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Bludovan

Starosta obce Bludov oznamuje občanům, že ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhnou 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volby budou probíhat ve třech volebních okrscích:
okrsek č. 1 – Kulturní dům Bludov, Tř. A. Kašpara 353
okrsek č. 2 – Kulturní dům Bludov, Tř. A. Kašpara 353
okrsek č. 3 – stravovna Základní školy Karla staršího 
          ze Žerotína Bludov, Nová Dědina 368
Ulice jsou do volebních okrsků rozděleny takto:
Volební okrsek č. 1
8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova, Na Viskách, Nádražní, Palacké-
ho, Pod Baštou, Polní, Stará, Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená
Volební okrsek č. 2
Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, Družstevní, Hrabenovská, Jana Žižky, 
K Zámečku, Na Baloně, Na Hradě, Nová Dědina, Rudolfa Kordase, Sokolská, Tř. A. 
Kašpara, Úzká, V Potokách, Vlčí důl, Žerotínova
Volební okrsek č. 3
Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komenského, Krátká, Kroupova, Nerudova, 
Plk. Karla Hlásného, Příční, Řed. Fr. Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, Vitonínská, 
Za Školou, Zahradní
 Ing. Pavel Ston
 starosta obce Bludov  

ˇ

Volby Římskokatolická farnost 
Bludov Vás zve na

175. výročí posvěcení 
kostela v Bludově – Hody 

dne 20.října 2013
 

7:30 mše svatá

10:30 pontifikální mše sv., celebruje 
J.Em. Miloslav kardinál Vlk

14:30 slavnostní koncert Scholy 
od sv. Jana Křtitele Šumperk

15:30 seznámení s kostelem 
a novou knihou o kostele Pozdvihni 

se duše z prachu. 
Příběh bludovské farnosti sv. Jiří

Kniha bude v prodeji po celou 
dobu oslav

Návštěva Zoo (zábavné odpoledne pro děti)

Začátek školního roku je spojen se za-
čátkem toho skautského a s oběma se 
pak pojí tradiční zábavní akce pro děti. 
Tu pořádají bludovští skauti a skautky 
za velkého přispění rodiny Mornstein-
-Zierotin. Vždy na začátek září si připraví 
zábavný a současně naučný nebo pozná-
vací program pro místní i přespolní děti. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se od ra-
ného sobotního odpoledne otevřely brány 
zámeckého parku pro malé návštěvníky 
i jejich rodiče.
 Ti se tak 7. září 2013 mohli vydat 
na netradiční „Návštěvu Zoo“. Členové 
skautského střediska Františka Pecháčka 
Bludov si pro ně nachystali celých deset 

pavilónů, ve kterých jim zábavnou for-
mou představili něco málo ze skautských 
disciplín a radovánek. Každá disciplína 
byla pochopitelně spojena s vybraným 
zvířetem – ať už exotickým (lev, slon, 
tygr) nebo nám všem dobře známým 
(sova, netopýr, jelen). Děti si vyzkoušely, 

• Pá 25.10.2013 - 18.00 hod. 
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/ 

Lampiónový průvod na Vlčí důl
Ohňová show a ohňostroj  

• So  26.10.2013 - 18.00 hod.
PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU OPERETOU 

/Zámek Bludov/

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října
95. výročí vzniku samostatného 

Československa

- pokračování na straně 2 -
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jak těžké je být tak rychlý jako jelen, ob-
ratný jako opice nebo moudrý jako sova. 
Pokud pak splnily úkoly zadané v jed-
notlivých pavilonech a výbězích, čekala 
na ně zajímavá odměna a navíc možnost 
vyzkoušet si ještě další, doprovodné dis-
ciplíny. 
 Akce „Návštěva Zoo“ se zúčastnila
spousta dětí, za což jsme obrovsky rádi. 
Doufáme, že i ony si ze vzájemného se-
tkání odnášely srdečný úsměv na rtech 
a touhu po opětovném prožití společných 
odpolední na schůzkách a výpravách. 
Ostatně první ponáborová schůzka 
nám na toto přání přinesla poměrně 

přesvědčující odpověď – dorazilo celkem 
osm nových členů, které takto velmi rádi 
vítáme v našem kruhu. 
 Ostatní kluky a děvčata, kteří nemohli 
na první schůzku nebo nábor dorazit, 
srdečně zveme na kteroukoliv z pravi-
delných schůzek. Pokud se chcete stát 
součástí bludovského střediska nebo se 
jen podívat na skautskou činnost v Bludo-
vě, neváhejte navštívit schůzky v těchto 
termínech:
Vlčata a světlušky 
(kluci a holky od 6 do 10 let)
- každý pátek od 15.30 do 17.00
- možnost vyzvednutí v družině v 15.15

Skauti a skautky 
(kluci a holky od 11 do 14 let)
- každé úterý od 16.00 do 18.00

Skautské klubovny se nacházejí za 
zdravotním střediskem (penzion pro dů-
chodce) – pro další informace, kontakty, 
fotky nebo jiné neváhejte navštívit naše 
webové stránky: junak.bludov.cz nebo 
facebook.com/SkautiBludov. 

