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Naše „velké radosti“
Vážení spoluobčané,
v Bludovanu č. 8/2013 jsem psal o našich 
„malých radostech“, kde jsem se radoval 
z toho, že vám všem nabídneme na rok 
2014 stolní kalendáře, ale hlavně jsem 
vás chtěl obeznámit s tím, jak přistu-
pujeme k opravám drobných památek, 
k opravám obrázků a soch nacházejících 
se na katastrálním území naší obce.
 Tyto „malé radosti“ jsou malými jen 
co se financí na ně vynaložených týče, ne-
boť se jednalo o náklady v řádech tisíců, 
maximálně desítek tisíců korun.
 Z provedených oprav památek jsme 
však měli stejně velkou radost, jakou 
máme i z investičních akcí, které byly do-
končeny v průběhu 2. pololetí minulého 
roku, avšak jejich finanční náročnost byla 
podstatně větší, protože se pohybovala 
v řádech statisíců a milionů korun.
 Tři z těchto akcí, které se týkaly vý-
měny oken a pořízení nové fasády, bych 
vám nyní chtěl přiblížit.
Kulturní dům
 

 Okna i hlavní vstupní dveře dostaly 
jiný tvar a jejich plochy doznaly nového 
členění. Na fasádě bylo použito vícero 
zdobných prvků. Barevné řešení čelní 
strany budovy bylo zvoleno v kombinaci 
dvou odstínů šedé barvy s barvou bílou.
 Součástí této investiční akce byly 
také práce, které přímo s rekonstrukcí 
fasády nesouvisely. Jednalo se např. 
o rekonstrukci hlavního schodiště, úpravu 
bezprostředního okolí kulturního domu 
včetně instalace nového venkovního 
mobiliáře. 
 Zhotovitelem díla byla firma SAN-JV 
s.r.o., která v rámci výběrového řízení na 
dodavatele prací nabídla nejnižší cenu.
Hodnota všech provedených prací činila 
3 985 tis. Kč vč. DPH při celkové výši 
dotace 2 059 tis. Kč.
 V dnešní době se příliš „nenosí“ 
někoho za něco pochválit, zatímco na-
dávat téměř na vše je naprosto běžné. 
Učiním výjimku. V souvislosti s opravou 
kulturního domu bych chtěl udělit velikou 
pochvalu pracovnici obecního úřadu paní 
Evě Ťulpíkové Kosslerové především 
za vynaložené penzum nervového úsilí, 
za důsledné lpění na detailech (spoustu 
věcí nechala znovu předělat). Bez jejího 
náročného přístupu by dokončené dílo 
nevypadalo tak, jak jej dnes můžeme 
obdivovat.
Klub důchodců

Bylo provedeno celkové zateplení ob-
jektu, výměna oken a dveří. Tyto práce 
byly podpořeny dotací ze Státního fondu 
životního prostředí. Při rekonstrukci jsme 
byli vedeni snahou navrátit této budově 
původní historický vzhled, jak jen to bylo 
možné, v rámci souladu s náročnými pod-
mínkami dotace.

provedla firma Markuš 2M z Dolních 
Studének. Klub důchodců nebyl zateplen 
a na jeho úpravu tedy nebyla čerpána 
dotace. Celkové vynaložené náklady na 
nový vzhled této budovy činily 420 tis. 
Kč.
 Nový vzhled budov kulturního domu 
a klubu důchodců zapadá do naší dlouho-
dobé koncepce zkrášlování obecní návsi, 
která byla zahájena v roce 2012 rekon-
strukcí Třídy Adolfa Kašpara.
Budova základní školy „U2“
 

Objekt Klubu důchodců byl zvelebován 
v průběhu let 2012 a 2013 dle finančních 
možností v příslušné kapitole obecního 
rozpočtu. Nátěr fasády provedla firma 
Karla Kohouta z Bludova. Výměnu oken 
a dveří včetně drobných stavebních úprav 

Na objektu školní budovy U2 bylo pro-
vedeno zateplení fasády, výměna oken 
a dveří a byl také proveden nový nátěr 
střechy ve dvou vrstvách.
 Snažili jsme se zvolit takový odstín 
barvy fasády, který by byl veselý a hodil
se ke školské budově sloužící dětem. 
I zde jsme si pohlídali některé detaily, 
jako např. aby barva okapů a dešťových 
svodů byla naprosto totožná s barvou 
fasády, aby meziokenní prostory byly 
v souladu s barvou okenních rámů.
 Realizaci tohoto díla provedla firma 
Fortex a.s. na základě nejvýhodnější 
nabídky podané ve výběrovém řízení na 
dodavatele stavby.
 Celkové náklady této investiční 
akce činily 5 076 tis. Kč vč. DPH. Tyto 
náklady byly z větší části pokryty dotací, 
kterou jsme získali od Státního fondu 
životního prostředí a která činila 3 218 
tis. Kč.
   Ing. Pavel Ston
     starosta obce
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POZOR!!!!
ZMĚNA TERMÍNU – PŮVODNÍ SOBOTNÍ TERMÍN 

BYL ZMĚNĚN NA PÁTEK 21. 2. 2014
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CENÍK STOČNÉHO na rok 2014
 Rada na svém zasedání dne 16. 12. 2013 usnesením číslo 
2291/R/13 schválila kalkulační vzorec pro výpočet ceny stoč-
ného pro období roku 2014 a současně schválila tento ceník, 
kterým se stanoví výše stočného pro rok 2014 pro všechny 
odběratele poskytované služby za odvádění odpadních vod do 
splaškové kanalizace na 29,- Kč včetně 15% sazby DPH za 
1 m3 odpadní vody.
 V případě placení poplatku za stočné dle směrných čísel roč-
ní potřeby vody je postupováno v souladu s Přílohou č. 12, která 
je nedílnou součástí prováděcí vyhlášky Ministerstva zeměděl-
ství  č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 
vyhlášek č. 146/2004 Sb. a č. 515/2006 Sb.
 Pro rok 2014 stanovuje rada obce Bludov pro výpočet stoč-
ného dle směrných čísel roční potřeby vody na jednoho občana, 
který má v obci trvalý pobyt směrné číslo roční potřeby vody 
35 m3. Sazba na jednoho občana činí 1015,- Kč a je 
vypočtena jako součin částek 29,- Kč x 35 m3.
V Bludově dne 17. 12. 2013 
      Ing. Milan Klimeš            Ing. Pavel Ston
        místostarosta                 starosta

Přehled místních a uživatelských poplatků 
v obci Bludov v roce 2014 

Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné uhradit 
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Bludově v úřední 
dny, tj. v pondělí a středu v době od 7:30 do 11:30 a od 12:30 
do 16:00. Z důvodu úspory Vašeho času je lépe využít bezhoto-
vostní platební styk, číslo účtu je 1905607389/0800. Variabilní 
a specifické symboly jsou uvedeny níže. Pakliže chcete využít 
plateb přes SIPO, vyzvedněte si formulář na pokladně Obecního 
úřadu Bludov.
Místní poplatek za komunální odpad (OZV č. 5/2012)
Splatnost: 31. 3. 2014  
Sazba: 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337

