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Naučná stezka
Návštěvníci naučné stezky Bludovská 
stráň si mohli všimnout, že členové 
Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody ani v létě nezaháleli. 
Když se počasí na konci prázdnin ko-
nečně umoudřilo, provedli plánovanou 
pravidelnou údržbu po celé trase stezky. 

Zvlášť bylo potřeba obnovit nátěry stří-
šek nad jednotlivými panely. Prázdninové 
aktivity se nelíbily pouze pavoučkům, 
kteří byli vyhnáni ze všech zákoutí nauč-
ných tabulí….

Mgr. Jana Holinková, 
Roman Procházka 

Upozorňujeme občany, že 31. 8. 2011 byla splatnost poplatku za stočné. 
Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili, aby tak učinili v co nejkratším termínu. 

Žáci Základní školy a Dětského domova 
v Zábřehu ukončili školní rok 2010-
2011 vycházkou do přírody. Za pěkného 
slunného dne se vydali na trasu naučné 
stezky Bludovská stráň. Již dříve si prošli 
naučnou stezku kolem Moravské Sázavy, 
proto věděli, co je čeká.
 Do Bludova přijeli vlakem, tak nástup
na trasu začal u nádraží ČD napříč 
Strání mírným stoupáním po pěkném 
chodníčku k nejvyššímu bodu naučné 
stezky, kopci Brusná. Za doprovodu dvou 
členů místní organizace Českého svazu 

Naše naučná stezka
ochránců přírody byli seznamováni se 
zvláštnostmi tohoto území. Počasí jim 
přálo, tak byl z Brusné nádherný výhled 
po okolí, jak na hřebeny Jeseníků, tak 
na druhou strnu na Zábřežsko a přírodní 
park Březná. 
 V Drážníku si děti zkontrolovaly jimi 
nasazené stromky. Někteří z nich totiž na 
podzim roku 2009 pomáhali při výsadbě 
nové zeleně. Každý z pomocníků zde 
má svůj stromek. Pokračovalo se ko-
lem hřiště k přírodnímu parku Gryngle. 
Zde je nejvíce zaujaly až 300 let staré 

stromy. Na Příčné byl malý odpočinek 
a sladké překvapení pro účastníky od 
ochránců přírody. 
 Trasa dále vedla znovu do Stráně, kde 
jsou informační tabule o místní květeně. 
Ještě než výletníci dosáhli lesa, tak se 
společně vyfotili. Lesní cestička je do-
vedla zpět k nádraží, odkud odjeli domů.
 Nejen děti ale i učitelé byli překva-
peni příjemným prostředím a nenáročnou 
vycházkou. Věřím, že se nám  podařilo 
vzbudit zájem o přírodu a někteří se sem 
vrátí i s rodiči.

Mgr. Jan Holinková

„JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV?“
Zveřejňujeme další, v pořadí třetí 

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 /736609734, 583238177, 
kulturni.dum@bludov.cz

Po ukončení soutěže a správném určení 
všech pěti fotografií budete zařazeni 

do slosování o ceny a v prosincovém 
Bludovanu budou oznámeny výsledky 

soutěže. Přejeme hodně zdaru.  
-jdi-

společná fotografie na vrcholu Brusné listopad 2009 – sázení stromků v Drážníkulistopad 2009 – sázení stromků v Drážníkuspolečná fotografie na vrcholu Brusné

ˇ
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Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově tak 
jako každoročně pořádala výstavu drobného zvířectva. Již 
v pátek se muselo postavit 156 klecí pro králíky, 53 voliér pro 
holuby, 26 voliér pro drůbež a 10 voliér pro drobné hlodavce 
a koťátka.
 Od 16 hodin začali pozvaní chovatelé ze tří okresů - Olo-
mouckého, Bruntálského a Šumperského - přivážet svoje zví-
řata na zaklecování. Při přejímce zvířat musí mít každý cho-
vatel veterinární potvrzení o zdravotním stavu každého zvířete. 
V sobotu v 8 hodin začalo posuzování posuzovateli ČSCH. 
Králíky posuzovali: Bohumil Hejl z Úsova a Jindřich Snítilý 
z Krnova, holuby posuzoval Karel Jirků z Lanškrouna a drůbež 
hrabavou i vodní posuzoval Jan Kacar ml. z Bludova. 
 Bylo uděleno 21 čestných cen. Pohár věnovaný starostou 
obce Ing. Pavlem Stonem za nejlepšího králíka výstavy získal 
přítel Arnošt Smrček z Pískova. Pohár věnovaný Ing. Františkem 
Snášelem, předsedou akciové společnosti Bludovská, za nejlepší 
voliéru drůbeže získal přítel Tibor Tár ZO Bělá pod Pradědem. 
Pohár věnovaný předsedou ZO, přítelem Josefem Zamykalem 
za nejlepšího holuba získal přítel Ing. Miroslav Zelinka ZO 
Jeseník. Mladí chovatelé tentokrát soutěžili mezi sebou a poháry 
věnovala ZO ČSCH Bludov. V králíkách zvítězil MCH Jaroslav 
Pečenka ze Zábřehu, v drůbeži získala pohár Kateřina Urbán-
ková ze ZO Zábřeh.V holubech zvítězil mladý chovatel Lukáš 
Chytka ze ZO Nový Malín. Všichni jmenovaní, kteří věnovali 
poháry, je pak v neděli předávali, za akciovou společnost „Blu-
dovská“ předával ceny pan Oldřich Janíček, pověřený předsedou 
Ing.Františkem Snášelem. Všem, kteří darovali poháry, mnoho-
krát děkujeme.
 Výstavu navštívilo přes 300 občanů nejen z Bludova, ale 
i z dalekého okolí. O zábavu bylo postaráno, tradiční kolo štěstí, 
občerstvení, jihomoravská vína. 

Místní výstava králíků, holubů, drůbeže a drobných hlodavců Bludov 25. - 26. 6. 2011
 Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, Obecnímu úřadu 
Bludov, Bludovské a.s. za jejich spolupráci. Bez této pomoci 
bychom nemohli tak velikou a náročnou akci uskutečnit. Dále 
bych chtěl poděkovat všem bludovským chovatelům, mladým 
i těm starším za jejich obětavou práci po všechny čtyři dny 
výstavy. 
  Poděkování patří i Mgr. Divišové a MvDr. Csc. Josefu 
Hlásnému za dobrou spolupráci.
  Také všem bludovským občanům, kteří nám zachovali 
přízeň a podpořili tuto akci svým příchodem na výstavu. Také 
bych touto cestou připomněl, že od pondělí 19. září 2011 od 15 
hodin začíná kroužek mladých chovatelů. Máte-li doma děti, 
které mají nějaké zvířátko a chtějí se o něm dozvědět více, 
budou vítáni. Práce v kroužku bude spočívat v chovu živých 
zvířat a v účasti na soutěžích. Kroužek je pro děti od 10 do 
18 let. Žádný poplatek se neplatí. Platí jen staré dobré přísloví: 
Kdo má rád zvířata, má rád i lidi.

 Jan Kacar, jednatel ZO ČSCH Bludov
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Na základě nařízení Policie České republiky, krajského ředitel-
ství Policie České republiky, došlo k úpravám křižovatky silnic 
I/11 a I/44 u zámku v Bludově.
 Ze zmiňovaného nařízení vyšla povinnost zrušení přechodu 
pro chodce na silnici I/11 pod vjezdem do areálu zemědělského 
družstva nad zámkem.
 Přechod pro chodce byl zrušen a nahrazen místem pro 
přecházení.
V obou směrech byly odstraněny dopravní značky IP 6 „Pře-
chod pro chodce“, zaretušováno vodorovné značení přechodu 
a v chodníku byly upraveny signalizační pásy pro zrakově posti-
žené. Přechod pro chodce byl nahrazen místem pro přecházení. 
 Místo pro přecházení není fyzicky nijak označeno, pouze 
v místě byly ponechány snížené obrubníky  a upraveny hmatové 
pásy, upozorňující zrakově postižené na vyvolanou změnu.
 Místo pro přecházení se od přechodu pro chodce liší 
v zásadní věci: při přecházení vozovky odpovídá chodec 
za svoji bezpečnost. Chodec smí vstupovat na vozovku, jen 
když se předtím přesvědčil, že přecházením neohrozí žádné 
účastníky provozu a nedonutí řidiče přijíždějících vozidel 
k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Chodec nesmí vstu-
povat na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem nebo 
přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy. Nevidomý chodec 
signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou 
holí ve směru přecházení.
Prosím, dbejme své osobní bezpečnosti!               