Na společné setkání se těší 
Jan Juránek – Hanes

zástupce vůdce střediska

Naše „malé radosti“
Vážení spoluobčané,
v Bludovanu č. 6/2013 jsem v závěru svého příspěvku „Zvelebujeme naši obec“ 
psal o našich „malých radostech“, kdy věnujeme své úsilí, často i s využitím dotací, 
opravám menších památek. Na potřebu starat se o sochy a obrázky, které se nacházejí 
v katastru naší obce, se mimo jiné díváme i tak, že tyto objekty jsou jakýmsi naším 
pojítkem s těmi, co tu byli před námi a také s těmi, kteří přijdou po nás.
 Protože ne všichni jste měli možnost kolem všech opravených drobných pa-
mátek dosud projít, dovoluji si je vám v aktuální podobě připomenout v této malé 
fotogalerii, abyste posoudili, do jaké míry je naše péče o tyto památky úspěšná.
 Snad jen doplním, že obrázek v Gryngleti, obrázek na ulici Školní a socha 
Panenky Lurdské byly opraveny v průběhu letošního roku, zatím co Šturmův 
obrázek byl zrenovován v roce loňském při příležitosti rekonstrukce Třídy Adolfa 
Kašpara.

Pokud vaše srdce dosud nezaplesala, pokusím se vám připravit ještě 
jednu „malou radost“. V roce 2012 se setkala s vaší velmi pozitivní reakcí 

naše snaha nabídnout vám stolní kalendář „Bludov 2013“.  
Proto chceme tuto akci zopakovat i letos. Jestliže jste si tedy až dosud 

nepořídili stolní kalendář na rok 2014 a nepohrdnete-li námi připravovaným 
kalendářem s bludovskými motivy a s důležitými termíny toho, co se má 

v životě naší obce v příštím roce stát, potom si stolní kalendáře 2014 
nekupujte. V průběhu měsíce prosince t.r. vám budou stolní kalendáře 

„Bludov 2014“ doručeny do každé domácnosti.  

Ing. Pavel Ston, starosta obce

Bludovan 8/2013
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Vážení občané,
ve čtvrtek dne 31. října 2013 proběhne poslední pravidelný 
svoz bioodpadu v hnědých bionádobách.
 Upozorňujeme občany, že ve dnech 15.11. -18.11.2013, 
stejně jako v minulém roce, bude obec organizovat ve spo-
lupráci se společností SITA CZ Rapotín sběr bioodpadu do 
velkoobjemových kontejnerů.

Tyto kontejnery budou umístěny na parkovišti u Hasič-
ské zbrojnice, za obchodem U Urbana, u Monády, na ul. 
Dr. Březiny (u kontejneru na papír) a na Bludovečku.
Kontejnery budou přistaveny v pátek 15.11.2013 a odve-
zeny v pondělí 18.11.2013. 
 Svoz tohoto odpadu z domácností je určen jen pro 
občany Bludova .
 Do bioodpadu patří jen odpad rostlinného původu 
– tráva, listí, květiny , odpad ze zahrádek.
 Bude zajištěn dohled pověřeného zaměstnance obecního 
úřadu.
 Obecní úřad upozorňuje občany, že obecně závazná 
vyhláška č.3/2003 – POŽÁRNÍ ŘÁD v čl. 3 zakazuje 
vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na 
vegetační ploše. 
 Svoz bioodpadu tímto zajišťuje zlepšování životního 
prostředí a přispívá k čistotě ovzduší.
 Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně 
přistupují ke třídění odpadů, čímž šetří životní prostředí.

 Obecní úřad Bludov

Vážení občané,
v sobotu dne 9.11.2013, stejně jako v minulých letech bude 
obec organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ 
Rapotín sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou umístěny 
pouze na parkovišti u hasičárny v době od 7:oo do 12:15
hodin a dále po uplynutí povinné přestávky od 12:45 
– 13:45 hodin.
 Vysloužilé elektrospotřebiče jako ledničky, mrazničky, 
televizory, monitory odevzdejte bezplatně každý sudý čtvr-
tek na místě zpětného odběru u mechanizačního střediska 
Bludovské a.s. a ne až při svozu nebezpečného odpadu 
- šetříte finance pro zlepšení životního prostředí. Nepotřebné 
oděvy, obuv, hračky a bytový textil (čisté a zabalené) ode-
vzdejte do nového kontejneru na ulici Školní vedle kontej-
neru na elektrospotřebiče.
 Svoz tohoto odpadu z domácností je určen jen pro 
občany Bludova, ne pro podnikatele!!!
 Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť, střeš-
ní krytina, výkopová zemina, větve a klestí či tráva.
Pro kovošrot je přistaven samostatný kontejner.
 Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na určené 
místo dříve, než je stanoven termín svozu.
 Bude zajištěn dohled pověřeného zaměstnance obecního 
úřadu. Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně
přistupují ke třídění odpadů, čímž šetří životní prostředí.