Místní poplatek ze psů (OZV č. 5/2010)
Splatnost: 31. 3. 2014  
Sazba:
Držitel psa není poživatelem důchodu:
 - sazba za 1. psa: 120,- Kč
 - sazba za 2. psa: 180,- Kč
Držitel psa je poživatelem důchodu:
 - sazba za 1. psa: 20,- Kč
 - sazba za 2. psa: 30,- Kč

Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341

Uživatelský poplatek za stočné 
(sazby schváleny Radou obce Bludov)
Vodoměry 
Splatnost: 20. 8. 2014 do 31. 8. 2014 v pokladně OÚ 
Sazba: 29,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2014           
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014   
Poplatek na osobu a rok: 1015,- Kč včetně DPH  
(29,- Kč x 35 m3)  
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 2321

Firmám je stočné fakturováno, příslušné informace o platbě 
naleznete na dané faktuře.

Upozornění:
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazných 
vyhlášek, které jsou k dispozici na webových stránkách obce 
Bludov na www.bludov.cz. Uživatelský poplatek za stočné 
se platí na základě smlouvy mezi obcí Bludov a majitelem 
nemovitosti, jež je napojena na kanalizaci. V případě, že dojde 
k jakékoliv změně, poplatník je povinen tuto změnu neprodle-
ně nahlásit. Konejte tak, prosím, na pokladně Obecního úřadu 
v Bludově.

V Bludově dne 13. 1. 2014   
Obecní úřad Bludov

v Kulturním domě
Bludov v roce 2014

Sobota   8.února 10. obecní ples
Pátek  14.února Maškarní ples
Pátek  21.února Fotbalistický ples
Pátek  28.února Družstevní ples
Pátek  14.března VII. ples otevřených srdcí

PLESY
Kalendář akcí v roce 2014 v Bludově
V posledních dnech loňského roku se ve vašich schránkách 
objevil  KALENDÁŘ AKCÍ, které se v Bludově připravují 
v r. 2014.  
 Věřím, že vám tento stručný přehled bude pomůckou 
při plánování vašeho programu a pořadatelům poslouží 
k orientaci v termínech dodatečně naplánovaných akcí. 
 Pokud jste kalendář ve své schránce nenašli a máte 
o něj zájem, můžete si ho vyzvednout v Kulturním domě 
Bludov. -jdi-
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V pondělí 9. prosince 2013 se v 18:00-19:30 uskutečnilo v Kul-
turním domě 16. zasedání Zastupitelstva obce Bludov, poslední 
v roce 2013. Přítomno bylo 14 zastupitelů, omluven byl Jindřich 
Matěj. Na samotném začátku všichni přítomní povstáním a mi-
nutou ticha uctili památku zesnulého zastupitele Karla Janíčka, 
který zemřel v září. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který 
vyhotovením zápisu pověřil tajemníka OÚ Zdeňka Kolínka. 
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Radka Březinu 
a Janu Holinkovou. 
 Po úmrtí Karla Janíčka se uvolnil zastupitelský mandát za 
KSČM. S jeho následným obsazením to nebylo jednoduché. 
První náhradník z listiny KSČM Karel Soural na něj na začátku 
října rezignoval. Další v pořadí Milana Jirglová změnila od ko-
munálních voleb 2010 trvalé bydliště a není hlášena v Bludově, 
takže přestala být volitelná a mandát přijmout nemohla. Na 
mandát tak nastoupila další v pořadí Leona Mazáková. Na úvod 
jednání složila zastupitelský slib, zastupitelstvo jí určilo stejnou 
odměnu, jakou pobírají ostatní neuvolnění bludovští zastupitelé 
– tedy ve výši poloviny tabulkových odměn, stanovených naří-
zením vlády.

Zpráva o činnosti rady
Zprávu o činnosti rady obce, která se od minulého zářijového 
zasedání zastupitelstva sešla čtyřikrát, přednesl místostarosta 
Milan Klimeš. Kromě běžné agendy a záležitostí předložených 
zastupitelstvu se rada zabývala pronájmem koupaliště a budovy 
pohostinství Vlčí důl, problematikou zahrádek u paneláků, pro-
nájmem části dřevníku a pozemků u Nové základní organizaci 
Českého svazu chovatelů Bludov (na 10 let s jednoletou výpo-
vědní lhůtou), pronájmem pozemků souvisejících s malou vodní 
elektrárnou, revitalizací topolové aleje u lázní, lokalitou pro 
výstavbu rodinných domů – u lázní Kozákovo, možným odpro-
dejem bytů v Olšankách, potvrdila stávající ředitelky mateřské a 
základní školy v jejich funkcích do 31.7.2019 atd. Zastupitelstvo 
zprávu jednomyslně schválilo.

Hospodaření obce
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo návrh rady, aby do schvá-
lení rozpočtu na rok 2014 (předpoklad v březnu 2014) obec 
hospodařila podle pravidla tzv. rozpočtového provizoria, kdy 
obec hradí měsíčně výdaje pouze do výše jedné dvanáctiny sku-
tečných výdajů předchozího roku. Na dotaz Martina Schauera 
starosta P. Ston potvrdil, že se v roce 2014 počítá s opravou 
střechy kulturního domu.
 Starosta poté představil výsledky hospodaření obce k 
30.11.2013.Příjmy obce činily k danému datu 41 371 943,10 
Kč, výdaje 36 876 107,15 Kč, obec tak hospodařila s přebytkem 
cca 4,5 mil. Kč. Na různých účtech a fondech měla obec k dis-
pozici cca 7,5 mil. Kč. V diskusi se Stanislav Balík zeptal, jestli 
je předpoklad, že výpadek v příjmech za DPH, který je vidět v 
průběžných výsledcích, bude do konce roku vyrovnán, na což 
starosta odpověděl kladně. Zastupitelstvo vzalo zprávu jednomy-
slně na vědomí.
 Posléze vzalo zastupitelstvo na vědomí tři rozpočtové změny 
učiněné radou obce v mezidobí mezi konáním schůzí zastupi-
telstev, jež byly vesměs formálního rázu. Ke schválení byla za-
stupitelstvu předložena rozpočtová změna č. 7 (opět schváleno 
jednomyslně), která posiluje rozpočet v oblasti silnic, kulturního 
domu apod. V diskusi J. Holinková poukázala na nesrovnalost 
v zaúčtování příjmu (dotace) a výdajů na volby v rozpočtové 
změně č.5. Na to reagoval S. Balík poukazem, že tato nesrovna-
lost byla narovnána v rozpočtové změně č. 6. Martina Pešáková 
se zeptala, jestli dle předložené rozpočtové změny č.7 bude na 

zvýšené výdaje v roce 2014 použito financí na účtu nebo k tomu 
poslouží chystaný kontokorentní úvěr. Na to odpověděl starosta 
P. Ston, že na zvýšené výdaje bude použito financí na účtu.