      Za OÚ-oddělení výstavby

ANKETA č.6 - NA MĚSÍC ZÁŘÍ 
Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři Bludovanu.
Opět se na Vás obracíme s anketní otázkou, abychom při 
rozhodování o některých problémech znali Váš názor.

Jakou restauraci/hospodu v Bludově 
navštěvujete nejraději a naopak 

do které byste ani nevkročili?

Upřesnění:
Ke konci léta jsme zvolili anketní otázku mírně zavánějící 
doznívající okurkovou sezónou. Ale hostinská zařízení 
ke každé obci patří. Zvlášť k lázeňské obci, kde se 
předpokládá zvýšený pohyb pacientů a náročných 
rekreantů, kteří očekávají služby na vysoké úrovni. 
Nebudeme zde žádné zařízení jmenovat, abychom 
neovlivnili Vaše rozhodování a těšíme se na Vaše odpovědi.
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 červnové ankety č. 5:
(Jste spokojeni s množstvím a rozmístěním kontejnerů 

na tříděný odpad?)
 Podle reakcí Vás, občanů, Vám není životní prostředí 

lhostejné. Kontejnery v hojné míře využíváte. Ankety se jistě 
zúčastnili především ti, kteří odpad třídí a ke kontejnerům 
dochází víceméně pravidelně. Většina respondentů (65%) 

vyjádřila spokojenost s množstvím a rozmístěním kontejnerů. 
Pouze s množstvím sběrných nádob na bioodpad (hnědé 

plastové popelnice) není spokojenost (35%). Tento problém 
se budeme snažit vyřešit v nejbližší době.

Děkuji všem zúčastněným účastníkům ankety a těším se 
na další příspěvky s názory na dnešní otázku 

Milan Klimeš

Zrušení přechodu pro chodce 

Dne 8.8.2011 oznámil Městský úřad Šumperk, jako pořizovatel 
územního plánu, veřejné projednávání návrhu Územního plánu 
obce Bludov. Veřejné projednávání návrhu územního plánu 
se bude konat ve středu dne 7.9.2011 v 16:00 hodin v zaseda-
cí místnosti Obecního úřadu Bludov.
 Návrh územního plánu je vystaven v elektronické podobě 
na internetových stránkách www.sumperk.cz/Úřední deska/
Aktuální oznámení a v grafické podobě na vstupní chodbě 
Obecního úřadu v Bludově. Podrobnosti je možno shlédnout 
v kanceláři odboru výstavby, kontaktní osoba Eva Kösslerová, 
tel.: 724612579.
 Připomínku nebo námitku k územnímu plánu je možné 
uplatnit do 6.9.2011 buď v listinné podobě doručením na 
adresu Městského úřadu Šumperk, odboru strategického roz-
voje, územního plánování a investic, Jesenická 31, případně 
osobně na podatelně Městského úřadu Šumperk. Možností je 
i elektronické podání, zde je však nutné podání opatřit zabezpe-
čeným elektronickým podpisem. Posledním dnem je den veřej-
ného projednávání, tedy 7. září 2011. Poté už nelze k žádným 
námitkám ani připomínkám přihlížet.
 Chceme pouze vysvětlit, že námitky proti návrhu územního 
plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opat-
ření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Ostatní účast-
níci mohou podat připomínku.
 Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit 
své připomínky, dotčené osoby námitky, ve kterých bude uve-
deno zdůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezené území dotčené námitkou.

Za OÚ - oddělení výstavby

Projednání návrhu nového Územního plánu 
obce Bludov.

Majitelé zámku upozorňují, že parkoviště před oranžerií bude 
po domluvě s Obcí Bludov z důvodu konání soukromé akce 

uzavřeno ve dnech:  4.9. 12:00 – 22:00 hod. 
16.9. 15:00 – 17.9. 22:00 hod.

Mornstein - Zierotin 

Upozornění na uzavření parkoviště

V pondělí 12. září 2011 od 18:00 hod. proběhne v Kulturním 
domě 5. zasedání zastupitelstva obce.

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka na zastupitelstvo

Rekonstrukce zámeckého parku
V současné době probíhá rekonstrukce zámeckého parku. 
Obec Bludov prostřednictvím tohoto článku na základě jednání 
s majiteli apeluje na dodržování „Provozního řádu zámeckého 
parku v Bludově“, zejména upozorňuje na zákaz trhání květin, 
poškozování keřů, stromů a trávníku, zákaz vstupu psů a zákaz 
jízdy na kole.

Obec Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V září 2011 oslaví:
Straka Vladimír Vančurova  70
Bláhová Milada Na Hradě  70
Heděnec Horst  Na Hradě  70
Kozáková Marie Školní  70
Bláha Vojtěch Na Hradě  75
Valentová Karla J. Žižky  75
Hireš Zoltán A. Kašpara 75
Augustin František Na Hradě  80
Stonová Marie Polní  80
Skokanová Zdeňka Ve Sléví  81
Jáně František Družstevní  81
Balatková Zlatuška R. Kordase 83 
Mazalová Zdenka Školní  84 
Zatloukalová Marie Špalkova 84
Zamykal Josef Slepá 85 
Juřinová Irena Ztracená 87 
Dvořáková Josefa Lázeňská 87 
Dostálová Marie Školní 91  
Navrátilová Marie Lázeňská 91 

  Dík za to, čím jsi byl,
za každý den, který jsi žil.

Dne 1.10. vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana

Františka Tyla
S úctou vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.

ZO ČSCH Bludov
přeje svým členům vše nejlepší 
k životnímu jubileu a děkuje 
za obětavou práci.

22.8. před pěti lety jsme se rozloučili s naší 
milovanou a milující maminkou, babičkou
a prababičkou
Zdeňkou Doubravovou
Nikdy nezapomene dcera s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

26. září 2011 oslaví své 85. narozeniny přítel 

Josef Zamykal, ZO Českého svazu chovatelů v Bludově
mu přeje hodně zdraví a děkuje mu za předávání zkušeností 
v chovu králíků mladším chovatelům. Ať ti ten elán vydrží 
nejméně do sta let.

27. září 2011 oslaví své 85. narozeniny přítel a předseda 
základní organizace Českého svazu chovatelů

Josef Zamykal mladší, také mu přejí všichni bludovští 
chovatelé, hodně zdraví a chovatelských úspěchů a hodně 
čestných cen na výstavách. Výbor ZO ti děkuje za tvoji obětavou 
práci pro chovatelství, které věnuješ veškerý svůj volný čas.

Diamantová svatba
Dne 22. září  2011 oslaví 60. výročí společného života 

Marie a Alois Nimrichtrovi.
Do dalších společných let jim přeje hodně zdraví a pohody 

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Dne 6.9.2011 by oslavil 70. narozeniny pan
Zdeněk Andrle
Denně na Tebe vzpomíná a nikdy nezapomene 
manželka, dcery s rodinami a příbuzní.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli dne 8. srpna 2011
rozloučit s panem
Františkem Snášelem
Za slova útěchy a květinové dary děkuje 
všem manželka s rodinou.