 Obecní úřad Bludov

Vážení občané – důležité upozornění
Dne 9.11.2013  se společně se sběrem objemného 

a nebezpečného odpadu uskuteční i sběr kovového odpadu. 
Společnost KOVO CZ  přistaví na parkoviště u hasičárny 

nákladní auto s obsluhou a každý občan zde může odevzdat 
kovový odpad, který mu doma překáží, nebo se domluvit 
s obsluhou na odvozu z místa bydliště. Finance získané 
za tento kovošrot obdrží obecní úřad a budou použity 

na nákup odpadkových košů pro obec. 
 OÚ Bludov

Obec Bludov
nabízí k pronájmu obecní byt

Popis bytu: byt 1+kk (50,439m2) na adrese Polní 940, 
Bludov (MŠ), nacházející se ve druhém patře + sklep

Nájemné: 55,-Kč/m2 měsíčně
Náklady: předpokládané měsíční náklady s bytem spojené 

(nájem, zálohy na služby) cca 5.000,- Kč

Předpokládané datum uzavření nájemní smlouvy: 
listopad 2013

Bližší informace: p. Riedlová – tel. 583 301 430

Žádosti o tento byt se podávají na zvláštních tiskopisech, 
které je možno obdržet na OÚ Bludov, paní Riedlová 

(kancelář č. 5 v 1. poschodí).

K žádosti je nutno doložit:
- čestné prohlášení (tiskopis obdržíte 

společně s tiskopisem žádosti)
- potvrzení příjmů žadatele a osob ve společné 
domácnosti za období 11/2012–10/2013 včetně

Žádosti výhradně na předepsaných tiskopisech včetně 
povinných příloh je možno podat v podatelně 

na Obecním úřadě Bludov nejpozději do 09.10.2013.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ KRAKOW

Program: prohlídka historického města Krakowa (1-2 hodiny), 
ulice Grodzka, Rynek Glówny, kostely a pozůstatky pevnostního 

opevnění, budova Univerzity Jagellonského, místo, 
kde se nachází nejznámější polský obraz… 

Hlavní vánoční trh se v Krakově odehrává na hlavním náměstí 
(Rynek Glówny) v okolí Sukiennice. Advent v Krakově nabízí 

atmosféru pravých křesťanských svátků, které nabádají 
 zastavit se a posedět s přáteli.

Kdo nemá rád návštěvníky přelidněného města, tak právě 
zde si může v klidu vychutnat atmosféru Vánoc.

Sobota 30. listopadu 2013 
odjezd od KD v 5.00 hod. 

Cena 600.- Kč /cesta, průvodce/
Přihlášky v KD Bludov

VÁNOČNÍ KRAKOW

POZVÁNKA
 

Út   1. 10.   6.30  Zájezd do Polska-Kudova Zdroj
So 12. 10.   8.30-11.00 Bazárek
Ne 13. 10.   15.00  Pohádka VČELÍ MEDVÍDCI od jara do zimy
Út  15. 10.   18.00  Cest.přednáška SPOJ. ARABSKÉ EMIRÁTY 
So 19. 10.    18.00  Koncert KPH – zámek
Pá 25. 10.    18.00  Kladení věnců, lamp.průvod, ohňostroj
So 26. 10.   18.00  Procházka vídeňskou operetou /zámek/

na říjen 2013 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V říjnu 2013 oslaví
Tichá Anna Hrabenovská 70
Čiklová Věra Školní  75
Plhák Jiří U Rybníčku 75
Matějíček Josef 8. května  82
Souralová Anna J. Žižky  83
Tomešková Božena V Potokách 83
Kulhaj Ferdinand Ztracená  86
Muroň Zdeněk Za Školou  86
Jílková Anna Na Vískách 87
Davidová Anděla Školní  90 
Strouhalová Růžena Lázeňská  90 
Matysová Amálie J. Žižky  94

  Dne 31.8.2013 jsme doprovodili na poslední cestě

Zdeňku Ptáčkovou
Všem příbuzným, přátelům a známým patří náš dík za účast 

na pohřbu, květinové dary a slova útěchy. Velký dík i zpěvákům 
za pěvecký doprovod při mši svaté. 

Rodiče a sestra Jana s rodinou.

  Dne 1. října 2013 jsme vzpomněli 1. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana

Františka Kašpara
Dne 13.října 2013 by oslavil své 87.narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami.

Hromadí se Vám doma dětské věcičky?
- oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.
Nabízíme možnost výhodné koupě, 
prodeje či směny!!!

Kdy: Sobota 12. října 2013 
  od 8.30 - 11.00 hodin
Kde: Kulturní dům Bludov
Zájemci o rezervaci prodejního místa 
a víc informací se, prosím, hlaste na tel. 
č.: 583 238 177 
nebo e-mail: kulturni.dum@bludov.cz  

5. BLUDOVSKÝ 
DĚTSKÝ BAZAR!!!

5. BLUDOVSKÝ 
DĚTSKÝ BAZAR!!!

  

Dne 14. října 2013 by oslavil 90 let

Vojtěch Čožík
a 18.října 2013 si připomeneme
1.výročí, kdy odešla na věčnost
paní

Emílie Čožíková
S vděčností vzpomínají dcera Jana
a snacha Miroslava s rodinami. 

„Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje v rose, jak k ránu květiny...“

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd do Prahy
do divadla HYBERNIA na rodinný pohádkový

muzikál pro všechny generace

KAPKA MEDU PRO VERUNKU

V neděli 9. března 2014
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Cena 950,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Příběh o lásce, přátelství, o modré planetě a o tom, jak to 
bylo anebo mohlo být dál v království Popelky, Zlatovlásky 
a Hloupého Honzy, a jestli uměli opravdu vládnout a jestli 

náhodou neudělali někde chybu.

