupné dobrovolné -

Výstavu drobného 
domácího zvířectva

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve všechny občany na 

Výstavu drobného 
domácího zvířectva

v zahradě za Kulturním domem v Bludově
Sobota 25. června 2011 od 12 do 18 hodin
Neděle 26. června 2011 od 8 do 16 hodin

Vystaveni budou králíci, holubi, hrabavá i vodní drůbež, terarijní zvířata, 
bude možno zakoupit kvalitní a oceněná zvířata pro další chov.

Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína

Srdečně zvou bludovští chovatelé
Vstupné 20.-, děti zdarma 
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

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

 Kulturní dům Bludov vás zve do 

LETNÍHO KINA 
v zahradě za kulturním domem

Kulturní dům Bludov Vás zve na

• Vystoupení žáků ZŠ Bludov
• Cirkus trochu jinak   

• Bubble show
• Páni z Bludova

• Rádio Rubi
• Skupina ZBOŘEC

Start a let horkovzdušného balonu: 
1. let - sobota večer,  2. let - neděle ráno

Zahrada za Kulturním domem Bludov
Sobota 4. června 2011 od 14:00 hod.

Občerstvení
- vstupné dobrovolné -

ŽENY V POKUŠENÍ
+ 6. bludovský týdeník

Pátek 1. července 2011 po setmění /22:00 hod./

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
+ 7. bludovský týdeník

Pátek 22. července 2011 po setmění /21:00 hod./ 

OBČERSTVENÍ
Vstupné dobrovolné.

V případě nepříznivého počasí 
se promítání nekoná.

 Znalci poezie zajisté poznali, že první dvojverší jsem si 
vypůjčil od Vítězslava Hálka. Žádný vhodnější jsem k uctění 
toho překrásného času, který právě prožíváme, nenašel. Jistě jste 
si všimli, že na kvetoucích stromech poletuje velmi málo včel. 
Mnozí se mne ptají, čím je to způsobeno.
 Před rokem 1989 bylo včelařství jediný možný způsob, 
jak si vylepšit rodinný rozpočet - žádná jiná činnost nebyla 
povolena, včelařství bylo, stejně jako je dnes, osvobozeno od 
daně, výkupní cena medu byla vyšší (o 3,50 Kč) než cena medu 
v obchodě. Za přísun včelstev k řepce a k jeteli platili zemědělci 
(JZD a Státní statky) odměnu. Dnes je vše jinak. Ve vzpomenu-
té době místní bludovští včelaři vlastnili 430 včelstev. Dnes je 
v Bludově pouhých 66 včelstev. 
 V době květu ovocných stromů a řepky vylétá z každého úlu 
cca 30 000 včel, a to až devětkrát za den. Jen pro zajímavost: 
k získání 1 kg medu musí včely navštívit 5 000 000 květů. Jed-
noduchým výpočtem zjistíme, že denně „chybí“ v bludovských 
sadech a polích 98 280 000 včeliček (430-66 x 30 000 x 9). 
Podle množství nektaru v květu musí včela k naplnění medného 
volátka navštívit 12-15 květů. Vynásobíme oněch vypočtených 
98 280 000 pro jistotu pouze deseti a dostáváme se téměř k jed-
né miliardě květů, které zůstávají neopyleny. 
 Je pravdou, že na opylení hmyzosnubných rostlin se podílí 
také ostatní hmyz-čmeláci, motýli, včely samotářky (těch je 
několik druhů). U tohoto hmyzu ale přezimuje pouze oplozená 
samička, která na jaře založí hnízdo - tedy do opylování rost-
lin kvetoucích na jaře téměř nezasáhnou. Včelstva naopak žijí 
v trvalém společenství, to znamená, že ve včelstvu je jediná 
oplozená matka a cca 25 000 – 30 000 včel dělnic. Včelstvo se 
již v prosinci – po zimním slunovratu – začíná množit a v době 
květu ovocných stromů je k dispozici oněch vzpomenutých 

30 000 včel létavek, které během dubna zmizí a nahradí je další 
generace včel vylíhlých od prosince.
 Včela vylétá z úlu čtyřicet dnů poté, kdy do buňky matka 
položila vajíčko. Pokud se včelař postará (již na podzim), aby 
včelstva měla mladou matku, dostatek zásob a teplo, naklade 
ve snůšce za den mladá matka 1 200 až 1 500 vajíček, což je 
téměř 1,5 x víc, než sama váží. Matka dožije až 5 roků života, 
a to proto, že je krmena pouze mateří kašičkou, kterou produkují 
ze svých žláz pouze nejmladší včely. Oproti tomu včela dělnice 
se ve snůšce dožije pouze tří týdnů od prvního výletu z úlu. 
Včela narozená v červenci a později přežije zimu – tedy téměř 
6 měsíců.
 Vrchol rozvoje včelstva je kolem letního slunovratu – tehdy 
v jednom úle žije jedna matka, zhruba 60 000 dělnic a několik 

Motto: Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři 
roky života – Albert Einstein

Přilétlo jaro z daleka 
a všude plno touhy,
vylétly z úlů včeličky 
a pestré kvítí na lukách 
přesladkou vůní medu voní.