POZVÁNKA
 

So  3. 9.     8.00 Zájezd Dlouhé Stráně a Jánský Vrch
Ne 11. 9.  17.00 Přednáška a den otevřených dveří
So 17. 9.  12.00 Zájezd na muzikál – Brno
Po 19. 9.  19.00 Koncert KPH – zámek
St  28. 9.  18.00 Nestárnoucí operetní melodie
So  1.10.    Výšlap za bludovským špekáčkem

na září 2011

KD přijímá přihlášky do HUDEBNÍ ŠKOLY  
Výuka hry na 

• Flétnu
• Klavír
• Kytaru

/do 15. září 2011/

Upozornění
Kroužek mladých chovatelů zahajuje svou činnost 
v pondělí 19. září 2011 v 15.00 hod. v jazykové 
učebně v zadní části KD – vstup ze zahrady
Hlavní náplní kroužku je práce se živými zvířaty. 
/pro děti od 10 do 18 let/

Šachový kroužek zahajuje ve středu 21. září 2011 
v 16:00 hod. v jazykové učebně v zadní části KD 
– vstup ze zahrady
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Městského divadla v Brně /hudební scéna/       

na muzikálovou komedii

Čarodějky z Eastwicku

česká premiéra
Román Johna Updika Čarodějky z Eastwicku se stal hitem. 
Tři ženy znuděné žitím v malém městečku Eastwicku v New 
England se rozhodnou prožít něco výjimečného a přičarovat 

si muže po všech stránkách dokonalého – zábavného, 
inteligentního, pozorného, sexy. Zázračný ideál se jim skutečně 

zjeví, avšak v podobě ďábla. 
Úspěchy filmové adaptace zaujaly světoznámého producenta 

Camerona Mackintoshe, jím pak byla oslovena autorská dvojice: 
John Dempsey (libreto a zpěvní texty) a Dana Rowe (hudba), 

aby napsali jevištní podobu díla. Charaktery jsou zde podány s 
patřičnou ironií i nadhledem. Tento muzikál vychází z nejlepších 

tradic klasického broadwayského muzikálu, které rozvíjí do 
vskutku současné podoby. Městské divadlo Brno uvádí inscenaci 
od roku 2007 a od té doby patří k nejnavštěvovanějším také díky 
naprosto úchvatným hereckým výkonům hlavních představitelů. 

V hlavních rolích
 Alexandra- Ivana Vaňková / Yvetta Blanarovičová / 

Jana Musilová
Jane - Johana Gazdíková / Markéta Sedláčková

Sukie - Alena Antalová / Radka Coufalová / Jitka Čvančarová / 
Hana Holišová

V sobotu 17. září 2011                    
odjezd od KD Bludov 

ve 12.00 hod. 
Cena 500.- Kč - děti, důchodci, ostatní 700.- Kč

Přihlášky v KD Bludov

v sobotu 10. září 2011 
Vrbno pod Prad. Holčovice

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

Kulturní dům Bludov pořádá

  nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Úterý 18. října 2011
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov

tel.: 583 238 177

Kulturní dům Bludov vás zve 
na zábavnou show s nejkrásnějšími 

melodiemi z operet a muzikálů

NESTÁRNOUCÍ 
OPERETNÍ MELODIE

ZPÍVAJÍ A HRAJÍ
•  Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla 
   v Ostravě a členové opery Slezského divadla v Opavě
•  Hudební  a taneční doprovod - členové orchestru 
   Slezského divadla v Opavě
•  Slovem provází Alena Bastlová a František Štěpán

Středa 28. září 2011
v 18:00 hodin

- vstupné 40,-Kč -

® ®

PRODEJE  v kulturním domě

v září 2011
Pondělí 12.9., pondělí 19.9., pondělí 26.9.

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s rodinou Mornstein-Zierotin 
Vás zvou v rámci Dnů evropského kulturního dědictví 2011

na přednášku 

Mgr. Drahomíra Polácha

Čarodějnické procesy

Neděle 11. září 2011 v 17.00 hodin
Zámek Bludov

Rodina Mornstein-Zierotin Vás v tento den zve 
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

14:00 - 17:00 hod. Žerotínská hrobka
19:00 - 21:00 hod. Zámek

- vstup volný-
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Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá 

XIX. ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Sobota 1. října 2011
Letos v říjnu bude ROZHLEDNA slavit narozeniny. 

A proto tentokrát místo tradičního výšlapu pojmeme tento 
ročník trochu jinak – trasa bude končit na rozhledně, kde 
se připojíme k akcím pořádaným Klubem českých turistů 

při příležitosti oslav 15. výroční rozhledny. Nepřijdete 
ani o špekáčky – u Kostelíčka bude táborák s možností 

nákupu špekáčků a občerstvení.

Trasy: 8 a 18 km 
Cíl rozhledna NA HÁJI

Start ze zahrady za KD v 9 – 10 hodin
Koná se za každého počasí

- vstup volný -
Klub českých turistů odbor Šumperk a Značkaři Šumperk

Dům dětí a mládeže Vila Doris Šumperk
Obce Bludov a  Ruda nad Moravou

pořádají v sobotu 1. října 2011

POCHOD PO ŠUMPERSKÉM PSANÍČKU

 Memoriál Josefa Janků 
 19. ročník

a
15 LET ROZHLEDNY NA HÁJI

Pěšky:    ze Šumperka: 12, 15, 22, 35, 50 km 
  z Bludova: 8, 18 km
  z Rudy n. M.: 12,16 km
Na kole:  ze Šumperka: 45 km 

Program:
U Kostelíčku 10 - 16 občerstvení u Kostelíčka 
 12 - 14 jízdy dětí na koních z Ranche Viktorie 
Rozhledna Háj 11 - 14 výtvarné a pohybové aktivity pro děti na Háji 
 12    zahájení výstavy k 90. výročí Klubu českých turistů
 13    vyhlášení výsledků soutěže Výlet do hor, výstava
10 - 15 Volný vstup na rozhlednu, pamětní list a příležitostné  
 razítko Zdobení „výročního dortu“ na Háji. Přineste  
 příspěvek z cesty: houbu, list,šišku či jinou přírodninu   

Pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka překvapení

Trasy z BLUDOVA
8 km:    Bludov (Kulturní dům) – Bludoveček – Háj – U Kostelíčka – Bludov.
18 km:  Bludov (Kulturní dům) – Bohutín – Bartoňov – Radomilov – Zlatník
              – U Kostelíčku – Háj – Bludov.

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

FRANCOUZSKÁ HUDBA 
V PROMĚNÁCH STALETÍ

H r a j í :
Žofie Vokálková - flétna
Zbyňka Šolcová - harfa

P r o g r a m :
M. A. Charpentier: Te Deum, Josef est bien Marie: 

Laissez paistres vos bestes
J. M. Leclair: Sonáta pro flétnu a harfu

Queen Marie Antoinette: Petit piéce
C. Chaminade: Concertino

C. Saint Saëns: Le Cygne, Voliére
C. Debussy: Syrinx, Clair de lune, En bateau

M. Tournier: Etude du matin
M. Ravel: Pavane
J. Ibert: Entrac’te

Pondělí 19. září 2011 v 19:00 hodin
Zámek  Bludov
- vstupné 40,- Kč -

„Od královny Marie Antoinetty, 
k barvám impresionismu“

Maďarské 
termální 

lázně Bükfürdő 
13.10. –  16.10. 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

DVA TISÍCE POKLADŮ

Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
vás zve na odpoledne pro děti

       Kdy: v sobotu 10. 9. 2011 od 14:00 
       Kde: zámecký park poblíž Grynglete

Chytrou hlavu, postřeh, ale i schopnost 
spolupráce. To vše bude potřeba k nalezení 

pokladu. Přijít může každý, kdo se chce 
zúčastnit dobrodružné výpravy a překonat 

řadu úkolů a aktivit na cestě k pokladu.

Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
vás zve na

XVI. ročník
Svatováclavské

drakiády
Kdy: středa 28. září 2011 od 14 do 16 hod.

Kde: na Brusné

Řada doprovodných soutěží – o nejkrásnějšího
draka, nejdelší let a další

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

Pokusme se všichni společně, tak jako 
před pěti lety, tento další rekord vytvořit, 
zapojte celou rodinu a už nyní využijte 
všech příležitostí ke sběru kraslic. Vy-
zýváme nejen děti, ale všechny občany 
Bludova, aby se k akci připojili a po-
mohli nový rekord vytvořit.