Účinkují
 Bára Basiková, Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Jiří Štědroň, 
Petr Kutheil, Kristýna Leichtová, Felix Slováček ml., Lucie 
Černíková, Michaela Nosková, František Pytloun, Genny 

Ciatti, Petra Doležalová, Petr Jablonský……a řada dalších 

Dne 29. září 2013 oslavil 
70. narozeniny pan

Břetislav Jelínek
Vše nejlepší, hodně zdraví, 

pohody a elánu do dalších let 
přejí 

manželka a děti s rodinami.

  Dne 28. října by se dožil  85 roků pan

Jan Ston
Vzpomínají Jana, Jirka a Pavel s rodinami.

Další kosmetika v Kulturním domě Bludov
čtvrtek 24. října 2013, tel.: 606 026 220.
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Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na pohádku

VČELÍ MEDVÍDCI 
 OD JARA DO ZIMY

Druhý díl oblíbeného představení vás i tentokrát zavede do
 hmyzí říše, kde s našimi čmeláky postupně prožijete všechna 

roční období. Brumda s Čmeldou se hned zjara vypraví na 
dlouhou cestu ke svojí babičce. Po cestě potkají smradlavého 

Chrobáka, seznámí se s Beruškou a také s čmeláčkem 
Bzumdíkem, kterého budou učit létat. Poznají také broučka 

Roháčka a natvrdlého zloděje Čmelobuba, se kterým 
se nakonec budou muset i utkat! 

Hrají: Kateřina Sikorová, Vlastimil Strubl, Jiří Rychtecký.
Namluvené role: Jana Hlaváčová, Bořivoj Štědrý, Martin 
Kudlička, Barbora Svorová, Jan Zrzavý, Viktorie Zrzavá.

Vstupné 30,- Kč

Spojené arabské 
emiráty

s Jurajem Kamanem

Kulturní dům Bludov Vás zve na 
cestopisnou přednášku

Úterý 15. října 2013 od 18.00 hod. 
- vstupné dobrovolné -

V neděli 13. října 2013 v 15.00 hod.
V podání Divadla VĚŽ BRNO

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

KONCERT

Hrají:   
Kristina FIALOVÁ – viola 

Patrik VACÍK – kytara

PROGRAM
       G. P. Telemann - Sonáta D dur, M. Bruch - Kol Nidrei,

M. Marais - Francouzské tance /výběr/, M. Ravel - Habanera,
G. Fauré - Apres un reve, A. Piazzolla - Historie Tanga

- vstupné 40.- Kč -

Sobota 19. října 2013 
v 18.00 hod.    

Zámek Bludov

KONCERT

PROCHÁZKA 
VÍDEŇSKOU 
OPERETOU

Kulturní dům Bludov vás zve na operetní koncert 

Sobota 26.října 2013
v 18.00hodin – Zámek Bludov

V programu zazní známé ukázky ze slavných 
operet – Veselá vdova, Paganini, Země úsměvů, 

Vídeňská krev, Cikánský baron, Netopýr, Polská krev, 
Hraběnka Marica, Čardášová princezna, Ples v opeře.

- vstupné 40.- Kč-

ÚČINKUJÍ
• Zora Jehličková – sólistka Státní opery 

a Národního divadla v Praze
• Lubomír Havlák – sólista Státní opery 

a Národního divadla v Praze
• Irena Havláková – pedagog AMU, 

klavírní doprovod

®®

Mateřské centrum obnovuje  
od 22.října 2013 činnost 

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
• Kontakt maminek a pohybová aktivita předškolních dětí

• Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek, 
rozvíjí pohybové schopnosti a napomáhá 

začlenění do kolektivu vrstevníků

• Ved. Miroslava Vykydalová
• Vstupné 10.- Kč

Kulturní dům Bludov připravuje

Kurz společenského tance 
pro dospělé

Vyučuje:
taneční mistr 

Jiří Hrubý 
ze Šumperka

Cena 300.- Kč za osobu /6 lekcí/ 
/minim. počet 6 párů/
přihlášky v KD Bludov 

Zahájení leden 2014 – středy od 20.00 hod.

Firma Rebak pořádá výprodej oděvů, 
čtvrtek 10. října 2013 v Kulturním domě 

od 8:30 do 16:30 hod. 
Ve 12 hod. doplnění zboží.
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Lázeňské okénko

Lázeňský víceboj
K aktivnímu využití volného času dětských pacientů v lázních 
je pro každý turnus uspořádána soutěž v lázeňském víceboji. 
Jednotlivé týmy tvoří chlapci a děvčata v počtu 7 až 8 členů 
tak, aby průměrný věk týmu byl přibližně stejný. Sportovní 
disciplíny jsou přizpůsobeny věkovým a fyzickým možnostem 
dětí a mají zábavný charakter. Děti soutěží ve štafetovém běhu, 
v minigolfu, házení basketbalovým míčem do koše, ve shazová-
ní kuželek, vybíjené, v létě pak též v plavání. Součástí víceboje 
je také matematický a jazykový kvíz, který děti vzájemnou spo-
luprací řeší. Umístění v každé disciplíně je bodováno, přičemž 
vítězné družstvo obdrží drobné dárkové předměty a všechny děti 
si na památku odnesou diplom s fotografií svého týmu. 