Včely

set trubců (včelích samců, kteří jsou v úle „trpěni“ pouze k oplo-
zení nové matky). Oplození matky se děje jedinkrát za její život, 
ve výšce cca 30 m a k oplození jediné matky je potřeba 9-12 
trubců. Po splnění poslání padá trubec mrtvý k zemi a nastupují 
další tak dlouho, až má matka naplněn semenný váček - spermie 
jí musí stačit na celý život. Až „dojdou“, tak ji včely vymění.
 Zakončit bych chtěl připomenutím, že užitek z chovu včel 
činí pro včelaře pouhých 5 %, zbytek 95 % je zisk společnosti 
- tím, že včely zajišťují opylení hmyzosnubných rostlin.

Stanislav Balík st.
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Koncerty 
 V letošním roce, tak jako i v minulých letech, přijíždí do 
Bludova v rámci činnosti Kruhu přátel hudby při KD Bludov, 
celá řada vynikajících českých i zahraničních umělců. Průměrně 
se uskuteční ročně kolem deseti koncertů vážné hudby, převážně 
na zámku a jednou ročně v zámecké oranžérii. Obě prostředí 
poskytují vynikající atmosféru k hudebním zážitkům. O vysoké 
kvalitě koncertů svědčí zájem i přespolních návštěvníků.
 Díky panu Janu Morávkovi z Uničova, který od počátku 
činnosti KPH v Bludově v r. 1995  pracuje jako lektor a přijíždí 
v roli moderátora těchto koncertů, je cena za vystoupení přijatel-
ná i pro menší obce, protože koncerty domlouvá vždy pro více 

kruhů najednou. Proto jsme v  minulosti mohli v Bludově vidět 
a slyšet tak vynikající a známé umělce, jako jsou např. Štěpán 
Rak,  Kateřina Englichová, Alfréd Strejček, Jana Boušková, Ra-
dovan Lukavský a další.
 Zvu všechny věrné návštěvníky, ale i ostatní, kteří si ještě 
nenašli na tento druh kulturního vyžití  cestu, v sobotu 18. červ-
na  ve 14.00 hod. na zámek Bludov na poslední koncert před 
prázdninami, vytoupí  Natalia Khoma a Volodymyr Vynnytsky   
/klavír a violoncello – zámek/.
 Děkuji rodině Mornstein - Zierotin a vedení Obecních lesů 
Bludov za ochotu  a vstřícnost při pořádání těchto koncertů.

-jdi-

Zápis do MŠ

    Sešel se rok s rokem, přišlo další jaro a naše nejmenší spolu-
občánky čeká první velká změna v jejich životě – zápis do ma-
teřské školy. Abychom jim a jejich rodičům tento krok, tak jako 
jejich předchůdcům, ulehčili, opět jsme  uspořádali v úterý 19. 
dubna „Den otevřených dveří“. To se děti spolu se svými rodiči 
mohly projít po všech prostorách školky a podívat se na svoje 
možné příští kamarády. Ti se jim na oplátku rádi pochlubili 
scénkami, výkresy a různými výrobky, které se během školního 
roku pod vedením a pečlivým dohledem jednotlivých učitelek 
naučili nebo vyrobili.
     Samotný zápis se konal ve středu 27. dubna. Tento rok však 
moje rozhodování bylo jednodušší, protože se nám společně 
se zřizovatelem – obecním úřadem, podařilo vybudovat novou 
třídu v prostorách lékárny, s veškerým potřebným zázemím 
Tím se podařilo zvýšit kapacitu naší MŠ o dvacet dětí, a proto 
jsme nyní schopni pokrýt požadavky našich občanů v době, kdy 

mnohá města řeší velké problémy s nedostatečným počtem 
volných míst v mateřských školkách.
     Celkem bylo podáno 27 platných žádostí o přijetí. Všechny 
děti, které splňovaly požadovaná kriteria, jsem tedy díky zvýše-
né kapacitě školy mohla přijmout.. Pouze tři děti díky nízkému 
věku (dva roky) nebyly přijaty, ale již se na ně těšíme příští 
rok.
     V září, ve školním roce 2011 – 2012, tedy přivítáme 24 
nových tvářiček. Všechny naše děti budou rozmístěny celkem 
do pěti tříd a  bude se o ně starat celkem deset pedagogických 
a čtyři provozní pracovníci.
     Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat za  velkou pod-
poru, které se nám dostálo od pana starosty a pracovníků OÚ 
při prosazování naší snahy o rozšíření prostor naší školy. Všem
našim zaměstnancům děkuji za jejich práci, díky které se nám 
stále daří, a věřím že dobře, držet nasazenou laťku hodně vysoko.