Prodej pozemku 1995 - zastavěná plocha a nádvoří – JEDNOTA
Na zářijové schůzi zastupitelstva byl schválen záměr prodeje 
pozemku 1995 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 457 m2 
(pozemek pod budovou Jednoty č.p. 336 u Nealka) za cenu 100 
Kč/ m2a za současně splněných podmínek, že kupující provede 
stavební úpravy žlabu na dešťovou vodu a vyrovnání chodníku 
před obchodním domem Jednota č.p. 348 na Tř. A. Kašpara. 
Jednota na tyto podmínky přistoupila, jiný zájemce se neozval. 
Zastupitelstvo prodej jednomyslně schválilo.

Žádost o odkup pozemku 2997/3 - Josef Ťulpík
Před projednáváním tohoto bodu informoval (podle zákona 
o obcích) zastupitel J. Ťulpík, že z důvodu střetu zájmu o tomto 
bodu nebude hlasovat a vstupovat do projednávání. J. Ťulpík si 
podal žádost na odkup pozemku 2997/3 – ostatní plocha o vý-
měře 6407 m2. Žádost odůvodňuje tím, že připravuje výstavbu 
rybníků na pozemcích 2152/3 a 2155, vedle kterých je požado-
vaný pozemek 2997/3. Celou tuto část, která je neudržovaná, 
by chtěl zvelebit. Obecní cesta na pozemku 2146/1 zůstane 
volně průchozí a průjezdná. Uvedený pozemek nemá nikdo v 
pronájmu a je zanesen nálety, je veden jako plocha přírodní ze-
leně (těsně sousedí s vlakovou tratí). Stavební komise nevznesla 
k odprodeji námitky. Rada navrhla zastupitelstvu prodat poze-
mek za 12 Kč/m2. Ke zveřejněnému záměru odprodeje nebyla 
přijata protinabídka, pouze anonymní písemná připomínka 
s návrhem na jiné využití tohoto pozemku – prodej palivového 
dřeva z pozemku občanům a následná výsadba rychle rostoucích 
stromů pro využití na palivové dříví a jeho prodej občanům. 
Přesto, že připomínka byla anonymní (podepsána jako „občané, 
kterým není všechno jedno“), dala ji rada na vědomí. (Další 
věcí je faktická nesmyslnost návrhu, neboť z bezpečnostních 
důvodů – ochrana trati – by obec nezískala povolení pro výsad-
bu a pěstování rychle rostoucích dřevin.) Zastupitelstvo prodej 
J.Ťulpíkovi 12 hlasy (1 se zdržela, 1 nehlasoval) schválilo.

Výbory zastupitelstva 
Zastupitelstvo vzalo jednomyslně na vědomí zápis z jednání 
kontrolního výboru. Stejně tak schválilo za rok 2013 všem čle-
nům kontrolního výboru celkovou odměnu 3500 Kč (všichni do-
hromady) a 1500 Kč celkově všem členům finančního výboru.

Náklady na svoz komunálního odpadu
Rada navrhla zastupitelstvu, aby se pro rok 2014 nezvyšovaly 
poplatky za svoz komunálních odpadů. Ačkoli obec stále hradí 
mírně víc, než vybere (v roce 2013 v průměru 493 Kč na obča-
na, zatímco poplatek je 450 Kč), důležité je, že několikátý rok 
po sobě mají celkové náklady na svoz sestupnou tendenci – pro 
srovnání v roce 2011 činily 536 Kč na osobu, letos o téměř pade-
sát korun méně. V diskusi M. Schauer sdělil, že při čtrnáctiden-
ním svozu očekával větší úspory. Na to reagoval S. Balík tím, 
že nevíme, jaké je skutečná úspora, neboť je třeba vzít v úvahu, 
že oproti roku 2011 výrazně vzrostly náklady za pohonné hmoty 
a bylo vyprodukováno celkově více odpadu, přesto se obci daří 
šetřit. Úspora jde jednoznačně na vrub snížené periodicitě odvá-
žení odpadků a většímu třídění. Zastupitelstvo s návrhem rady 
poplatek nezvyšovat jednomyslně souhlasilo.

Schválení kontokorentního úvěru od ČSOB a.s.
Starosta P. Ston informoval o pohybu financí a předpokládaném 

16. zasedání zastupitelstva obce
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zůstatku na účtech na konci roku ve výši cca 5 mil. Kč. Když 
obec plánuje dotační akce na rok 2014, kalkuluje s potřebou 
předfinancování dotačních akcí ve výši zhruba 8 mil. Kč. Tento 
rozdíl navrhuje řešit kontokorentním úvěrem u ČSOB ve výši 
3 mil. Kč.
 Starosta informoval o hlavních akcích, které se budou 
v roce 2014 realizovat. Z prostředků obce (bez možnosti dotace) 
to bude zejména oprava střechy kulturního domu a vybudování 
přechodu pro chodce na ul. 8. května. S pomocí dotace (výše 
dotací se pohybují od 70 do 90 %) by se mělo provádět: revitali-
zace centra obce (kolem Bludovské a.s.), vybudování naučných 
stezek, čekárny u zámku, obnova kapličky na Tř. A. Kašpara, 
vybudování chodníku mezi Monádou a lázněmi včetně veřej-
ného osvětlení. Zastupitelstvo 13 hlasy (1 se zdržela) s přije-
tím kontokorentního úvěru (který obec bude moci, ale nebude 
muset, využít) souhlasilo.

Různé
L. Mazáková se zeptala, co bude obnášet revitalizace centra. 
Starosta P. Ston odpověděl, že na místě Hrochovy chalupy bude 
vybudováno cca 13 parkovacích míst, budou uloženy do země 
elektrického napětí, bude řešen prostor kolem Bludovské a.s., 
cesta kolem zámeckého rybníka včetně napojení na Špalkovu 
ulici, nové osvětlení, lavičky a koše. 
 Dále se L. Mazáková zeptala, jak se bude řešit dopravní 
situace u zámku a chybějící přechody pro chodce. Starosta odpo-
věděl, že obec nezahálí a řeší projektovou dokumentaci potřeb-
nou pro vyřízení územního a stavebního rozhodnutí tak, aby se 
přechod u zámku do poloviny roku 2014 vyřešil. Nejprve obec 
požádala Olomoucký kraj a Policii ČR Olomouckého kraje, aby 
přechod ponechaly na původním místě, i když nesplňoval pa-
rametry požadované současnými předpisy. Předpokladem jedné 
z variant je změna přednosti v jízdě, což bylo ale většinou zastu-
pitelů odmítnuto. M. Klimeš připomněl, že celou záležitost nelze 