Výjezdní zasedání členů krajské rady 
Olomouckého kraje
Dne 16. září 2013 proběhlo výjezdní zasedání členů krajské rady 
Olomouckého kraje, v rámci něhož zavítali také do Státních 
léčebných lázní Bludov. Členové rady během prohlídky lázní 
navštívili rehabilitační a detoxikační centrum, základní školu 

při lázních a také měli možnost zhlédnout aktivity, které mohou 
dětští pacienti lázní během léčby využít. Dále se zajímali o to, 
jaké dopady na chod lázní má nový indikační seznam platný od 
1. října 2012. 

O čem se psalo v regionálním tisku v r. 2004

Pergamen z věže vydal svědectví
Bludov – Tubusy s pergamenovými listinami z roku 1949 se 
podařilo objevit v minulých dnech při opravě věže bludovské-
ho kostela sv. Jiří. Pro pamětníky obce nebyl nález dokumentů 
překvapením, někteří si ještě vzpomněli, jak schránky s listinami 
skupina místních obyvatel do svatostánku ukládala. Kostel tehdy 
procházel opravou.
   ,,Na pergamenu je zvláštním způsobem popsána historie obce, 
autor tu také hovoří o druhé světové válce a opravách kostela. 
Vše se prolíná dohromady, ale bohužel dokument nepřinesl in-
formace, které bychom neznali,‘‘ řekl historik Stanislav Balík, 
který je zároveň členem bludovského zastupitelstva.
   Autorem nalezeného textu je četnický kapitán ve výslužbě 
Jan Jáně a z jeho díla je patrné, že orientace v tehdejších spole-
čenských poměrech nebyla jednoduchá. Například ve větě , kde 
informuje o osobě prvního dělnického prezidenta, uvádí titul 

soudruh pan Klement Gottwald. Nejspíš nikdo z katolíků, kteří 
spis schovali pro další generace, netušil, co pro ně nastoupivší 
komunistická garnitura připraví. Trpký úděl čekal i na tehdejšího 
bludovského faráře , který se do vesnice vrátil z nacistického 
vězení a zařídil první poválečnou opravu kostela. ,,Bludovský 
farář Oldřich Koutný, který pro místní věřící mnoho znamenal, 
byl zatčen v roce 1950  a v komunistických lágrech strávil šest 
let,‘‘ vzpomněl Balík, který čekal, že  v dobových listinách bude 
o faráři obsaženo více informací.
   Rozsáhlá oprava věže kostela sv. Jiří skončí za několik týdnů. 
Na výměnu pozinkované kopule za měděnou a opravu dřevě-
ných stavebních prvků bludovští věřící šetřili čtyři roky.  Díky 
pravidelným sbírkám shromáždili téměř 600 tisíc korun, zbytek 
nákladů hradí obec. Nová věž kostela se bez lešení ukáže v 
květnu a další staletí v ní opět budou uschovány dokumenty. 
Více něž půlstoletí staré informace doplní materiály o dění 
v Bludově z posledních let.

... podle systému JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
KLASICKÁ JÓGA

TERMÍN: pondělí 18:00 - 19:30 hodin
PROSTORY: Kulturní dům Bludov (kinosál)

VEDE: Alena Štolcová
KONTAKT: 606 724 997, tel. 583 238 530

ZAHÁJENÍ: pondělí 7.října 2013
KURZOVNÉ: 250 Kč/10 lekcí

S SEBOU: podložku, volný oděv
CÍL: kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit uvolnit se, 

relaxovat a více se dozvědět sami o sobě.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa   
na zájezdy do Polska 

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

sobota 12.října 2013
sobota 16.listopadu 2013

Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov tel.: 583 238 177
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SVA
TOMARTINSK� B�L

Restaurace Habermannova vila Bludov
Vás s��������ve na

v pátek 15. listopadu 2013
ve 20:00 hodin

�������� ��m Bludov
Hraje hudba Broadway

Otevírání mladého vína 2012

Svatomartinská p��ená hus��ka, tatarák, guláš,
����odní medailonky a další boha������erstvení

Tombola - hlavní cena pouk����������aurace
Habermannova vila v hodn������������

�����������������
��edprodej vstupen��������aháje�������������������

���������o�����������evíc���������menout si tan�����krok����ed
na�����ející plesovo������no��������������������

Na bludovské hody 2013, v čase jednoho 
a třech čtvrtí století od vysvěcení stávajícího 
chrámu sv. Jiří, vydává Stanislav Balík ml. 

novou knihu o Bludově s názvem:

Pozdvihni se duše z prachu. 
Příběh bludovské farnosti sv. Jiří

Kniha, která má cca 200 stran a obrazovou přílohu, obsahuje 
následující kapitoly: 1) Dějiny bludovské farnosti, 2) Bludovský 
kostel sv. Jiří, 3) Kostelíček Božího Těla, 4) Kapličky, sochy, 
kříže a boží muka, 5) Bludovští kněží, 6) Kněží a řeholnice 

pocházející z bludovské farnosti. 
Prodávat se bude na hody za 100 Kč.