                           Ivana Kouřilová, ředitelka mateřské školy 
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 Příspěvek pisatelky v minulém vydání s tímto nepřehlédnu-
telným a vtipným sloganem mne potěšil hned natřikrát. Jednak 
proto, že Bludovan začíná ožívat problémy všedního dne, že si 
do něj začínáme psát. Podruhé proto, že se s tímto sloganem 
ztotožňuji. Ano, já si přeji aby ‚moje‘ ulice, v níž žiji, se jednou 
stala něčím takovým jako Beverly Hills. Pisatelce také neušla 
lehká provokující nadsázka mého příspěvku, jejímž záměrem 
bylo povzbudit ‚vyhecovat‘ další přispěvatele. To se pisatelce 
v jejím příspěvku vtipnou replikou podařilo. A zatřetí mne těší 
skutečnost, že indikátorem kultivovanosti (nejen) místního ča-
sopisu tj. občanů-přispěvatelů je jeho Listárna (naštěstí nikoliv 
Liskárna). 
A na závěr svůj podporuji také závěr pisatelčin, z něhož cituji: 
‚řešme problém většiny občanů a nezabývejme se malicher-
nostmi‘. Jen jsem se nedočetl, kde konkrétně je podle jejího 
názoru ten největší problém většiny občanů. Podle mne nejspíše

Beverly Hills v Bludově    Konečně živý dialog v Bludovanu ‚budiž pochválen‘
pro každého jednoho především v té JEHO ulici a na jeho 
nejobvyklejší trase v obci. Tam Bludováka nejspíše bota doslo-
va tlačí. Bludov má ulice hotové i nehotové, jak obec postupně 
stíhá s penězi (a dík jí za to, jinak by ji při minulých volbách 
občané-voliči ‚překroužkovali‘ do jiné sestavy). Ulice Zahradní 
byla ‚první na ráně‘ již při kopání plynu (napojení od lázní) 
a dalších obdobných akcích a také bezesporu navazuje na 
‚lázeňské korzo‘  - poté přes přechod ‚u Balatků‘ na nový chod-
ník atd. Tož pišme si do své Listárny o problémech na svých 
ulicích. Papír nešetřme, na množství nehleďme, časopis to nejen 
unese, ale také se oživí.
 Nakonec si dovolím jedno civilně-patetické prohlášení: „Není 
zde k rozlišení malých…cherných a velkých problémů. Vždyť 
už jen například malý krůček na ulici může skončit ve velkém 
psím lejnu, anebo také ta ulice může být čistá a být velkým 
skokem pro lidstvo, prostě světová, něco jako Beverly Hills“.                                                             

                             Roman Žalio

Jací jsme ?
Nepochopila jsem, co bylo myšleno článkem v minulém Bludo-
vanu „Ulice Zahradní – Beverly Hills Bludova“. To že si závidí-
me? Ale co? Před 30 lety jsem se nastěhovala na ulici Zahradní. 
V této ulici končila rozbitá kanalizace ústící do  potoka Vitonín. 
Při stoupající vodě v potoce a ucpání roury nám ulici, sklepy 
i garáže zaplavovaly splašky (nikoliv dešťová voda) vytékající 
z kanálu. Kdo neměl okolo domu zídku, měl smůlu. Ćekali jsme 
mnoho let, než na nás došla řada a nánosy kamení zmizely. Ať tu 
nebyla zahrádka paní Ondráčkové, tak už jsme již dávno museli 
nechat naši ulici přejmenovat a nepřejte si vědět jak. V dnešní 
době si vážíme toho, jak to tu vypadá a snažíme se, aby to tak 

zůstalo. Za sebe bych prosila alespoň o dva odpadkové koše 
u laveček na papíry na to, co uklízíme po svých miláčcích. (Tře-
ba to není malichernost). Nechci bydlet nikde v Americe, stačí 
mi, když naše ulice bude vypadat tak, jak se i jmenuje. Určitě 
nejde ukrást přechod na silnici. Jestli ten přechod, co jde z ulice 
Zahradní přes hlavní silnici je váš, tak ať vám ho vrátí. S tím já sou-
hlasím a přimlouvám se. Ale potom prosím o náš vlastní. Myslím 
si, že by nám tam chyběl a také všem lidem, co se jim ulice líbí 
a rádi tu chodí na procházky, nebo si přes ni zkracují cestu domů.
                                                                                     
                                       