řešit laicky, ale je zapotřebí vypracovat studii a provést měření. 
To doplnil z pléna František Balát, že změna přednosti v jízdě, 
řešení křižovatky světelnou signalizací, byla otevřena již před 
4 – 5 lety. Nicméně tehdy na základě posouzení nízké nehodo-
vosti nebyla světelná signalizace realizována.
 M. Pešáková se zeptala, do kdy je plánováno vybudování 
obchvatu Bludova. Podle starosty je pozitivním posunem, že 
se zamýšlená stavba rozdělila na dvě etapy – původně se měl 
obchvat stavět naráz od Postřelmova do Rapotína. Nyní se při-
pravuje pouze první úsek od Postřelmova k Epcosu. Nicméně 
i na této relativně krátké trase bude 16 mostních konstrukcí. Poté 
bude následovat stavební řízení s vydáním stavebního povole-
ní a samotná výstavba. Podle M. Klimeše by se mohlo jednat 
o horizont deseti let, uzemní řízení do konce 2015, stavební 
řízení do konce 2018, výstavba 3 – 4 roky.
 J. Holinková se zeptala, jestli obec v roce 2014 plánuje 
opravu chodníku na ul. Školní před paneláky. Starosta odpově-
děl, že obec chce danou věc řešit společně s chodníkem kolem 
uvažované výstavby Jesenického muzea vedle Jednoty.Toto mu-
zeum nestaví obec, ale samostatné občanské sdružení. Výstavba 
by podle aktuálních informací měla být zahájena do poloviny 
roku 2014. Celá věc se pozdržela kvůli novému řešení vytápění 
objektu a také kvůli opakovanému výběrovému řízení na doda-
vatele stavby.
 M. Schauer se zeptal, jestli se bude zateplovat stará budova
základní školy. Starosta odpověděl, že musí být prokázána 
potřebnost zateplení a je potřeba také vyhodnotit efekt zateplení 
budovy U2 základní školy. S. Balík připomněl velkou tloušťku 
zdí základní školy a zpochybnil možný efekt zateplení.
 Ludmila Kamlarová se z pléna dotázala na možnost stažení 
výpovědí ze zahrádek u paneláků. To starosta potvrdil, kdž řekl, 
že snahou obce bude zahrádky úplně nerušit, ale pro zájemce po 
domluvě scelit.

Stanislav Balík ml.

Bezpečnost chodců v obci.

V návaznosti na článek v minulém Bludovanu („Jak bezpeč-
ně přejít silnice I/44 - ulice 8.května?“) Vás chci informovat 
o dalším vývoji dané situace.
 Rada obce zadala formou výběrového řízení zpracování 
dopravně inženýrských podkladů a projektové   dokumentace  
na akci: „Přechody pro chodce – sil.I/11 a I/44 Bludov“. Do 
konce května by měla být hotova a projednána se všemi orgá-
ny a organizacemi, především s Policií ČR, Krajským úřadem 
a ŘSD. Pokud se podaří najít řešení odpovídající českým 
normám a vyhláškám a bude-li schválen obecní rozpočet, 
počítající s touto akcí, bylo by možno během léta toto řešení 
realizovat.
 Co se týká „nepovedené opravy“ ulice 8.května nepodalo 
ŘSD Olomouc doposud žádnou oficiální zprávu o výsledcích 
šetření kvality provedené opravy. Vedení obce tuto záležitost 
u ŘSD urgovalo, zatím marně. 
 Pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců po komunikacích 
doporučují odborníci používání bezpečnostních prvků chodci. 
Při snížené viditelnosti doporučují nosit oblečení jasných barev, 
abyste byli lépe vidět v šeru a ve tmě, opatřit svoje oblečení 
reflexními prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících 
vozidel výrazně září. 
 Rada obce proto rozhodla podpořit bezpečnost občanů 
zakoupením reflexních pásků. Pásky jsou samonavíjecí a jedno-
duchou technikou se umísťují na oblečení ke konci  rukávů, do 
úrovně pasu. Cyklisté je mohou připevnit na přílbu nebo přímo 
na kolo. Pásky fungují na principu rolovací pružiny. Pokud 

reflexní pásku přiložíte k místu, kde ho chcete umístit, lehkým 
klepnutím o dlaně místo jedním koncem dosáhnete toho, že se 
reflexní páska sroluje. Sundává se velmi jednoduše. Uchopíte 
okraj reflexní pásky a tahem ho narovnáváte do původního 
vodorovného tvaru.  Reflexní pásky jsou k odebrání ZDARMA
-  2 kusy na každé číslo popisné, a to na obecním úřadě 
v kanceláři, kam si chodíte odebírat pytle na tříděný odpad. 
 Věříme, že používání reflexních pásků přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti při pohybu po komunikacích.

Ing. Milan Klimeš
místostarosta

POZOR
Upozorňujeme občany, že pro malý zájem bude 

od března 2014 lékárna uzavřena, v případě, 
že se nezvedne zájem o bludovskou lékárnu.
VYUŽÍVEJTE VÍCE LÉKARNU V BLUDOVĚ.

Lékárna Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V únoru 2014 oslaví
Maturová Marie Zahradní  70
Zatloukalová Zdenka 8. května  70
Slámová Marie Lázeňská  70
Pavlů Růžena Příční  75
Novotný Miroslav Nová Dědina 75
Hojgrová Danuška Polní  80
Koutná Anna Na Hradě  80
Janek František Lázeňská  81
Směšná Marie Jana Žižky  82
Ceh Bedřich Vitonínská  83
Dvořáková Vlasta Nová Dědina 84
Straková Anna Jana Žižky  87
Minářová Alena Školní  88
Matějčková Marie Tř. A. Kašpara 90
Langerová Helmtraud Školní  96

  Dne 7. února vzpomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí pana

Jana Směšného
Nikdy nezapomeneme, manželka a synové
s rodinami.

  S láskou vzpomínáme a připomínáme 
si smutné 9. výročí úmrtí mého drahého 
manžela, tatínka a dědečka

Zdeňka Andrleho
Nikdy na Tebe nezapomene manželka, dcery 
s rodinami a příbuzní. 

  Dne 7.února 2014 vzpomínáme 5. výročí úmrtí

Rudolfa Kašpara
Vzpomínáme s láskou, manželka a děti.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.

  Ing. Zdeněk Hrubý
zemřel 23. listopadu 2001.
Odešel jsi od nás večerní tmou,
odešel jsi s bolestí svou.
Odešel jsi, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ dál.
Maminka a sourozenci.

  Dne 2.února 2014 uplynou 2 roky od úmrtí pana

Oldřicha Čožíka
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manželka Miroslava, sestra Jana a děti
s rodinami.