Udělení pamětního listu 
obce panu Karlu Strakovi

Pan Karel Straka (* 17. září 1933) 
patří k nepřehlédnutelným postavám 
bludovského veřejného života. K jeho 
největší a nedoceňované zásluze patří, 
že se patnáct let zcela nezištně stará 
o chod hodin na bludovském kostele, 
seřizuje je a dennodenně natahuje. Dále 
se od mládí věnuje zpěvu v kostele 
a v různých pěveckých sborech, jeho 
hlas neodmyslitelně patří k bludovské-
mu veřejnému prostoru. Zastupitelstvo 
obce Bludov mu jako výraz poděkování 
a ocenění u příležitosti jeho osmdesátých 
narozenin udělilo 16. září 2013 Pamětní 
list obce Bludov.
 List byl udělen v prostoru, kde se bez 
jednoho dne před osmdesáti lety K. Straka
narodil – v tehdejším Národním, dnes 
Kulturním domě. Ad multos annos!

Stanislav Balík ml.

Restaurace 
HABERMANNOVA 

VILA
vás zve na

SVATOMARTINSKÉ 
HODY

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na tradiční české menu 
- ’’Pečenou husičku se zelím červeným i bílým 

a variací tří knedlíků a jiné“ 

a to ve dnech od pondělí 11. listopadu
do neděle 17. listopadu 2013.

Počet porcí nutno nahlásit předem.

Vaše rezervace a objednávky rádi přijmeme  
na tel.: 583 550 170, 737 084 475

ZVU VŠECHNY MLADŠÍ 
I DŘÍVE NAROZENÉ 
ŽENY NA CVIČENÍ

- kalanetika
- cvičení s balony

Každou středu 
od 18-19 hodin 
v sokolovně.

S sebou pití a podložku
vstupné 25 Kč 

za každou hodinu

Cvičitelka A. Fazorová
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Z tenisových dvorců
Tenisovou sezónu jsme započali, navzdory chladnému jaru, 
poměrně brzy. Ale mimořádně chladné a deštivé počasí během 
června  naší hře ani dvorcům příliš nepřálo. Zato prázdninové 
letní počasí jakoby se snažilo vše vynahradit, ale extrémy počasí 
opět pokračovaly, tentokrát v opačném gardu. Sucho a někdy 
až vražedné horko ztěžovaly hru. Přesto jsme odehráli několik 
turnajů ve dvouhrách a čtyřhrách a to jak tradičních, tak bene-
fičních.
 Ke tradičním turnajům již patří soutěž O pohár starosty 
obce. Hrálo se na přelomu července a srpna za téměř 
vražedného horka. Již samotný nástup ke hře a pohyb po dvorci 
vyžadovaly, zejména v poledních hodinách, veliké úsilí a stály 
účastníky mnoho sil. Ve finále VIII. ročníku zvítězil (již popáté) 
pan Ing. Stanislav Zatloukal nad loňským finalistou Jaroslavem 
Hufem ml.
 Chci touto cestou poděkovat panu starostovi a jeho nejbliž-
ším za organizaci turnaje, za dostatečný přísun kalorií a množ-
ství rozličných nápojů a za poskytovaný obslužný servis během 
soutěže. 

 Již během jarních měsíců tohoto roku probíhala jednání 
o přiznání dotace MŠMT na podporu sportu potřebná pro 
výstavbu nových šaten a sociálního zázemí tenisových dvorců 
v Bludově. S přiznáním dotace se rozeběhla nezbytná adminis-
trativní jednání na příslušných úřadech, 
která byla zakončena vydáním staveb-
ního povolení. V polovině srpna počala 
demolice stávajícího zařízení a následně 
výstavba nových šaten, klubovny a soci-
álního zařízení. 
 V této souvislosti se nemohu vyhnout 
nostalgické vzpomínce na polorozpadlou 
maringotku a plechovou boudu na nářadí, 
které byly po dlouhou dobu naším jediným 
útočištěm, šatnou i klubovnou současně. 
Zde jsme prožívali své sportovní radosti 
i trápení.Teprve později byly nahrazeny 
dřevěným skladem nářadí, později stáva-
jícím (nyní již demolovaném) zařízením, 
a v nedávné době doplněné krytým seze-
ním, které lze s trochou nadsázky nazvat 
tribunou.
 Projekt nového zařízení vypadá pěkně 
a já věřím, že pěkné to bude i ve skuteč-
nosti. Stavba celkem plynule pokračuje, 

a tak se o všem přesvědčíme již tento podzim. Touto stavbou 
a jednou z etap téměř čtyřicetiletého vývoje bludovského tenisu 
se završí sny (dosud žijících) zakladatelů tohoto sportovního 
oddílu.

Mgr. Vladimír Vlček
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Beletrie pro dospělé: 
Jardine, Q.  Krutá spravedlnost 
Jardine, Q.  Pro mou smrt 
Jardine, Q.  Screen Savers 
Kyzlinková, M.  Mlynářova Popelka 
Marlittová, E.  Druhá manželka 
Janečková, K.  Prokletý původ 
Dostál, A.  Bílá danělka 
Halešová, J.  Svět je malej 
Havranová, I.  Vdané 
Lasicová, H.  Pravdivý příběh lži 
Lasicová, H.  O dcerách a milenkách 
Urbaníková, E.  Za facku 
Keleová-Vasilková, T. Rozbité štěstí 
Matyášová, B.  Klaudie na rozcestí 
Matyášová, B.  Klára nad propastí 
Carlyle, L.  Prostopášník 
Sendker, J.P.  Jít za hlasem svého srdce 
Olsen, A.  Žena v kleci 
Jebrealová, R.  Miral 
James, E.L.  Padesát odstínů temnoty 
Vondruška, V.  Přemyslovská epopej 
Beletrie pro mládež: 
Baxter, N.  Povídání o Zoubkové víle 
Rožnovská, L.  Kuřátko Ťutík 
Kinney, J.  Deník malého poseroutky 5. 
Dietl, E.   Pušíci jsou tady 
Dietl, E.   Pušíci se stěhují 
Dietl, E.   Pušíci letí do školy 
Dietl, E.   Pušíci v ZOO 
Freyová, L.  Tvoření s pohádkou 
    Tucet báchorek z Podesní 
Naučná pro dospělé: 
McVicarová, J.  Vaříme s bylinkami 
Jazairová, P.  Jediný svět 
Poláček, P.  Kolébka lidstva Etiopie 
Žmolík, V.  Bohemia incognita 
Ruiz, D.M.  Čtyři dohody 