- jdi -

Na Velikonoce před 5 roky jsme všichni 
společně vytvořili v Bludově krásný rekord 
– nasbírali jsme celkem 30.658 kraslic a vyzdobili 
bludovský skořápkovník. 

Pokus o rekord vytvoření 
čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE

Pokusme se nyní o vytvoření dalšího rekordu, a to vytvo-
ření největší obří kraslice a zápis do České knihy rekordů 
o Velikonocích 2012 /7. dubna – přesně 5 let od prvního 
rekordu/, za přítomnosti rozhodčích agentury Dobrý den 
z Pelhřimova. Je proto nutné již dnes začít schovávat vy-
fouknutá vajíčka. Konstrukci, na kterou se budou kraslice 
zavěšovat, máme již připravenou.

Soutěž bude ukončena v předvečer pokusu o rekord 
tj. 6. dubna 2012. Vyhodnocení proběhne v rámci akce 
7. dubna 2012 při zdobení obří kraslice v zahradě Kul-
turního domu Bludov. Vítěze budou čekat hodnotné 
ceny, odměněno bude prvních 50 soutěžících. Kraslice 
/vyfouknuté a nazdobené libovolnou technikou/ se budou 
průběžně vybírat a evidovat v kulturním domě. Barvy 
budou k dispozici v KD.

Součástí pokusu o rekord bude také
SOUTĚŽ O NEJVÍCE VYFOUKNUTÝCH 

A NABARVENÝCH VAJEC.

Omluva
Starosta obce Ing. Pavel Ston se tímto omlouvá představitelům 
Římskokatolické farnosti Bludov za mylnou informaci o tom, 
že ŘKF směnila pozemky v oblasti lázní ke stavbě rodinného 
domu. Skutečnost je taková, že ŘKF se nijak prodeje či směny 
předmětného pozemku neúčastnila. Informace byla uvedena 
v dopise č.j. OUBl/372/2011 ze dne 14.3.2011 a následně 
uveřejněna v časopise Bludovan.

REKLAMY. REKLAMY? REKLAMY!!!
Jsou všudypřítomné. Křičí na nás z plakátů, ječí z rádia a te-
levize zvýšenou úrovní hlasitosti, vyskakují na nás při každém 
kliknutí na internetu. Ploty a fasády domů naší obce se  postup-
ně zaplňují tímto reklamním smogem. Občas se budím ze sna 
, kdy někdo z našich blízkých požádá o přejmenování ulice 
Lázeňské (pro pamětníky ulice Leninovy) na REKLAMNÍ. Je to 
určitě lákavé, zvlášť v dnešní složité době, když za Vámi přijde 
agent pravděpodobně v bílé košilce s červenou kravatou a začne 
Vás přesvědčovat o výhodnosti pronajmout Váš obyčejný plot 
ke zkrášlení hezkým reklamním plakátem.  A ještě Vám za to 

zaplatí… A hrdost na to, že tu fasádu jsem naházel vlastníma 
rukama nebo že  plot natíral už můj děda mizí někde v dáli. 
Stejně tak v dáli mizí snaha některých  vlastníků přilehlých 
pozemků, kteří se výsadbou květin, keříků a stromků snaží 
zkrášlit tyto prostory ještě vice.  
 Proto než podlehnete lákání agentů, zvažte všechna pro 
a proti, obhlédněte si svůj objekt, kam se chystají připlácnout 
reklamní dílo a pak se rozhodněte, zda je reklama to „pravé 
ořechové“, co Vám ještě schází ke spokojenosti.

Milan Klimeš

Znovu se dívám
 Znovu se dívám na fotografii Ing.Milana Klimeše, na které je 
socha sv. Jana Nepomuckého, kvůli které rozhořely spory (mám 
zato, že zbytečné).
 Nejsem rodák z Bludova, i když tu žiji převážnou část svého 
života. Nevím proto, zda můj názor pro rodáky je dostatečným 
argumentem. Musím se přiznat, že jsem o soše u kostela moc 
nevěděla, nechodím tam pravidelně. Vím ale, že probíhala 
petice za vrácení sochy ke kostelu a také vím, že někteří obča-
né nevěděli, co podepisují, jak se v takových případech občas 
stává. Nechci rozebírat dopodrobna důvody pro a proti. Mys-
lím však, že důstojnost sv. Jana Nepomuckého nijak neutrpěla, 
právě naopak, vidí ji tak mnohem více lidí.
 A na závěr. Musím se zeptat tak, jak jsem se zeptala jednoho 
mého vrstevníka - kde byli tito bojovníci za „práva církve“, 
když byla církev skutečně utiskovaná, v Bludově je o tom 
dost příkladů. Na to mi dotyčný občan odpověděl:“To už je 
dávno“. Já odpovím, že to tak dávno není. Já to pamatuji a mí 
vrstevníci také. Dana Hojgrová

Vážená redakce,
dostal se mi do rukou Bludovan č. 6/2011 a na předposlední
stránce se táže pan Milan Klimeš, zda-li socha sv. Jána 
u rybníka působí odpudivě. Odpovídám: Jsem rodák z Blu-
dova a bydlím v Postřelmově. Tato socha, jak všichni ví, 
stála dříve v opačném rohu tj. u křižovatky na Šumperk. 
V minulosti byla poškozena okupačními vojsky tak, že do 
ní sovětské nákladní vozidlo nabouralo a pak našla místo 
u kostela. Nyní se vrátila, dá se říct, na své místo. Má zde své 
kouzlo a působí moc dobře pro okolí. Není to jen můj názor, 
ale i více lidí z okolních měst a vesnic. Přeji více takových 
odpočinkových památek a souhlasím s tímto jejím místem.

Karel Jáně
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Minutky - školní jídelna 

Školní jídelna Bludov si dovoluje nabídnout od 5. září 2011 
nový druh jídla - minutky.
 Jedná se o různě upravované druhy mas (kuřecí, vepřové, 
krůtí, zvěřina, hovězí, ryby) – grilováním, pečením, smažením, 
gratinováním  apod.
 Dále budou předkládány přílohy hranolky, americké bram-
bory, těstoviny, krokety, rýže, zeleninové oblohy nebo čerstvé 
zeleninové saláty
 Minutky budou přístupné pouze cizím strávníkům, nikoliv 
dětem, jelikož školní stravování pro děti se řídí vyhláškou 
č.107/2005 sb., podle které je nutno dodržovat výživové hod-
noty pro spotřební koš. V praxi to obnáší naplnit spotřební koš 
předepsanými komoditami: masem, rybami, mlékem, mléčnými 

Školní rok se nachýlil, přišlo období akcí, výletů, ale i loučení. 
Budoucí prvňáčci se na jedné straně už moc těší do školy, na 
druhé straně by však u nás v mateřské škole nejraději zůstali. 
Aby to loučení bylo veselé a plné zážitků, připravily pro ně 
paní učitelky tradiční Indiánský den a noc v mateřské škole. 
Dopoledne se malí indiáni zpěvem a tancem rozloučili na školní 
zahradě se svými mladšími kamarády a po pravém indiánském 
obědě se vydali na putování za pokladem. Na cestě museli pro-
kázat svoji obratnost, znalosti z přírody a života indiánů a také 

odvahu a statečnost. Podvečer patřil již tradičně opékání bizona 
a indiánským hrám. Za soumraku čekal na ty nejodvážnější 
poslední úkol – vydat se  za velkým indiánem na školní zahradu 
pro kouzelný svítící kámen. Stateční byli nakonec všichni malí 
indiáni a se svítícím kamínkem v dlani se zachumlali do spácáků 
ke společnému nocování v mateřské škole. 
 Když ráno vysvitlo sluníčko, nastal čas, kdy jsme se museli 
už opravdu rozloučit. Přejeme budoucím prvňáčkům úspěšný 
start do nové životní etapy, ve škole hodně kamarádů, milé paní 
učitelky a spoustu jedniček a hvězdiček.