POZVÁNKA
 

So   8. 2. 20.00 Obecní ples
Pá  14. 2. 20.30 Maškarní ples
So  15. 2. 16.00 Koncert KHP – zámek
Ne  16. 2. 15.00 Pohádka O Jůlince
Pá  21. 2. 20.00 Fotbalistický ples
St  26. 2. 18.00 Cest. přednáška Indonésie
Pá  28. 2. 20.00 Družstevní ples

na únor 2014

Jan Hrubý
zemřel 1. února 1996
Nikdy nám nepřestane chybět jeho láska. 
Krásný život po jeho boku. 
Rada a pomocná ruka.
S bolestí vzpomínají manželka, sourozenci 
Honzík a Věra s rodinou.

Kulturní dům Bludov Vás zve 

 cestopisnou přednášku 
s Janou Wolfovou

Tajuplná Indonésie

Středa 26. února 2014 od 18.00 hod.
-vstupné dobrovolné-

V rámci komentované přednášky 
Jany Wolfové poznáte několik 

ostrovů exotické Indonésie. Podíváte 
se za horskými kmeny na Sulawesi 

či Sumbě, obdivovat budete 
královské umění a kulturu Jávy 

a Bali, bělostné pláže na Komodu 
nebo tropický prales na Siberutu. 
Kromě fotografií a videí budete 

moci zhlédnout také ukázku 
tradičních indonéských tanců 
v podání tanečnic ze skupiny 

Kintari. Přednáška bude doplněna 
prodejní výstavou indonéských 

šperků, kde výtěžek z prodeje je 
věnován na rozvojové projekty 

Kintari v Indonésii.

  Když s někým pracujete na jednom pracovišti více 
než dvacet let a trávíte s ním denně osm hodin, 
tak ať chcete nebo ne, si k němu vytvoříte blízký 
vztah. A když pak tento člověk opustí tento svět, 
zůstane po něm prázdné místo. Po paní 

Aleně Podstawkové 
zůstává nyní prázdné místo nejen v kulturním 
domě, ale i v mém srdci. A vše, co se kdy bude 
týkat kulturního domu, bude pro mne už navždy 
spojeno se vzpomínkou na ni. 

Jarmila Divišová
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Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na pohádku

O statečné 
princezně 
JŮLINCE

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na 

KONCERT

Sobota 15.února 2014 v 16.00 hod.
Zámek Bludov

- vstupné 40.- Kč-

Tato pohádka je tak trochu naruby. Statečná 
princezna Jůlinka vysvobodí prince Vendelína ze spárů 
zlé dračice Blaženy. I v této pohádce si děti zahrají 
s námi, protože jak už to v pohádkách chodí, nic není 

jednoduché a i princ Vendelín a princezna Jůlinka musí 
překonávat překážky. Nebojte se, všechno dobře 
dopadne, protože všichni dobře víme, že kamarádi 

si musí pomáhat a když se někdo napraví, 
tak se vše v dobré obrátí.

V neděli 16.února 2014
v 15.00 hod.
Vstupné 30,-Kč

Hrají:

LOBKOWICZ TRIO
Lukáš KLÁNSKÝ (klavír)
Jan MRÁČEK (housle) 

 Ivan VOKÁČ (violoncello)

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

si Vás dovoluje pozvat na přednášku vedoucího Katedry 
politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.
Kolektivizace českého venkova a likvidace sedláků

spojenou s videoukázkami

Kdy: v pátek 21. února 2014 od 11.30 
Kde: základní škola, nová budova
Přednáška se uskuteční jako připomenutí 

si smutného výročí „Vítězného února 1948“
Všichni jste srdečně zváni

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

• Dinopark Vyškov
• ZOO Lešná

Sobota 10. května 2014
odjezd v 6.30 hod. 

od kulturního domu
děti a důchodci 450,- Kč

dospělí 500,- Kč /cesta, vstupné/
Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 

(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd

Velikonoce ve 
Skanzenu na Veselém Kopci 

a Zámek Litomyšl

Pondělí  21. dubna 2014
Odjezd od KD v 7.00 hodin

Cena za cestu a vstupné 
do zámku a skanzenu 440 ,-Kč, děti 380,-Kč 

Přihlášky v KD  

Další kosmetika v Kulturním domě Bludov 
ve čtvrtek 13. února 2014. Tel. 606026220

Nabízím výuku hry na kytaru.
     Informace 
       v KD Bludov.
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Kulturní dům Bludov Vás zve na

Recitál 
VĚRY MARTINOVÉ

a spol.

Sobota 22. března 2014  
v 19.00 hod.

vstupné 100.- Kč v předprodeji, na místě 120.- Kč
/PŘEDPRODEJ V KD/

Tříkrálová sbírka 2014

Od počátku jednadvacátého století každoročně putují Bludovem 
začátkem ledna skupinky tříkrálových koledníků s poselstvím 
milosrdenství a lidské lásky. Letos – počtrnácté v řadě – bylo 
skupinek 9 a v nich přes 30 především malých kolednic a ko-
ledníků, kteří s pokladničkou a cukrem (bílým zlatem) obcházeli 
bludovské domy, aby požádali o příspěvek na potřebné a zájem-
cům křídou nad dveře napsali: K+M+B+2014: Christus mansio-
nem benedicat, Ať Kristus žehná tomuto příbytku v roce 2014.
 Sbírku celostátně organizuje Charita ČR, v Bludově je už 
řadu let hlavním organizátorem Petr Juránek, kolednické skupin-
ky se sestavují z místních skautek a skautů. A mohli být spoko-
jení, vždyť vybrali o více než pět tisíc korun víc než loni, přesně 
60.293 Kč a ustavili tak nový obecní „rekord“.

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

muzikál pro všechny generace

KAPKA MEDU PRO VERUNKU
začátek představení v 11 hodin, návrat do 20 hodin

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 Černíko-
vá, Michaela Nosková, František Pytloun, Genny Ciatti, Petra 

Doležalová, Petr Jablonský……a řada dalších 

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

O čem se psalo v regionálním tisku v roce 2001
Požár sto padesáti tun slámy má na svědomí neznámý žhář
Plameny sledovali lidé i z deset kilometrů vzdáleného Zábřeha
BLUDOV, ŠUMPERK – Až ze Zábřeha viditelná záře se ukázala
nad obzorem večer v sobotu 13. ledna. Nešlo však o některý
z atmosférických jevů – oblohu ozářil požár stohu sena na 
Bludovském kopci.
 „Bylo to opravdové divadlo, plameny šlehaly hodně vysoko. 
Auta, jedoucí přes Bludovský kopec, odbočovala na cestu vedou-
cí ke stohu, do toho hasiči – prostě zmatek,“ popisuje dění na 
místě požáru jeden z přímých svědků.

 Oheň, jenž se rozhořel před sedmnáctou hodinou, nakonec 
spolykal prakticky celý stoh se sto padesáti tunami slámy, ne-
pomohl ani zásah šumperského Hasičského záchranného sboru 
i jejich kolegů – bludovských dobrovolníků. Majiteli slámy, ZD 
Bludov, tak vznikla škoda ve výši asi sto tisíc korun.
 „Jako příčinu požáru určil vyšetřovatel úmyslné zapálení,“
sdělil Moravskému severu ředitel hasičského záchranného 
sboru Zdeněk Wiesner, po žháři v současné době pátrá policie. 