 Kubíčková Libuše, ul. Zahradní

 Po klidné a tiché noci přivřít okno, letní den bude horký. Jaká 
to slast spát ve větrané místnosti. Dokonce to doporučují i dok-
toři. Spaní v čistém a chladném vzduchu prý je zdravé. A v zimě 
obzvláště. Spaní v nějakých osmnácti stupních Celsia má přímo 
omlazující účinek (asi jde o částečnou hibernaci nebo něco 
podobného, hlavně že to funguje..). 
 Byl by to krásný sen, kdybychom se mezitím neprobouzeli 
do reality.
 Nadčasová anketa a) V noci si hlasitě povídají naši mi-
láčkové u domů a svých psích bud. Je to jejich přirozenost 
a žijí s námi od úsvitu lidstva, takže téma nočního klidu‚ štěkání 
a vytí prostě je u nás neřešitelné. Říkala mi však jedna paní, co 
nějakou dobu pobývala v Německu, že Tam dodržování nočního 
klidu, míněno zejména na vesnicích, je samozřejmostí. Co takhle 
to zkusit u Nás?
 Nadčasová anketa b) Za těch našich bludovských nejdus-
nějších letních podvečerů si často spalujeme něco na zahradě, 
takže opět nelze v podvečer a za nocí větrat, snad až k ránu… Co 
takhle domluvit se na jednom společném ‚paličském letním dni‘ 
v týdnu? (pěkně paličský návrh..)

Den lázeňského Bludova „nadčasová anketa“
 Nadčasová anketa c) Za těch našich bludovských zimních 
dnů a nocí si všichni topíme v kotlích (jinak by se dostavila 
hibernace úplná). Dobrou zprávou je, že vládní návrh‚ prolamo-
vacího domovního zákona‘ za účelem postihování občanů kvůli 
zastaralým kotlům na tuhá paliva neprošel u Ústavního soudu 
(zjevně ušetřena práce Evropskému soudu pro lidská práva). 
Špatná zpráva je nabíledni či spíše ‚načernědni‘. V zimě je mož-
né větrat zhruba mezi desátou dopolední a čtrnáctou odpolední 
(než přiložíme do kotlů). Co takhle alespoň :
vyhlásit úředně jeden zimní den v týdnu pro spálení blíže 
neidentifikovatelných hmot (zní to strašně a stejně tak strašně To 
smrdí), tak zvaný den „hořících umělých hmot a zaryglovaných 
oken“? Naštěstí máme teď léto a mezitím třeba i Vláda zplodí 
v té věci konečně něco dobrého pro své občany (například 
dostupné ceny plynu). Ale to je bezesporu něco jako jako ten 
vysněný sen u otevřeného okna za tichých nocí…
 P.S. - tudle v rádiu někdo citoval rčení o povaze národů 
pokud jde o prosazování změn společenského chování: „Ameri-
čanům stačí Doporučit, Němcům stačí Nařídit a Čechům nutno 
Znemožnit“. Jen aby se toho nechytila naše Vláda..

                          Roman Žalio

VII. FESTIVAL MORAVSKÝCH 

DECHOVÝCH HUDEB  
BLUDOV  

sobota 18. června 2011 
ve 14 hodin v areálu lázní Bludov
V případě nepříznivého počasí se festival koná v KD Bludov

Všechny přátele dechové hudby srdečně zvou
Dechová hudba Bludověnka a Státní léčebné lázně Bludov.

- V
stu

p
n
é 50,- K

č -
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Děti navštívily les na Bludovečku    
Rodina Mornstein-Zierotin ve spolupráci se Základní školou 
Karla staršího ze Žerotína a Nadací dřevo pro život uspořá-
dala pro žáky prvního stupně vzdělávací dopoledne, které se 
konalo 12. května v lese na Bludovečku. Hlavním cílem bylo 
ukázat dětem práci lesníků v praxi.  
 Po úvodní fanfáře na lesní roh organizátoři přivítali nejenom 
děti a paní učitelky, ale i hosty, paní ředitelku Ilonu Křivohláv-
kovou a starostu Pavla Stona. Poté se rozběhly na jednotlivá 
stanoviště plny očekávání. Největší úspěch měl velký pomocník 
lesníků – kůň. Názornou ukázku přibližování dřeva předvedl 
Rosťa Straka s koněm Liborem. Děti poznaly sílu celého kolek-
tivu, když mohly pomocí lana táhnout klády dřeva, které před 
nimi na ukázku tahal kůň.
 „A co ten pán s přilbou a motorovou pilou?“ znělo často z úst 
zvídavých dětí na dalším stanovišti. Zde dřevorubec v plné vý-
stroji dětem ukázal, jak se kácí stromy. Děti si také samy zahrály 
na lesníka a vyznačily dřevorubci strom k těžbě formou zábavné 
hry. 
 Při počítání letokruhů děti diskutovaly o stáří stromů. Mimo 
jiné se dozvěděly, že dospělé stromy se mohou kácet až od 
80ti let. Na tomto stanovišti si vyzkoušely také svou zručnost 
v řezání špalíků ruční pilou. 
 „Nic nevidím!“, křičela malá Adélka, když se jí v lese zhaslo. 
Lektorka Katka, která Adélce zakryla oči šátkem, jí dala ruce 
na natažené lano a vysvětlovala: „Teď zkus vnímat les i jinými 
smysly než zrakem.“ Odvážlivci si sundali boty a šli bosí. Svými 
chodidly cítili každý klacík, každou jehličku. Zjistili, jak je zem 
v lese nevyzpytatelná.
 Jedním z důležitých cílů akce bylo upozornit děti na bezpečné 
chování v lese. Hravou formou jim lesníci vysvětlili, co se v lese 
smí a nesmí a co do lesa patří a nepatří. Lektory mile potěšila 
hloubka jejich vědomostí, zvídavost a zájem vyzkoušet si připra-
vené praktické ukázky.