Nové knihy k 27.8.2013 Novodobá sanitka v šumperském okrese 

Do našeho okresu přichází nová služba pro seniory, 
matky s dětmi, hendikepované a ostatní spoluobča-
ny, kteří nemají nárok na klasickou přepravu sanit-
ním vozem, ale potřebují se dopravit k lékaři, nebo 
do/z nemocnice, na rehabilitace, do lázní a podobně.
 Pro tyto případy vznikl v roce 2011 v Ostravě 
projekt „Novodobá sanitka“. Nyní máte možnost našich služeb využít 
i v okrese Šumperk. Fungujeme podobně jako TAXI, 18Kč za ujetý 
kilometr a v případě trasy do 5km účtujeme 80Kč. Platíte pouze za
samotnou přepravu a cenu Vám můžeme sdělit i před jízdou. Navíc od 
nás máte služby zcela zdarma a to: bezpečné vyzvednutí u Vás doma 
a doprovod k lékaři či do nemocnice, pomoc při vyřizování formalit, 
vyzvednutí léků, pomoc se zavazadly, bezplatné čekání do 30min 
a jiné. Po dohodě Vám také  přepravíme děti v našich sedačkách, 
kočárky a invalidní vozíky.
  Projekt Novodobá sanitka získal první místo v národní soutěži 
Rozjezdy 2012.
  V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 732 301 647, 
nebo email: sumperk@novodobasanitka.cz,           
Web: www.novodobasanitka.cz

AEROBIC A 
POSILOVÁNÍ
PONDĚLÍ  18:00 - 19:00 hod.
ČTVRTEK 18:00 - 19:00 hod.

ve školní 
tělocvičně BLUDOV

od 19.9.2013
Cena jednoho cvičení: 30 Kč

S sebou: pití, ručník, podložku 
a dobrou náladu

Cvičení a na všechny se těší Lida Maturová
Podrobnější inf. na tel.: 723 528 682, nebo

e-mail: maturovali@seznam.cz

DOPOLEDNÍ CVIČENÍ 
PRO SENIORKY

TERMÍN: pondělí 9:00 - 10:00 hodin
PROSTORY: Kulturní dům Bludov (kinosál)

VEDE: Alena Štolcová
KONTAKT: 606 724 997, tel. 583 238 530

ZAHÁJENÍ: pondělí 7.října 2013
KURZOVNÉ: 200 Kč/10 lekcí

S SEBOU: podložku, volný oděv, dobrou náladu
CÍL: udržení výkonnosti hybného aparátu,
cvičení kloubní pohyblivosti, protahovací 

a vyrovnávací cviky, nácvik relaxace a dechová cvičení.

Bludovská a.s. nabízí možnost stravování o víkendech 
a svátcích za zvýhodněnou cenu 55 Kč/oběd.

Obědy musí být přihlášeny nejpozději do pátku před 
víkendem u prodeje stravenek /Po-Pá 11:00 - 12:30 hod./

Další informace na tel. 583 238 274, 725 440 453
pí. Maturová, Smolíková.

Místní informační středisko při KD Bludov
nabízí k prodeji nové

 poštovní známky 1 ks za 25.- Kč, aršík 230.- Kč 
–  motiv KOUPALIŠTĚ VLČÍ DŮL a KAPLE SV. ANNY
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Jméno: Příjmení: Titul:

Ulice: Město: PSČ:

Rod. číslo: OP: Tel.:

e-mail: Stát: IČ:

Datová schránka  - základní varianta ANO NE

Datová schránka – střední varianta ANO NE

Datová schránka - maxi ANO NE

Zahraniční účet ANO NE

Spoření do zlatých slitků – měsíčně ANO NE

Spoření do zlatých slitků – jednorázový nákup ANO NE

Insolvence – oddlužení ANO NE

Restrukturalizace závazků  ( správa závazku ) ANO NE

 Bc. BOJKO Pavel, Vančurova 738/29, Šumperk 787 01
e-mail: finsluzbyspk@centrum.cz , tel.: 603 182 531

IČ 47857200      DIČ: CZ7407135802

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI „SEMBIO, s. r. o. BRNO“
Závazně si objednávám tento produkt, který stvrdím závaznou smlouvou s regionálním manažerem –  nebo spolupracovníkem 

společnosti SEMBIO, s. r. o

v Šumperku dne: .........................................................