  /lim/

Výsledky sbírky v Bludově
V průměru na jednoho obyvatele Bludova 
to vychází na 19,20 Kč. V roce 2013 se v 
Bludově vybralo 55.027 Kč, 2012: 55.280 
Kč, 2011: 54 642 Kč, 2010: 50.911 Kč, 
2009: 42.686,50 Kč; 2008: 40.073 Kč, 
2007: 39.738 Kč, 2006: 40.377,50 Kč, 2005: 
43.611 Kč, 2004: 32.042 Kč, 2003: 37.918 Kč, 2002: 28.905,40 
Kč a 2001: 14.220,40 Kč. Celkově se za čtrnáct ročníků sbírky 
vybralo v Bludově bezmála šest set tisíc – 595.724,80 Kč.

Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? V šumperském a zábřežském děkanátu 
(které se zhruba kryjí s hranicemi šumperského okresu) se letos 
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vybralo 1.903.364 Kč (o cca 122.000 Kč více než loni), v olo-
moucké arcidiecézi 22.384.735 Kč, v celé ČR přes 77 milionů 
Kč (ještě není sčítání zcela uzavřeno).
 V Sudkově se vybralo 13.087 Kč (11,50 Kč na obyvatele), 
v Postřelmově 63.800 Kč (20 Kč/obyv.), v Chromči 36.941 (64 
Kč/obyv.), v Bohutíně 11.069 Kč (14,50 Kč/obyv.), v Rudě nad 
Moravou 54.348 Kč (21 Kč/obyv.), v Novém Malíně 52.593 Kč 
(16 Kč/obyv.), ve Velkých Losinách 62.273 Kč (23,50 Kč/obyv.) 
a v Šumperku 93.978 Kč (3,50 Kč/obyv.).

 Opět je na místě několikeré poděkování. Zcela jistě dárcům 
– nejen za otevřená srdce a dlaně, ale i za příklad, který dává-
te malým koledníkům, za to, že vidí ve svém okolí tolik lidí, 
kterým není lhostejná lidská nouze a kteří s úsměvem na rtech 
přispívají. Vedoucím tříkrálových skupinek – za to, že věnovali 
mnoho hodin ze svého volna na dobrou věc. Všem malým „třem 
králům a královnám“ – za to, že namísto hraní si doma třeba 

i stokrát zazpívali tříkrálovou koledu a postupovali dům od 
domu celým Bludovem. Díky a za rok znovu! Ať nám všem 
Bludovákům dobrý Bůh žehná i v roce 2014. 

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce skautského střediska 

Františka Pecháčka Bludov

Poděkování - 11.214,- Kč

11.214 ,- Kč – to je částka, kterou jste vy, občané a ná-
vštěvníci adventních koncertů, vložili do kasičky jako dar 
pro potřebné. Celá částka byla předána Domovu Paprsek 
v Olšanech prostřednictvím paní ředitelky Mgr. Koubkové. 
Poděkování patří všem účinkujícím (Musica Gloria Rapotín, 
p. Chaloupkové s B.Wrightem, souboru Classic Band, far-
nímu sboru od sv. Jiří a Pěveckým sdružením severomo-
ravských učitelů a souboru Nešvera), kteří připravili krásné 

programy a nám přítomným nevšední umělecký zážitek. 
Poděkování touto cestou také rád předávám bludovskému 
panu faráři Mgr. Sekaninovi, za laskavé svolení pořádat 
adventní koncerty v kostele sv. Jiří  a také dalším farníkům 
za pomoc při organizaci koncertů.
S přáním všeho dobrého do roku 2014 
Ing. Milan Klimeš  Mgr. Jarmila Divišová
   Obec Bludov         KD Bludov

Sbor od sv. Jiří a Classic Band - Ivan Zela - 3. koncertSymbolické předání dobrovolného vstupného
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Když se kácí topolová alej, létají třísky.

Tak ta radost přijde obec bezmála na milion a čtyřista tisíc, po-
žehnaná ovšem dotací. Hned se nabízí řešení domácí : pokácet 
topoly by mohli snad i zaměstnanci lesního závodu. Na zmrzlá 
pole či louku podél aleje si budeme ovšem muset ještě počkat. 
Nabízí se však otázka : co takhle bludovským občanům poté 
nabídnout palivové dřevo (topolů je přibližně šedesát) za rozum-
nou cenu nebo i zdarma, jen by si zaplatili nakládání a převoz 
ke svým domům ? Úspora za palivo by byla vítána a také kvůli 
smogu z uhlí, když plyn je drahý a co hůř, například „Kalous-
kovy brikety“ by nás tady zadusily všechny. Jo – co jsou to ty 
brikety ? Prý je to PVC láhev s užíznutým hrdlem a následně 
naplněná směsí pilin s vyjetým motorovým olejem :) :) :).... Jde 
o žert, nikoliv o poplašnou zprávu, alespoň doufám. 
 Ostatní těžké práce (odstranění pařezů) a nová výsadba nechť 
poté spočívá na profesionální firmě. Životnost topolů je cca 20 
až 25 let, mimo zastavěnou část obce až 40 let. Tam, kde se 
u nás v Česku z bezpečnostních důvodů kácí již přestárlé topo-
lové aleje, dosáhlo jejich skutečné stáří nezřídka až čtyřnásobku 
‚předepsané‘ životnosti. Uvažovaný dub může dosáhnout věku 
až 1200 let, ale tak dlouho by se mi z praktických důvodů ne-
chtělo čekat, jak jsou postupně zastřihovány podle toho obrázku 
v minulém Bludovanu. Pro národovce je také vhodné připome-
nout, že dub si přisvojili Germáni, zatímco Slované raději juchá-
vali pod vonnou lípou. Já se cítím být Slovanem, takže horuji 
pro osázení topoly, jež klátí svými vrcholy, jak by řekl básník. 
Topoly jsou také ‚měkké‘ a rostou pilně do štíhla jako naše krás-
né Moravské děvčence. A ještě na lavičkách pod nimi, které do-
zajista obec pod ně rozestaví, budou opět mladí milenci na nich 
tuliti se k sobě. A někteří z nás, co už jsme pamětníci, můžeme 
při procházce tou budoucí alejí dát spočinout unaveným nohám, 
sedíce o samotě nebo se svojí babičkou a při tom - to abychom 
posvětili tu chvíli poetického rozpoložení - ještě navíc citovat 
Máchův Máj. Že to není dnes módní či COOL (čti „kůl“) ? Ale-
spoň to přeci procvičuje paměť. Znáte to, když bábinka posílá 
dědečka do obchodu, limituje jeho paměť pouze třemi položka-
mi k nakoupení pod heslem „maximálně tři věci dědečku“. A já 
sám mohu potvrdit, že na tom opradvdu, ale opravdu něco je !