 Děti byly překvapené, jak těžká a náročná je práce lesníka. 
Proto přiložily ruku k dílu a každá třída vysadila několik stro-
mečků. Jejich pomoc lesu připomínají cedulky, které označují 
místa, na nichž mohou děti sledovat, jak roste jejich strom. 
Všechny vás zveme, abyste se přišli podívat na výsledky jejich 
práce.

Za tým organizátorů Karla Mornstein-Zierotinová

1

2

3 4

5

6

6.
5. Lesní stezka
4. Určení stáří lesa 
3. Výchova lesa, těžba dřeva
2. Založení, obnova lesa
1. Zahájení, přibližování dřeva koněm

Co patří a nepatří do lesa, poznávání zvěře 

Pojďte s námi do lesa 
12. května, Bludov
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Slovíčkový král
 Ve čtvrtek 20. dubna 2011 jsme pro žáky 1. stupně naší ško-
ly připravili 2. ročník soutěže v anglickém jazyce „Slovíčkový 
král“ . Žáci 3., 4. a 5. třídy soutěžili ve znalostech anglických 
slovíček obsažených v různých tematických okruzích. Vyzkouše-
li si také svoji bystrost v anagramech a prověřili svoji dovednost 
v práci se slovníkem. Ti nejmladší si také pohráli se skládačkou 
zvířat. Soutěže se zúčastnilo 32 dětí. Přivítali jsme také pět žáků 
5. třídy ze ZŠ Bohutín. Vítězi jednotlivých kategorií se stali: 
Štěpánka Březinová /3. třída/, Anička Konečná /4. třída/ a Eliška
Březinová /5. třída/.Vítězům blahopřejeme, všem soutěžícím 
děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník.

Mgr. Eva Macková a Mgr. Iveta Šejnohová 
 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

CVRČEK KADET                                                                     
1. Jiří Sadil
2. Tomáš Směřička, Kateřina Válková  
3. Ondřej Musílek, Patrik Frank,
    Šimon Pešák

KLOKÁNEK
1. Ondřej Peichl
2. Ivo Březina
3. Veronika Hýblová

BENJAMÍN
1. Ladislav Drážný
2. Jana Zatloukalová
3. Zuzana Chalupová

KADET
1. Tomáš Pavlík
2. Tomáš Špička
3. Jakub Kvapil, Natálie Kučerová

BOBR INFORMATIKY                       SUDOKU

BENJAMÍN  
1. Ladislav Drážný
2. Martina Zlámalová
3. Šimon Jáně 

KADET
1. Adéla Kvapilová 
2. Cyril Urban
3. Jakub Kvapil

1. Tomáš Pavlík
2. Ladislav Drážný
3. Pavel Feit

 V soutěži FINANČNÍ GRAMOTNOST si nejlépe vedli 
Vlastislav Kubíček, Marcela Ptáčková a Dominik Komínek, 
kteří jako družstvo postoupili do okresního a potom i do 
krajského kola, kde se umístili na 4. místě.
Úspěchů dosáhli také žáci v okresním kole PYTHAGORIÁDY:
Ondřej Peichl  se umístil  na 1. - 2. místě
Ladislav Drážný na 6. - 9. místě a také Lucie Strouhalová 
a Jakub Kvapil byli úspěšnými řešiteli.
                                                    Květoslava Procházková

Školní klub opět připravuje na letní prázdniny 
příměstský tábor 
Co je to příměstský tábor ? 
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním 
táborům. Nabízí dětem program na celý den a děti se večer vrací 
domů k rodině. Tábor je určen pro děti od 6 do 11 let.
Název : „Z pohádky do pohádky“
Termín : 22.8. - 26.8.2011      
Cena : 800,- Kč
Program: celotáborová hra, soutěže venku i v budově, rukodělné
práce, celodenní výlet autobusem, vycházky do přírody  a  hry 
v přírodě, sportovní aktivity.
Děti docházejí na tábor denně.