Vracíme suroviny zpět do života…
 V rámci environmentální výchovy na naší mateřské 
škole jsme se zapojili do vyhlášené soutěže NAKRMTE 
PLASTOŽROUTA 2011/2012. Co to pro nás znamená? 
Nasbírat co nejvíce víček od PET lahví. Proto se obrací-
me i na Vás občany Bludova, kteří již  nemáte své děti 
a vnoučata v MŠ, ale chcete nás v této soutěži podpořit. Touto
akcí pomůžeme nejen přírodě (vykoupená víčka se dále 
zpracovávají na recyklační lince v Křelově na Olomoucku) 
a na vítěze čekají lákavé finanční, věcné a upomínkové od-
měny. Sbíráme čistá použitá plastová víčka pouze od PET 
lahví nejrůznějších barev do 15. května 2012. Ve sběru mezi 

s sebou budou soutěžit jednotlivé třídy a následně  mateřská 
škola jako celek.
 Věříme, že průběžně Vaše nasbíraná víčka ochotně do 
MŠ odnesou Vaši nejbližší sousedé – děti z MŠ. Děkujeme 
všem zapojeným za spolupráci, o výsledku soutěže Vás 
budeme samozřejmě informovat.

                                              Uč. Kulhajová M.

Informace z MŠ

výrobky, tuky, cukry, zeleninou, ovocem, bramborami a luštěni-
nami v určeném množství.
 Při přípravě stravy vycházíme z praktických zkušeností, 
stravovacích normativů, nutričních hodnot surovin a jídel. Naší 
snahou je realizovat kvalitní, pestré, zdravé a plnohodnotné stra-
vování všem našim strávníkům. 
 Řídíme se váhovými normami dle platných receptur pokrmů, 
kde kvalita vítězí nad kvantitou.
 Cena nového druhu jídla minutky je stanovena na 
58 Kč s 10% DPH (strava do jídlonosičů)                                             
63 Kč s 20 % DPH (stravování v jídelně) 

Pavla Komínková
vedoucí školní jídelny

Indiáni 2011
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Vlastivědné muzeum v Šumperku Vás zve na následující výstavy

Výstavní síň
Pod spolkovým praporem aneb jak se bavili Šumperáci 
před sto lety
Výstava nabídne náhled do historie německých i českých 
spolků v Šumperku před 100 lety. 
Výstava potrvá do 11. září.

Člověk tvůrce: Hlína
Výstava z cyklu Člověk tvůrce představuje jeden z dalších 
přírodních materiálů, který člověk po staletí užíval k výrobě 
předmětů nejen pro svoji potřebu, ale i pro potěšení. 
Výstava bude zahájena 29. září od 9. hod.
Výstava potrvá do 29. ledna 2012.

Hollarova  galerie
Když se houby stanou vášní
Na fotografiích a kresbách přerovského mykologa Jiřího 
Polčáka a na dřevěných modelech řezbáře Josefa Rulíška, 
rodáka z Bartoňova, jsou představeny vedle jedlých také 
jedovaté a dřevokazné houby, běžné i vzácnější druhy.
Výstava  potrvá do 25.9. 2011.

Předsálí Rytířského sálu
Ve dnech 15. - 17. září 2011 se bude konat tradiční výstava 
živých hub.

Galerie Šumperska
Putování středověkem
Výstava přiblíží vývoj v našem regionu od 7. do 15. století. 
Výstava potrvá do 4. září 2011.
Starý Šumperk – městská památková zóna v Šumperku
100 let šumperské radnice (1911-2011) - Galerie mladých
Jsou názvy dvou výstav, kterými se Vlastivědné muzeum 
v Šumperku hlásí ve dnech 9. -11. září v rámci Dnů evropského 
dědictví k významnému jubileu této „první dámy“ města 
Šumperka.
Vernisáž  výstav proběhne 9. září v 17 hod.
Výstavy potrvají do 15. ledna 2012. 

Rytířský sál
Experiment ze tmy
Výstava fotografií nevidomého fotografa MgA. Václava Fanty, 
doplněná o kolekci tyflografických map velkých měst naší 
republiky pořízených Ing. Danou Fuxovou. 
Vernisáž výstavy se koná 1. září v 17 hodin.
Výstava potrvá do 30. září.

Pavlínin dvůr v Šumperku
Dětský den v muzeu
3. září od 14 hod. čekají děti různé atrakce, hry, rytířská klání 
a soutěž ve střelbě z kuše o krále ostrostřelců. 

Zábřeh
V zemi Opeřeného hada, jezuité z české provincie v Mexiku 
v 17. – 18. století.  
Výstava  představí jezuitský řád reprezentovaný rodákem 
z našeho kraje Matějem Kukulínem.
Vernisáž se koná 9. září v 17 hodin.

Mohelnice
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Retro II aneb v naší kanceláři...
Nahlédnutí do světa známých i zapomenutých kancelářských 
pomůcek, přístrojů a strojů. 
Výstava potrvá do 24. září.

Loštice
Krása loštických pohárů
Dlouhodobá výstava představuje poháry, které proslavily 
loštické hrnčíře po celé Evropě.

Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově
Stará škola
Cesta do pravěku
provede návštěvníka pravěkými  obdobími od dob lovců 
mamutů až po pretohistorické kultury z přelomu letopočtu. 

Otevírací doba ve Dnech evropského dědictví 
– 10. září (sobota)
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-17 hod., klášterní 
kostel 9-17 hod., Lovecko-lesnické muzeum na zámku 
v Úsově 9-12,13-19.30 hodin.
Památník A. Kašpara v Lošticích, Muzeum Zábřeh  9-12, 
13-16 hod. 
10. září bude vstup do těchto zařízení Vlastivědného muzea 
v Šumperku zdarma.

Den evropského dědictví proběhne v Muzeu v Mohelnici
17. září 

Otevírací doba v Den české státnosti – 28. září 
Muzeum Šumperk, Galerie Šumperska 9-13 hodin, klášterní 
kostel 10-14 hodin, Lovecko-lesnické muzeum na zámku 
v Úsově 9-12, 13-19.30 hodin, Památník A. Kašpara 
v Lošticích, Muzeum Zábřeh, Muzeum Mohelnice 9-12 hodin.

Více informací, novinek a důležitých sdělení se dozvíte na  
www.muzeum-sumperk.cz

Vyhlášení soutěže
Vyhlašujeme soutěž o nejzajímavější snímky pro výstavu 
fotografií nerostů a hornin. Je určena všem milovníkům 
„šutrologie“, amatérům i profesionálům. Mohou to být foto-
grafie pohoří, masívů, sutí, ale i jednotlivých kusů nerostů 
a hornin. Chrlící sopky či drobné zkameněliny. Okolí Šumperka, 
ale i nejvzdálenější ciziny. Na jaře příštího roku pak bude 
z vybraných fotografií vytvořena výstava podobně jako 
z fotografií na výstavě hmyzu. Fotografie budou doplněny 
o  exponáty z depozitáře našeho muzea a může být doplněna, 
po předchozí domluvě, i kousky z Vašich sbírek. Fotografie 
prosím zasílejte ve zmenšeném formátu na email: 
milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz 
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DIGITALIZACE 2011

PROČ DIGITALIZACE
Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu tele-
vizního signálu, který umožní lépe nakládat s frekvencemi, na 
nichž televizní stanice vysílají. Digitalizace přináší otevření sou-
časného televizního trhu, rozšíření nabídky televizních programů 
a umožňuje využívat doprovodné služby, jako je například elek-
tronický programový průvodce (EPG). Protože však není vysíla-
cích kanálů nazbyt, musí se postupně uvolnit vysílací frekvence 
současných analogových televizí, tedy ČT 1, ČT 2, Novy, Primy, 
popřípadě regionálních vysílatelů, na kterých je pak zahájeno 
digitální televizní vysílání. Přechod ze současného zemského 
analogového vysílání na zemské digitální vysílání proto pro-
bíhá po jednotlivých územních oblastech a řídí se závazným 
harmonogramem stanoveným nařízením vlády č. 161/2008 Sb., 
o technickém plánu přechodu zemského analogového televizní-
ho vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády 
o technickém plánu přechodu).
 Přechod na digitální televizní vysílání probíhá současně v celé 
Evropě. V České republice bude poslední analogový vysílač vypnut 
v polovině roku 2012.

ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI JESENÍK 
končí 31. ŘÍJNA 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Jeseník 
– Praděd a Olomouc - Radíkov bude 31. října 2011 ukončeno. 
Na většině územní oblasti Jeseník tak nebude od října možné 
„přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program. Na 
blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, 
kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobra-
zením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou 
a spoty.

Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda 
zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního vysílání, 
nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) te-
levizi.
 Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď 
set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televi-
zor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.
 Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo 
internet, se ukončení zemského analogového vysílání nijak 
netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně 
i po 31. říjnu.

DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ JIŽ BĚŽÍ I U NÁS 
Digitální televizní vysílání je zahájeno vždy s alespoň šesti-
měsíčním předstihem před ukončením zemského analogového 
televizního vysílání. Nic tedy občanům nebrání vyřešit přechod 
a případné komplikace s ním spojené již nyní a vyhnout se tak 
časovému tlaku. Ti, kteří dnes přijímají analogový televizní 
signál šířený terestricky (z pozemních vysílačů) a na příjem 
digitálního vysílání se včas nepřipraví, přijdou po 31.10.2011 
o možnost sledovat televizi.

MULTIPLEX LOKALITA VYSÍLAČ KANÁL

MULTIPLEX 1 Jeseník Praděd 36

MULTIPLEX 2 Jeseník Praděd 53

MULTIPLEX 3 Jeseník Praděd 51

Pozn.: Multiplex 2 a 3 bude zapnut 31.10.2011

VÝHODY DIGITALIZACE 
Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího obrazu,
je především mnohem větší programová nabídka. Zatímco
v analogové éře u nás celoplošně vysílaly pouze čtyři
televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po 
přechodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát
znásobí. V územní oblasti Jeseník je dostupná jedna zemská
digitální síť, tzv. multiplex. 

Multiplex 1 

Multiplex 2 

Multiplex 3 

R1 a Rádio Proglas 

 Další výhodou je elektronický programový průvodce
(EPG), obdoba tištěného televizního programu, z něhož
se divák pomocí dálkového ovladače dozví, jaký pořad právě 
sleduje, jaký pořad bude následovat a může si prolistovat pro-
gram zvolené televize na týden dopředu. EPG obsahuje také 
krátké texty o pořadu a může být doplněn i o fotografie.
 V multiplexu 1 a 3 lze také přijímat některé rozhlasové 
programy. Základní podmínkou pro bezstarostný příjem 
a využívání všech výhod zemského digitálního vysílání je 
kvalitní přijímací anténní systém.

KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI?
Na webových stránkách - www.digitalne.tv
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní 
vysílání jsou webové stránky www.digitalne.tv. Podávají všech-
ny potřebné informace o digitalizaci srozumitelnou formou. Na-
leznete zde aktuality spojené s digitalizací, interaktivní mapku 
a vyhledávač obcí, který ukáže termíny zapínání digitálního 
signálu a vypínání signálu analogového pro konkrétní region či 
obec a také odpovědi na nejčastější dotazy. Navíc je zde ke sta-
žení i celá řada materiálů, od legislativních norem týkajících se 
digitalizace, např. nařízení vlády o technickém plánu přechodu, 
přes doporučení, jakými způsoby lze upravit společné televizní 
antény, až po elektronickou verzi informační Digibrožury dané 
územní oblasti a Diginovin, které jsou distribuovány také do 
poštovních schránek. 
Na infolince - 800 90 60 30
Zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 90 60 30. Zkuše-
ní operátoři zde denně zodpovídají dotazy ohledně digitalizace 
televizního vysílání. Linka je v provozu v pracovní dny od 8 do 
19 hodin. 
Na seminářích nebo u digihlídek
 Digihlídky jsou týmy promotérů, kteří mohou poradit s pře-
chodem na digitální vysílání přímo v konkrétní obci. V průbě-
hu srpna, září a října navštíví přes 100 obcí v územní oblasti 

piktogram informující o blízkém
vypnutí analogového vysílání

Konkrétní rozdělení kanálů pro jednotlivé multiplexy 
je následující:
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Již potřetí se na stránkách Bludovanu věnuji tématu zásadní 
technologické změny televizního vysílání a jak se ukazuje, tak 
je toto téma ze strany veřejnosti neustále podceňováno. Tím spíš 
je nutné opět se k tomuto tématu vrátit, neboť se nezadržitelně 
blíží definitivní konec analogového televizního vysílání. 
 Jak se ukázalo na konci června letošního roku, nemalá část 
veřejnosti nevěnuje dostatečnou pozornost informacím a výstra-
hám o změnách televizního vysílání v našem regionu. Bohužel 
se tak potvrzuje fakt, který je běžný i v jiných regionech naší 
republiky. Lidé zaznamenají tuto technologickou změnu až 
v okamžiku, kdy jim přestane fungovat televize.
 Od 1. července letošního roku bylo ukončeno veškeré 
analogové vysílání z vysílače Brno-Kojál, které pokrývalo 
asi 80% obyvatel naší obce. Ve stejnou dobu bylo ukončeno 
i analogové vysílání PRIMA TV z vysílače Svitavy – Kamen-
ná Horka, které bylo jako jediné dostupné v naší obci. Mnozí 
občané tak během jedné noci přišli o téměř kompletní nabídku 
televizních programů. Podobně radikální změna nastane 31. října 
letošního roku také na vysílači Jeseník – Praděd, na kterém bude 
definitivně ukončeno veškeré analogové televizní vysílání, a od 
1. listopadu bude kompletní programová nabídka dostupná pouze 
v digitální podobě. Opět tak může nastat velké rozčarování nad 
tím, že televize pouze zrní, a není možné naladit žádný program. 
Je proto vhodné si uvědomit, že tato změna zasáhne obrovský 
počet obyvatel Olomouckého kraje, kteří v tuto dobu budou 
potřebovat zajistit technologickou změnu v příjmu televizního 
vysílání. Nejen kapacita prodejní sítě ale také možnosti anté-
nářů, jejichž služby jsou často potřeba, je omezená. Vzhledem 
k tomu, že již v současné době je možné přijímat kompletní 
programovou nabídku z vysílače Brno – Kojál v digitální podobě, 
a z vysílače Jeseník - Praděd 5 digitálních a dva analogové pro-
gramy, je vhodné se na tuto změnu připravit již nyní, a nečekat 
až na začátek listopadu.
 Kvalitní příjem digitálního televizního vysílání vyžaduje po-
někud odlišný přístup než příjem vysílání analogového. Nároky 
na televizní antény, zesilovače a bytové rozvody jsou poněkud 
jiné, než na co byla většina z nás zvyklá. Velice často se tak 
stává, že anténa, která vyhovovala příjmu analogového signálu, 
digitální signál vůbec nezachytí nebo jej zachytí velice nekva-
litně. Následkem pak jsou časté výpadky v příjmu nebo nekom-
pletní programová nabídka.
 Vzhledem k tomu, že vysílač Jeseník – Praděd je jedi-
ný vysílač svého druhu v Olomouckém kraji, dojde u nás od 
31. října letošního roku k takzvané analogové tmě. Výjimkou 
bude jen několik málo televizních převaděčů, jejichž provoz 
bude zachován až do konce června 2012. Tato výjimka se 
ovšem netýká naší obce, protože Bludov není v dosahu žádného 
takového převaděče. Od 1.7.2012 pak celé území naší republiky 
pokryje analogová tma a veškeré televizní vysílání bude 
dostupné pouze digitálně! 

 Zbyněk Poisl

Konec televizního (analogového) vysílání u nás.
Jeseník. Termíny zastávek digihlídek jsou uvedeny na webu 
www.digitalne.tv. Starostové měst a obcí mají navíc možnost 
si bezplatně prostřednictvím webu digihlídku objednat a pro-
motéři přijedou obyvatele informovat přímo do jejich obce  
v termínu, který je pro ně nejpříznivější. 
 Před vypnutím analogu budou rovněž probíhat semináře 
o digitalizaci pro veřejnost, kam mají občané možnost přijít 
se informovat. 