 Na závěr ještě modelová předkalkulace výše uvedené za-
kázky pro toho, kdo má rád čísla. Nahlédnutím na orientační 
kalkulaci profesionálního dodavatele na www.ziveploty.cz se 
ceny pohybují od 4 do 16 tis.Kč bez DPH za vysazení běžně po-
užívaných velikostí stromků při výsadbě, jejich následném ope-
čovávání po dobu jednoho roku (příprava zakázky, projednání na 
místě, výsadba, následné zalévání 10x ročně, vypletí zálivkové 
mísy 3x ročně, hnojení, postřiky, dopravní náklady atd.).
 Z podrobné kalulace jsem vybral tu nejdražší položku alejo-
vého stromu s obvodem kmene 16 až 18 cm (průměr cca 5 až 
6 cm) s kořenovým obalem o průměru 50 až 60 centimetrů, kde 
celková cena (s následnou péčí po dobo jednoho roku) dosahuje 
14 tis. Bez DPH a 16 tis. včetně DPH.
 Pokud by byly vysázeny topoly v přibližně původním počtu 
60 ks krát 16 tis, byla celková cena cca 960 tis.Kč. U dubů 
byla by rozteč zřejmě větší (větší průměr koruny), na fotce 
v Bludovanu jsem odhadem napočítal dvakrát sedmnáct, tedy 
asi 34 stromů. V tom případě by celková cena byla asi 544 tisíc. 
Z toho lze přibližně odvodit ‚zbývající‘ peníze z celkové částky 
1 397 tis. (Bludovan) na pokrytí zahajovacích prací (kácení, 
zpracování a odvoz dřeva, dále na odstranění pařezů a úprava 
terénu do původního profilu) 1 397 000 mínus 544 000 = 853 000
(zůstatek při osázení duby) a 1 397 000 mínus 960 000 = 
437 000 (zůstatek při osázení topoly). Z toho lze usoudit, že 
částka na odstranění starých topolů až po úpravy terénu před 
vysázením nových stromů se může pohybovat přibližně 
v rozmezí oněch 437 až 853 tisíc Kč. Zprůměrováním lze řící, 
že první přípravná část kalkulace a její druhá ‚osazovací‘ část 
s následnou roční péčí se dělí zhruba na dvě poloviny.
 Obec bezesporu má přesné kalkulace, jimiž nás může 
oblažit v některém z následujících Bludovanů a ještě nás potě-
šit oznámením o nabídce palivového dřeva pro své občany. Při 
dnešní drahotě by to nebylo málo, jak si hýčkat své voliče, když 
‚komunálky‘ nám zaklepají na dveře už letos na podzim Sta-
rostové přitom chtějí, aby je mohli volit občané přímo = přímá 
demokracie! A taková starost starosty, až k tomu dojde, byla by 
bezpochyby tím nejlepším komunálně-politickým marketingem. 

 R. Žalio 

Jak si z nás TV SKYLINK  udělal své ‚koncesionáře‘
Námět sice přesahuje „jen“ místní rozměr - BLUDOVAN nechť 
mi pro tentokrát  promine.
 Naštval jsem se po zavedení ‚dodatečného stálého poplatku 
29,-Kč měsíčně‘ jen co jsme si nechali instalovat doma ty drahé 
‚satelitní‘ krabičky. Monopolní SKYLINK usoudil, že ovečky 
jsou už v ohradě a může si je začít stříhat. A nejen to, ještě nám 
znehodnotil  dekódovací karty CryproWorks a museli jsme si 
loni koupit novou dekódovací kartu SkylinkVýměna M7“ za 
349,-Kč.To vše ten potměšilý Skylink prováděl tak nějak tiše 
až pokoutně, jist si svým postavením, vždyť na drahé právníky  
jsme mu přeci přispěli my, oškubávaní klienti.
 Poslal jsem v listopadu minulého roku stížnost k prošetření 
takového jednání Skylinku přímo České obchodní inspekci (dále 
jen ČOIka). Chlapci to tam vzali na vědomí a přeposlali ten hor-
ký brambor Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen ČTÚ). 
Od něj jsem dostal v prosinci 2013 vyrozumění doporučeným 
dopisem, že jediným právním nástupcem poskytovatelů služeb 
Skylink se stala společnost M77 Group S.A. se sídlem v Lu-
xembourgu. K tomu dodává, že „ani tato společnost není v ČR 
zapsána v obchodním rejstříku, nemá zde zřízenu organizační 
složku a není ani oznámena jako podnikatel poskytující služby 

elektronických komunikací atd atd.“ A „že bych měl důsledně 
uplatnit své právo na reklamaci dle Všeobecných obchodních 
podmínek služby Skylink atd atd. A když moje reklamace nebu-
de vyřízena v zákonné lhůtě, mohu se obrátit na soud“ :):):)
 No prosím, ČOIka si uklidí stůl směrem na ČTÚ, ten mi po-
radí reklamovat  Všeobecné obchodní podmínky služby Skylink, 
vypracované vyčůranými právníky tak, aby byly ‚neprůstřelné‘ 
a teď s tím jdětě na soud, připravte si miliony na právníky v té 
beznadějné osamělé plavbě ‚proti všem‘.
 Naštval jsem se opět a poslal znovu tu stížnost zpět na ČTÚ 
s tím, že takové bezvýchodné „Malé právní kolečko“ iniciované 
osamoceným stěžovatelem je úplně směšné a jak je vůbec mož-
né, aby v tomto státě mohla anonymní skupina (viz M77 Group) 
okrádat davy občanů ve velkém stylu, kdo je zodpovědný za 
takový nezákonný stav a kdo je nadřízeným orgánem ČTÚ, na 
kterého se hodlám obrátit, než to pošlu do Bruselu (za BuBuBu 
nic nedáte a přinejmenší Váš dopis neskončí v koši). 
 Důkaz: došel mi druhý doporučený dopis od téhož odborné-
ho referenta ČTÚ Ostrava ze dne 8.ledna 2014. Tentokrát jsou 
poskytnuté informace podrobnější, cituji : ČTÚ ve Výroční zprá-
vě za rok 2012 uvádí, že na základě podnětů stěžovatelů vede 
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s uvedenou společností celkem tři správní řízení, v nichž uložil 
(zatím nepravomocně) sankce ve výši 15 miliónů Kč. Společnost 
se proti uvedeným rozhodnutím odvolala atd. atd.
 ČTÚ je samostatný správní úřad, tudíž nemá nad sebou ‚vyš-
ší moc‘ a je na základě výroční zprávy a svých ročních aktivit 
hodnocen Poslaneckou sněmovnou, Senátem a Vládou České 
republiky. Tečka!
 Na závěr mne ČTÚ jemnocitně konejší: k Vašemu (tedy 
mému) dotazu „kam až je možné postupovat v rámci právního 
vakua na úrovni České republiky“ doporučujeme tento dotaz 
předložit nejlépe např. Vašemu poslanci, který Vás zastupuje 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tečka.
 Shrnuto: bezprávní stát nemá v té věci žádnou páku, občané