Sraz – ráno  od 7:30 hod. do 8:00 hod.
          odpoledne odchází mezi 16:00 a 16:30 hodinou
V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, oběd, dopolední 
a odpolední svačinka, materiál na činnost, cestovné a vstupné. 
Podrobnější informace a přihlášku najdete na našich webových 
stránkách nebo u paní vychovatelky Soni Nikolovové.

Svátek matek – druhá květnová neděle
Nezapomněli jsme na své maminky a připravili jsme pro ně 
malé překvapení. Vyrobili jsme pro ně malé dárečky a koupili 
kytičku. 

 Mgr. Irena Dokoupilová

Matematické soutěže na ZŠ
Na jaře vrcholí na naší škole matematické soutěže. Ani letošní
rok nebyl výjimkou. Akcí s největší účastí je matematický 
Klokan, do kterého se zapojují žáci od 2. do 9. ročníku.
Soutěž proběhla ve 4 kategoriích s těmito výsledky:     
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Pojďte s námi do lesa
   Místo tajuplné, harmonické, živoucí i užitečné... místo 
k učení a zážitkům. Tak jsme poznali les díky paní Mornstein 
– Zierotin, která pro děti prvního stupně naší školy nachystala 
poučné a zábavné putování. Po slavnostním zahájení jsme měli 
možnost si poměřit sílu při přibližování dřeva s koněm, zasadili 
jsme svůj strom, poznali pravidla obnovy lesa, pokusili jsme se 
určit stáří stromů, na lesní stezce vnímali les mnoha smysly a 
poznali jsme některé živočichy. Viděli jsme také, jak se někteří 
lidé neumí v lese chovat, poházené odpadky a opuštěná černá 
ohniště. Na každém stanovišti jsme se setkali s ochotnými, 
trpělivými a usměvavými průvodci a dostali za splněný úkol 
razítko. Se sladkou odměnou v ruce jsme si celou cestu povídali 
o tom, že lesní vyučování by mohlo být častěji. Děkujeme za 
precizně připravenou akci.

               Mgr. Iveta Šejnohová

Den Indie
 Ve středu v posledním dubnovém týdnu se uskutečnil v naší 
škole „Den Indie“. Žáci se měli poučnou i zábavnou formou 
seznámit s touto exotickou zemí, kde žije dívenka Shameera, 
kterou si naše škola před čtyřmi roky adoptovala. Z následu-
jících postřehů a hodnocení žáků je vidět, jestli se jim tento 
netradiční školní den líbil.
„Mně se líbilo, jak jsme dělali trička.“ (1. třída)
„Nejvíc se mi líbilo batikování a taky jak jsme hráli baseball. 
Fakt se mi to líbilo, byl to nejlepší den.“ (2. třída)
„Měli jsme hezkou přednášku o Indii. Dozvěděl jsem se spoustu 
nových zajímavých věcí. Bubnovali jsme a naučil jsem se dva 
rytmy. Bolely mě ruce a bylo to hezké. Na indickém vrškování 
jsem byl taky. Skládali jsme z vršků vlajku a indické slovo. 
Potom jsem byl na programu „Natočme si krátký film. Naučil 
jsem se zlatej řez a fotit a natáčet. Byl to dobrý den.“(3. třída)
„Líbilo se mi indické šperkování, protože jsme tam vyráběli 
různé šperky.“(3. třída)
„Byl to hezký den, bylo hodně zábavy. V „Indii stokrát jinak“ 
nám p.uč. Březinová a p. uč. Dokoupilová uvařily čaj a dělali 
jsme si knížku o Indii.“(4.třída)
„Projekt o Indii byl hezký a i s těma bubínkama to byl dobrý ná-
pad, bylo to opravdu dokonalý. Pozdrav slunci byl dobrý nápad 
na rozcvičení. Indie interaktivně- to také bylo hezké, pan učitel 
nám toho mnoho ukázal.“ (5. třída)
„Líbilo se mi batikování- SUPER.“(6.A)
„Trochu se mně to líbilo“ (6.B)
„Zajímavě vymyšlené, líbila se mi Indie interaktivně, ale pod 
pojmem „Bojová“ hra jsem si nepředstavoval vědomostní 
soutěž.“(7.)