CO MŮŽE PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ ZKOMPLIKOVAT?
Největším problémem mohou být tzv. „společné televizní 
antény“ (STA), které je třeba včas na příjem digitálního vysílá-
ní upravit. Někdy je nutná i výměna rozvodů v celém objektu. 
Všechny tyto úpravy musí řešit správce objektu a nejčastěji 
provádět specializovaná firma.
 Skupinou, na kterou je třeba soustředit větší pozornost, jsou 
starší občané, kteří mohou mít problém s technickými aspekty 
digitalizace. Právě na ně je ve velké míře myšleno v informační 
kampani.

JAK BUDE ZAJIŠTĚNA INFORMOVANOST OBČANŮ
 Na celý region, kterého se vypnutí vysílače týká, cílí již nyní 
komplexní informační kampaň:
Páteřní částí kampaně je infolinka 800 90 60 30 a webové 
stránky www.digitalne.tv 
Poběží i intenzivní mediální kampaň.
Již od konce prosince také probíhá PR kampaň a komunikace 
s regionálními médii.
 Budou organizovány speciální bezplatné semináře pro 
veřejnost, na kterých se občané srozumitelnou formou dozvě-
dí vše potřebné a mohou také individuálně řešit své konkrétní 
problémy spojené s přechodem na digitální vysílání. 
 Kontaktní složkou infokampaně jsou tzv. „Digihlídky“, 
které po dobu tří měsíců před vypnutím projíždí celým regi-
onem ve speciálně označených vozidlech, roznáší informační 
materiály a komunikují s občany i samosprávou, s cílem v co 
největší míře informovat širokou veřejnost, zejména pak starší 
občany. 
 Občané najdou ve svých schránkách speciální leták s názvem 
„Diginoviny“, kde jsou všechny důležité informace uvedeny. 
 Přibližně 3 měsíce před vypnutím se na obrazovkách 
u programů České televize těch diváků, kterých se vypíná-
ní týká, objeví speciální „piktogram“, který je na vypínání 
upozorní.
 Také pro osoby se zdravotním postižením poběží 
semináře, o nichž je možné se více dozvědět na stránkách 
www.ozp-digitalne.cz.

Digitalizace představuje technologický pokrok v praxi, ale 
není potřeba se jí obávat, je potřeba být jen připraven. Přechod 
ze zemského analogového na digitální televizní vysílání již 
úspěšně proběhl v mnoha regionech České republiky a nyní je 
na řadě územní oblast Jeseník.
  V případě, že potřebujete více informací, navštivte po-
radnu na webu www.digitalne.tv/poradna nebo zavolejte na 
infolinku  800 90 60 30.

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

Zahájení po prázdninách 6. 9. 2011.
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KOLO Muži “A” I. A  sk. A KOLO Dorost OP KOLO Starší žáci OP 

den-datum
hodina

doma venku
den-datum

hodina
doma venku

den-datum
hodina

doma venku

1
So 6.8. 16:30

Mohelnice B

2
So 13.8. 16.30

Štíty

3
So 20.8. 16:30

Konice B
3

So  20.8. 14:00
Loštice

4
So 27.8. 16:30 

Moravský Beroun
4

So  27.8. 14:30 
Jestřebí

5
Ne 4.9. 16:30

Troubelice
5

So  3.9.  14:30
Zvole

5
So  3.9.  14:30

Maletín

6
So 10.9. 16:00

Leština
6

So 10.9. 13:30
Leština

6
So  10.9. 12:00

Loučná

7
So 17.9. 16:00

Vikýřovice
7

So  17.9. 13:30
Postřelmov

7
So  17.9. 13:30

Ruda

8
So 24.9. 15:30

Medlov
8

So  24.9.  13:00
Hrabišín

1
So  24.9.  13:30

Jindřichov

9
Ne 2.10. 15:30

Šumvald
9

Ne  2.10. 10:00
Úsov

2
So  1.10.  10:00

Rapotín

10
So 8.10. 15:00

Štěpánov
10

So  8.10.  12:30
Bohdíkov

3
Ne  9.10. 12:00

Štíty

11
So 15.10. 15:00

Šternberk
11

Ne 16.10. 10:00
Hanušovice

4
So 15.10. 10:00

Hrabišín

12
So 22.10. 14:30

Písečná
1

So 22.10. 12:00
Jindřichov

13
So 29.10. 13:30

Jeseník
2

So 29.10. 12:00
Oskava

KOLO Mladší žáci OP, sk. A KOLO Starší přípravka OP skup. B

den-datum
hodina

doma venku
den-datum

hodina
doma venku

4
So  27.8. 13:00

Petrov
4

So  27.8.  11:45
V.Losiny

5
So  3.9.  14:45

Nový Malín
5

So   3.9.  13:00
Nový Malín

6
So  10.9.  10:30

Rovensko
6

So  10.9.   9:15
Libina

7
hlášenky

Hrabišín
7

So 17.9.  10:00
Vikýřovice

8
So  24.9.  11:30

Staré Město
8

So  24.9.  10:15
Šumperk C

9
So  1.10.  13:00

Loučná
9

So  1.10.  11:00
Staré Město

1
So  8.10. 11:00

Hanušovice
1

So    8.10.  9:45
Rapotín

2
Ne 16.10. 10:00

Štíty
2

Ne  16.10. 10:00
Hrabišín

3
So  22.10.  10:30

Rapotín
3

So   22.10.  9:15
Ruda

ROZPIS - PODZIM 2011

Myxomatóza u králíků
 Prázdniny se chýlí ke konci a než 
se nadějeme, bude tu podzim. To je čas, 
kdy hmyz sající krev, se ukrývá v kotcích 
králíků, protože začínají chladné noci, 
a napadá králíky. Je to velmi nakažlivé 
virové onemocnění domácích i divokých 
králíků. Projevuje se nejprve zánětem 
spojivek, hnisavým zánětem víček, tvor-
bou uzlů na čenichu, v okolí očí, okolo 
základu ušních boltců, na hřbetě, na 
končetinách a vnějším pohlavním ústro-
jí. Nikdy však tyto uzly nenacházíme 
v podhrudí, na břichu a na vnitřní ploše 
stehen. Králíky můžeme částečně chrá-
nit vsazením sítí do dvířek kotců. Toto 

virové onemocnění se přenáší také kr-
mivem potřísněným výkaly nemocných 
zvířat, můžeme si to donést i s trávou 
sečenou na volném prostranství. 
 Chcete-li předejít těmto problémům, 
nechte králíky očkovat, dokud je čas. 
ZO ČSCH v Bludově se rozhodla pomoci 
občanům chovajícím králíky, že na telefo-
nické objednání přijedeme k vám. Zájemci, 
kteří mají zájem o tuto vakcinaci, volejte 
na mobil 731 109 810 nebo 608 764 913. 
Po napadení tímto virem pozbývá vakcína 
účinnosti. Letošní rok je obzvláště vlhký, 
tak se očekává velký výskyt komárů. 