--------------------------------------------------------
vlastnoruční podpis klienta 

!!! VÁŽENÍ RODIČE !!!
I v letošním školním roce můžete se svými dětmi, které ještě pravidelně nenavštěvují před-

školní zařízení, zavítat do naší mateřské školy a trávit zde příjemné středeční odpoledne.

se  budou scházet v prostorách třídy MOTÝLCI
každou středu od 15:00 do 16:45 hodin.

Začínáme 18. září 2013!
Těšíme se na společné setkání při hrách, tvoření a dovádění :-) 
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První den ve škole

Zprávy ze ZŠ Bludov

Slavnostně oblečeni, pečlivě učesáni,  svátečně naladěni 
i rozechvěni, v doprovodu svých nejbližších – tak  přišlo 5. září 
37 prvňáčků poprvé do školy. Za těžkými vstupními dveřmi je 
čekaly dvě vyzdobené třídy, paní učitelky, i spousta budoucích 
kamarádů. Každý si našel to své místo v lavici a mohl si pro-
hlédnout balíček školních pomůcek a sešitů. Prvním zvoněním 
a rozhlasovým projevem paní ředitelky byl zahájen jejich první 
den. Jen pár kroků je dělilo od školní stravovny, kde všechny při-
vítala ještě jednou ředitelka školy, místostarosta obce, zástupky-
ně SPOZ i obě paní učitelky. Pak již všichni prvňáčci postupně 
a statečně kráčeli k převzetí pamětního listu, lízátkového mo-
týlka, pastelek a krásné medaile. Jejich velkou odvahu poté 
odměnily paní kuchařky slaďoučkým ovocným pohárem. Přeje-
me všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a jejich rodičům 
bezproblémový průběh prvního školního roku.    

  Mgr. Iveta Šejnohová

Příměstský tábor 2013
Již čvrtým rokem poslední prázdninový týden mohou děti využít 
možnosti a zúčastnit se příměstského tábora, který pořádá naše 
škola. Letošním tématem byly „Staré pověsti české“.
 Táborová hra  nás zavedla do Čech mýtických, legendárních, 
či chcete-li, pohádkových. Formou hry se děti seznámily s nej-
známějšími pověstmi naší historie a jejich postavami. Každý den 
byl vyhrazen vybrané pověsti.
 Celodenní výlet  nás zavedl do Zlatých Hor, kde jsme měli 
možnost prohlédnout si  Zlatorudné mlýny a poznat, jak složi-
tým způsobem se rýžuje zlato. Děti také strávily odpoledne v 
zábavném parku v Loučné nad Desnou, kde se vydováděly na 
lezeckých stěnách, skluzavkách a jiných průlezkách. 

 Na závěr našeho putování čekalo na děti překvapení. Před-
vedli se nám koňáci z ranče Viktoria a umožnili dětem malou 
projížďku na koních.
 Za spolupráci bych ráda poděkovala Pavlu Srbovi a paní 
vychovatelce Zuzaně Měrkové a samozřejmě i ochotným rodi-
čům.
     Soňa Nikolovová
     vychovatelka ŠD
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Přednáška Žerotínské ženy, zámek, 8.9.2013
FOTO KROUŽEK

Výšlap za bludovským špekáčkem
V sobotu 8. září 2013 bylo počasí mimo-
řádně příznivé pro pořádání Výšlapu za 
bludovským špekáčkem, který se konal 
už po jednadvacáté. Akce přilákala stov-
ku účastníků -  94 lidí a 6 pejsků. Z dů-
vodu rekonstrukce kulturního domu jsme 
končili na koupališti Vlčí důl. Většina si 
z pochodu přinesla i několik hřibů. Takže 
rostou.
  Nejstarším účastníkem byl tentokrát  
pan Karel Adam a nejmladšími byli 
Richard Buchta a Milena Motyková.
 Děkuji P. Hegedüsovi za sponzorování 
občerstvení pro účastníky akce a za cel-
kovou spolupráci při zajištění špekáčků 
a poskytnutí příjemného prostředí 
k zakončení výšlapu.
 

 V cíli byly připraveny soutěže pro děti 
i dospělé, kterých se zúčastnily asi dvě 
třetiny účastníků. Většina zodpověděla 
správně /děti doplňovaly pohádkové 
dvojice a dospělí  přísloví/. Některým 
se dokonce podařilo vytvořit zcela nová 
a originální přísloví, např. LEHCE 
NABYL, protože byl u koryta. - nebo 
ŘEMESLO zaniká. Byly vytvořeny 
i daleko vtipnější, které zde ovšem vzhle-
dem k tomu, že se jedná o předvolební 
Bludovan, nemohu citovat.

-jdi-

Ze správných odpovědí byli vylosováni 
tito výherci, kteří se mohou v KD přihlásit 
o  malou cenu.  

Děti:
Claudio Turola, Bludov
Nikola Motyková, Bludov
O. Sekanina, Zábřeh
Bartoňová, Leština
Ondřej Špička, Bludov
Šárka Buchtová, Bludov
Ema Pešáková, Bludov
Linda Straková, O. Jašek, Bludov

Dospělí: /Bludov/
Lenka Jelínková, Karel a Petra Kotrlí,
Magdalena Matysová, Petra Zaoralová,
Ivana Zaoralová, Sylva Jánětová,
Petra Hebláková, Míša Vařeková,
Jana Olbrichová, Vladimír Vojtek,
Eliška Březinová, Anna Březinová