„Indický den byl vydařený. Byly dobré ty úkoly s učiteli. Před-
náška byla taková nudná.“( 8.A)
„Myslím si, že jsme se dozvěděli základní informace o Indii, ale 
přednáška nebyla zrovna zábavná, ale bubínky byly dostačující.“ 
(8.B)
„Naučili jsme se správně používat foťák a kameru. Učitelé se 
nám věnovali a snažili se nás naučit něco nového. O Indii jsem 

doposud nic moc nevěděla, ale po tomhle dni toho vím spous-
tu.“ (9.B)
„Den Indie byl zábavný a zároveň poučný, naučil jsem se hrát 
novou hru, seznámil jsem se s indickými slovy a poznal jejich 
vlajku. Dobře jsem se bavil.“(9.A)

      žáci školy
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 ZÁJEZD DO CHORVATSKA
Nabízíme poslední volná místa na pobytový zájezd 

do Chorvatska - Crikvenice
HOTELOVÉ PAVILONY leží v borovicovém lese ve svahu nad 
oblázkovou pláží. Ubytování je 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. Stravo-
vání 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 
možnosti - čtyři tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. Vzdá-
lenost 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.

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka. Dotazy tel. 583213415, přihlášky v KD.

Maďarské 
termální 

lázně Bükfürdő 
20.10. –  23.10. 2011 - cena -  3.950,-Kč

Léčebné lázně Bükfürdö jsou jedny z nejznámějších a nejpopulár-
nějších lázní v Evropě. Nabízí 27 bazénů. V léčebných bazénech 
se teplota vody pohybuje od 32 - 38°C, teplota vody v plaveckých 
bazénech je 26 a 28°C, dále se nabízí tobogány a jiné atrakce, ale 
také odpočinek a relaxace. Ubytování je v Apartmánovém hotelu 

v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a polopenzí.

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 3x ubytování 
ve 2 lůžkových pokojích, 3x polopenze, vstup do bazénů, lázeňský 

polatek, pojištění proti úpadku CK dle zák.č.159/1999 Sb. 
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu.

Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění

S sebou: plavky, župan, pantofle

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludova nabízí volná místa na 
čtyřdenní zájezd do Maďarska

Fotokroužek 
Děti využily prvomájového sluníčka k dovádění 

na novém dětském hřišti.
Výlet na Baťův Kanál

Foto: M. Pavlíková
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K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a povědět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.
                            Jiří Žáček

K čemu jsou holky 
na světě

Většinou těmito slovy provázely děti z ma-
teřské školy celou besídku, kterou věnovaly 
svým maminkám a babičkám ke Dni matek. 
Potěšily je hezkou písničkou, tanečky, ale 
i rozpustilou pohádkou.
 Děti z dramatického kroužku Vrabeček 
navštívily také Domov důchodců, kde rozve-
selily nejednu tvář a rozněžnily nejedno oko 
svým bezprostředním vystoupením . Nakonec 
rozdaly babičkám dárečky, které samy vyro-
bily. Prostřednictvím tohoto časopisu chceme 
poděkovat všem maminkám a maminkám ma-
minek za lásku, obětavost a péči. Děkujeme.

  
Za kolektiv MŠ  V. Valentová, A. Kouřilová

Svatojiřský výstup na Ivančenu    
V rámci obnovené tradice svatojiřských výstupů na Ivančenu 
jsme se na ni vydali i letos. Termín byl posunut z důvodů veli-
konočních svátků, které letos připadly právě na svátek sv. Jiří. 
A právě patron skautů se pravděpodobně přimlouvá u Nejvyš-
šího, co se počasí týče, protože jako bylo při prvních výstupech 
pravidlem opravdu špatné a deštivé/sněhové počasí, tak v oné 
obnovené éře je tomu právě naopak. 
 Také díky tomu jsme mohli prožít krásný slunečný den, pro-
tknutý náročným stoupáním, hrdostí nad svým skautstvím i nad 
příslušností k vlastnímu oddílu v podobě zářícího bílého kamene

z minulých let umístěném na viditelném místě na kamenné mohyly
na Ivančeně a setkáním s velkým množstvím dalších bratrů 
a sester.
 Rádi jsme se zúčastnili spolu s mnoha stovkami (tisíci?) skautů
připomínky obětí skautského protinacistického odboje, užili 
jsme si výstup na nedalekou Lysou horu a úprk na zpáteční vlak. 
Za rok zase?

Jan Juránek - Hanes
vůdce 2. oddílu Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Letošní várka kamenů z Bludova

Vrcholek mohyly - kdo najde bludovit?Část poutníků na Ivančeně

Bludovští účastníci letošního výstupu
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 Jeseníky v létě ožijí unikátní akcí, kterou si vychutnají doslo-
va všichni. Tradiční jídla Jeseníků ožijí v restauracích v hotelech 
a penzionech po celých horách. Olíznout všech deset mohou nad 
Frýdeberským salátem, vozkovou houskovou polévkou nebo 
Pradědovou husou s jablky turisté i místní.
 Gastronomický festival Chuť Jeseníků vypukne v červnu 
a potrvá celé léto. Během této doby budou místní restaurace 
nabízet hostům tradiční jídla Jeseníků.
 „Jeseníky jsou historicky vykořeněným regionem, proto zde 
neexistuje povědomí o tradiční gastronomii. Nám se podařilo 