Jan Kacar jednatel ZO ČSCH Bludov
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Prezentace projektu ozdravných pobytů dětí českých krajanů
Ozdravné pobyty dětí českých krajanů žijících na Ukrajině 
v oblastech postižených černobylskou havárií mají dlouhole-
tou tradici. O jejich realizaci se stará Česko-ruská společnost, 
o.s. za podpory Ministerstva zdravotnictví. Prezentace tohoto 
projektu se uskutečnila 3.srpna 2011 v hotelu Vlčí důl, kde 
v tu dobu pobýval jeden turnus ukrajinských dětí. V úvodu 
zástupce Česko-ruské společnosti pan Lukavský přivítal přítomné 
a hosty: především konzula Ukrajiny v ČR Volydymyra Horba-
renka a chargé ´daffaires paní Tetianu Gorupovych, dále paní 
Ing. Alicu Sobotkovou z útvaru zmocněnce pro krajanské zále-
žitosti MZ, paní Mgr. Hlochovou z Krajského úřadu Olomouc, 
Mgr. Brože, starostu Šumperka, Mgr. Hlavešovou a další vzác-
né hosty. Kladně zhodnotil organizaci a úroveň pobytu dětí jak 
v Bludově, tak i v ostatních lokalitách šumperského okresu. 
Vyslovil přání, že v i dalších letech přes značné problémy, jak 
finanční, tak „úřední“ při vyřizování povolení výjezdu dětí do 
ČR, budou ozdravné pobyty pokračovat. Poté konzul UR pan 
Horbarenko srdečně (v češtině) poděkoval všem, kteří projekt 
podpořili. Tato záslužná činnost se projeví na zlepšeném zdra-
votním stavu zúčastněných dětí. Dále program pokračoval pro-
mítáním videa z pobytu dětí v r. 2010 a kulturním vystoupením 
ukrajinských dětí. Ty si připravily scénky, písničky a tance, jak 
ukrajinské, tak české. Své vystoupení zakončili zpěvem české 
hymny. Tím byla oficiální část prezentace ukončena. Přítomní 
při pracovním obědě pokračovali v diskusi a plánování dalších 
pobytů. Jelikož vedení výpravy bylo s ubytováním v příjemném 

prostředí Vlčího dolu a péčí vedení hotelu spokojeni, nic nebrání
tomu, aby i příští roky tyto pobyty dětí na hotelu Vlčí důl 
pokračovaly.

Ing. Milan Klimeš, místostarosta

Foto A: zleva vedoucí výpravy dětí českých krajanů 
Ing. Viktor Veselý, Mgr. Zdeněk Brož - starosta Šumperka, 

Mgr. Alena Hlochová - odb. soc. věcí KÚOK, Ing. Jaroslav 
Kubínek - předseda správní rady České nadace 2000, 

vicekonzulka Ukrajiny Tetiana Gorupovych, Tomáš Lukavský 
- místopředseda Č-R společnosti, Volodymyr Horbarenko, 

konzul Ukrajiny

Foto: Milan Klimeš

Trefit se o letošních prázdninách do počasí, které by nehrozilo 
povodněmi či obrovským vedrem v samotném závěru, byl do-
cela kumšt. Bludovským skautům se to letos docela povedlo. 
Přesto, že samotný začátek – stavba tábora – proběhl fakticky 
v dešti, poté se počasí umoudřilo a na letošní rok to dopadlo 
vlastně dobře. Prvních patnáct dní července strávených poblíž 
Nové Seninky pod Kralickým Sněžníkem tak bylo svědkem 
jednadvacátého bludovského chlapeckého skautského tábora. 
Podle výrazných nezapomenutelných nočních bouří dostal 
letošní tábor svůj název.
 Nechybělo na něm nic, co dělá správný tábor táborem: 
spousta her, soutěží, noční hlídky, práce, výborná parta, 
překonávání sama sebe při bobřících a jiných výzvách, nástupy, 
tábornické dovednosti, expedice. To vše lemováno celotáboro-
vou hrou Vesnice Artak.
 Byl jsem na táboře přes týden. Odjížděl jsem z něj s obrov-
ským vděkem vůči celému oddílovému a táborovému vedení 
– za to, s jakou pečlivostí, důsledností a láskou se svým mlad-
ším bratřím věnují. Podařilo se jim připravit lákavý, atraktivní 
program, který byl prodchnut důrazem na život podle 

Skautský tábor bouří 2011

skautského slibu a zákona. 
Za to jim budiž dík. Zapo-
menout nemůžu ani na Ing. 
Radka Březinu, kterému patří 
velký dík za pomoc s přepra-
vou táborového materiálu.
 Na letošní tábor zcela jistě 
jeho účastníci nezapomenou 
– vytrhl je na dva týdny z šedi 
všedního dne, z nudy před 
televizí a počítači. Ti, kdo 
nejeli, mají příští rok novou 
šanci – stačí se přidat ke skau-
tům.

br. Stanislav Balík - Ježek
středisko Františka Pecháčka 
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Zábavné odpoledne
Kdo přišel v sobotu 4. června 2011 do zahrady Kulturního domu 
Bludov, určitě nelitoval. Do Bludova tentokrát zavítali vedle 
místních i účinkující s atrakcemi, které jsme v Bludově ještě ne-
viděli. Bylo to hlavně vystoupení Bubbleshow a dále komediant 
na chůdách.
 Odpoledne zahájily děti ze Základní školy Bludov. Jejich 
učitelky s nimi připravily opravdu pěkná taneční vystoupení.
 Dále diváky zaujalo i tradičně výborné vystoupení Pánů 
z Bludova a žongléřské číslo v podání skupiny Cirkus tro-
chu jinak. Závěr pak patřil skupině Zbořec, která roztančila 
a rozezpívala celou zahradu. 
 Celé odpoledne moderoval pan Jaroslav Weinlich z Rádia 
Rubi.
 K dobré pohodě přispěla i nabídka bohatého občerstvení, 
které zajišťovala firma Cateringmoravia a rovněž příjemné 
počasí. Ovšem pro start horkovzdušného balonu, který se měl 
stát hlavní atrakcí odpoledne, to nestačilo. Firma Jaro-balony, 
s.r.o. z Olomouce sice dorazila a několik hodin čekala na zlep-
šení podmínek, ale marně. První vzlet se proto mohl uskutečnit 
až následující den ráno a druhý pak další sobotu, oba v ranních 

hodinách, kdy podmínky pro vzlet jsou nejideálnější.
 Poděkování patří všem účinkujícím a těm, kteří se na 
přípravě odpoledne podíleli - dětem a jejich vyučujícím ze 
Základní školy v Bludově, skupině Páni z Bludova, členkám 
Sboru pro občanské záležitosti v Bludově a firmě Kartotisk Bank 
za zhotovení plakátů. 

-jdi-
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Dne 10. září 2011 se uskuteční jízdy historických vlaků 
u příležitosti 140 let od zahájení osobní dopravy na trati 
Zábřeh na Moravě - Sobotín. V železničních stanicích Zábřeh 
na Moravě, Šumperk, Sobotín, také u doprovodu vlaku je
možné získat otisk pamětního razítka. Ve vlaku bude zařazen 
jídelní vůz. Kapacita vlaků omezena.
Akce je součástí Dnů evropského dědictví 2011.
Jízdní řád a jízdné: v příloze
Doprovodný program:
žel. stanice Šumperk:
• hudební vystoupení Teens Jazz Band (8:30 – 11:30 hod.)

žel. stanice Sobotín:
• ukázka doplňování vody do parní lokomotivy
• slavnostní předání mýtnice Olomouckému kraji (10:45 hod.)
• letecká exibice
• let horkovzdušného balonu
• výstava vojenské a historické techniky
• vystoupení žáků ZŠ a MŠ Údolí Desné
• Sičova drobná železnice - možnost svezení se na modelu 
  parního vlaku
• hudební vystoupení Old Time Jazzband (9:00-12:00 hod.) 
  a skupiny VLK a MIRSKY BAND ( do 12:00 17:00 hod.)
• bohaté občerstvení ( m.j. zvěřinové speciality 
  v myslivecké chalupě)
• atrakce pro děti – skákací trampolína, soutěže a další

Město Šumperk
Dny evropského dědictví 2011 (sobota 10.9.2011)
Zdarma jsou otevřené památky:
• Radnice – 100. výročí radnice v Šumperku
• Geschaderův dům - expozice Čarodějnických procesů
• Kostel Zvěstování Panny Marie, sv. Jana Křtitele 
  a sv. Barbory
• bývalý žerotínský zámek
• Vlastivědné muzeum v Šumperku
• Státní okresní archiv v Šumperku
• Muzeum silnic ve Vikýřovicích
  (bližší informace na www.sumperk.cz)

140 let tratě Zábřeh na Moravě - Sobotín
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