v archivech a doslova babičkovských sešitech nalezených na 
půdách najít desítky receptů, které jsou pro Jeseníky typické. 
Tyto, v rámci gastronomického festivalu Chuť Jeseníků, budou 
v nabídce restaurací po celých horách. Lidé tak budou moci 
ochutnat skutečná tradiční jídla Jeseníků,“ vysvětlila záměr 
akce Jana Bachroňová z organizujícího sdružení Jeseníky přes 
hranici.
 Do festivalového dění se přihlásily restaurace, hotely a pen-
ziony z celého Jesenického regionu. Po celou dobu festivalu 
proběhne spotřebitelská soutěž, kdy hosté a zákazníci budou 
sbírat body za ochutnaná jesenická jídla. Výherci se můžou 
těšit na zajímavé ceny v hodnotě 50 000 Kč.
 Festival oficiálně podpořil Olomoucký kraj a Jeseníky 
– sdružení cestovního ruchu.

Jeseníky chystají na léto famózní kulinářské zážitky

„JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV?“
Nově vytvořený fotokroužek při KD Bludov zůstává otevřený 
pro další přátele fotografování. Připravili jsme pro Vás soutěž 
„JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV?“

V následujících 5 číslech Bludovanu bude zveřejněna vždy jedna 
fotografie určitého místa v Bludově. Kdo toto místo pozná a bude 
mít zájem se soutěže zúčastnit, může buď osobně, telefonicky či 
mailem oznámit svou odpověď co nejdříve do Kulturního domu 
Bludov /583238177, 736609734, kulturni.dum@bludov.cz.  
 Po ukončení soutěže a správném určení všech pěti záběrů 
budete zařazeni do slosování o ceny. V prosincovém Bludovanu 
budou oznámeny výsledky soutěže.
Přejeme hodně zdaru.

-jdi-

v sobotu 25.června 2011 
Wambierzyce

Nové Město/Met.

v sobotu 17.září 2011 
Vrbno pod Prad.

Holčovice

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

Jiří Krejčí - autodoprava 
Dr. Březiny 87, Bludov

tel. 603 495 741
provádí vozidlem Avia

odvoz stavební suti, zeminy,
 žel. šrotu apod.

dovoz uhlí,písku, štěrků 
a jiných st. materiálů

dovoz palivového 
dřeva, kůry 



Místní informační centrum při KD 
Bludov nabízí nově i Bludovský PIDIFRK
 Pidifrk je pohlednice, většinou zobrazující zajímavé mís-
to v České republice. Tyto pohlednice na sebe vodorovně 
i svisle navazují a vytvářejí tak ojedinělou mapu. Kromě 
toho je na každém pidifrku několik lepších či horších 
vtípků, čímž vzniká obrovský kreslený vtip. Samozřejmě 
největší na světě, jak jinak. Bylo vydáno už 431 pidifrků, 
připravují se další. Pidifrky se staly samozřejmě sběratel-
ským předmětem. Cena 15.- Kč

„Teoreticky se dá žít i bez pidifrků, ale takový život nestojí 
za nic.“

Svátek  
 V naší mateřské škole se stále něco děje. Před Velikonocemi 
připravily paní učitelky program pro děti a rodiče s názvem 
„Velikonoční dílna“. V jedné třídě děti s maminkami a babička-
mi vyráběly velikonoční přáníčka, v „Myšce“ jsme zase zdobili  
vyfouklá vajíčka. Naučili jsme se různé nové techniky zdobení, 
např. speciálními olejovými barvami, které jsme opatrně nalili 
na vodu  a rychle přenesli na vajíčko. Nebo jsme vajíčko  po-
třeli klovatinou a obalíli je v krupici. Potom  na ně děti ma-
lovaly anilinovými barvami ornamenty. Moc hezké bylo zdo-
bení motivy vystřiženými z ubrousků. Všichni se pěkně bavili 
a připomněli si naše velikonoční zvyky.
 V květnu zase ve školce připravili besídku k Svátku matek.
Děti z „Myšky“ zazpívaly písničky, zatancovaly a zahrály 
pohádku o malé myšičce. Potom daly  maminkám k jejich svát-
ku přáníčka a dárky.  Bylo to moc hezké odpoledne. Děti všech-
no velice dobře zvládly. Je vidět, že se pí. učitelky, E. Březinová 
a  A. Kouřilová přípravě programu k svátku matek velice pilně 
věnovaly,  za což jim patří velký dík.          

Mi. Pavl.
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�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

POZOR!!!
Prosíme majitele automobilů ze Školní ulice, aby v sobotu 4. 6. 2011
a v neděli 5. 6. 2011, neparkovali v zatravněném prostoru, /který bývá 
využíván pro pouťové atrakce/ před paneláky čp. 525 a 526. Děkujeme.