jsou okrádáni anonymní Grupou se sídlem v daňovém ráji (viz 
Luxembourg), držitelé takových anonymních akcií si za to jez-
dí opalovat svůj vercajk někam na Bahamy a nejspíše mluví 
čésky – pěkně hézky. A my v roli oveček, máme se obrátit na 
svého poslance, aby on coby náš zastupitel skrze Poslaneckou 
sněmovnu tlačil na Vládu, aby ta prosadila „Fungující (rozuměj 
právní) stát“... Tohle vypadá na „Velké Právní kolečko“, při 
bližším prozkoumání spíše však na Velký Bludný Kruh. Čeká 
nás ještě dlouhá cesta mezi vyspělé země světa. Ledaže by-
chom si mezitím zopakovali z dětství upamatovávanou pohádku 
„O kohoutkovi a slepičce“ a s překvapením zjistili, že tak nějak 
to v našem bez-právním státě funguje.

               Roman Žalio

Vzpomínáme ... VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Bludovan 1/2014
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Ve školce se nenudíme, sportujeme, dovádíme...
O tom, jak důležitý je pravidelný pohyb pro naše zdraví, jsme se my, děti z Mateřské školy Bludov, 
dozvěděly v projektu Zdravá pětka. Teď už víme, že nejen zdravá strava se spoustou ovoce a zele-
niny, ale také sportování a otužování patří mezi zásady správné životosprávy. V naší mateřské škole 
sportujeme celý rok. Na podzim , jen co se trochu rozkoukáme, nás čeká kurz bruslení. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Užili jsme si čtyři lekce seznamování se s ledem, bruslemi a trošku i toho brusle-
ní. Teď už se tohoto sportu vůbec nebojíme a určitě si běhěm zimy s rodiči ještě bruslení vyzkoušíme. 
Po Vánocích jsme se moc těšili na lyžařský výcvik. Zatím však  marně vyhlížíme sněhové vločky 
a čekáme, až pořádná sněhová peřina napadne a budeme moci odjet lyžovat. Konec zimy je období, 
kdy pravidelně jezdíme na předplavecký výcvik. A než se nadějeme, je tu zase začátek léta a spousta
možností pro hry a pohyb na čerstvém vzduchu. A protože nelenošíme, ale sportujeme celý rok, 
budeme určitě pořád zdravé a čilé jako rybičky.

Děti z Mateřské školy Bludov.

POHÁDKOVÉ VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE A V PENZIONU

Děti z mateřské školy navštěvují již tradičně, několikrát do roka, 
seniory v místním penzionu. V prosinci uplynulého roku věnova-
ly děti, které navštěvují hudebně-dramatický kroužek Vrabeček, 
malý vánoční dárek všem klientům penzionu ve formě vystou-
pení nazvaného „Pohádkové Vánoce“. Jako obvykle byly děti 
vlídně přijaty zaměstnankyněmi penzionu. Po krátké přípravě 
a úpravě kostýmů předvedly děti program o divadélku, pohádko-
vých postavách a přípravách na vánoční svátky. Přednes střídaly 
melodické písničky o pohádkách a závěr vánočního vystoupení 
patřil samozřejmě společnému zpěvu koled. Děti byly odměně-
ny potleskem a za jejich „umělecký výkon“ je čekala i sladká 
odměna. To vše se odehrálo v příjemné atmosféře ve společen-
ské místnosti penzionu, která byla pro tento den již slavnostně 
vyzdobena a nechyběl ani rozzářený vánoční stromeček. S po-
hádkami ale vůbec nekončíme. Věříme totiž, že stejnou radost, 
jakou udělaly děti seniorům, mohou přinést babičky a dědečkové 
do naší školky. Z podnětu ředitelky mateřské školy byla totiž 
s vedením penzionu dohodnuta návštěva seniorů v mateřské 
škole. Poslechneme si od nich pohádky z knížek s ilustracemi 

Fotografie dětí v kostýmech

Heleny Zmatlíkové v rámci akce „ Babičky a dědečkové čtou 
dětem“, která proběhne na jaře letošního roku. Všichni se již 
těšíme a věříme, že i takto se nám daří vychovávat děti k tradič-
ním hodnotám a vést je ke vztahu a úctě ke starší generaci.

Mgr. Alena Vyhnálková
Mateřská škola Bludov

Zpívánky Zdravé Pětky v Mateřské škole Bludov

Hledáte inspiraci, čím zpestřit každodenní vaření a jak vštípit 
zásady vyvážené stravy svým dětem? Zkuste kliknout na portál 
www.zdrava5.cz. Určitě se dozvíte něco zajímavého nebo se ale-
spoň pobavíte při některé z interaktivních her pro děti. Zdravá 
Pětka je výukový program Nadačního fondu Albert, který učí 
děti ze ZŠ a MŠ zásadám zdravé výživy a jejich důležitosti 
v rámci zdravého životního stylu. Velmi zdařilá prezentace 
tohoto programu proběhla i ve dvou třídách předškoláčků 
v naší mateřské škole v Bludově. Paní lektorka hned na začátku 
programu děti okamžitě zaujala vhodnou motivací - příběhem 

o tlusté Bertě. Následovaly různé typy aktivit – třídění potravin, 
ochutnávka, písničky s pohybem, práce ve skupinách, během 
nichž se děti dozvídaly informace o správné výživě a zdravém 
životním stylu. Vše probíhalo zábavnou formou, děti se spontán-
ně zapojovaly, byly pozorné a aktivní, očividně se dobře bavily. 
Zajímavé výukové materiály, které jsme díky projektu získali, 
v mateřské škole rádi využijeme. Tak nezapomeňte, pětka, která 
Vám dodá energii, je ta Zdravá 5 ve vašem jídelníčku.

Mgr. Alena Vyhnálková
Mateřská škola Bludov

Bludovan 1/2014
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Tabulka škodlivosti paliv

DRUH ODPADU CO VZNIKÁ? JAK TYTO ZPLODINY ŠKODÍ?
PVC, staré palety dřevo z demolic, 
rozbitý nábytek, chemicky ošetřené 
dřevo, dřevotříska, nápojové kartony

dioxiny, furany a další 
chlororganické látky

Rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození 
imunitního a nervového systému, změna hormonálního 
systému a reprodukčních funkcí. Dlouhodobě se hromadí v těle.

PVC fosgen Vysoké koncentrace-poleptání plic a smrt. 
Nižší koncetrace-nemoci dýchacích cest.

Plasty ftaláty Poškozují ledviny a játra, kde se hromadí. 
Způsobují vrozené vady. Některé jsou rakovinotvorné.

Polapropylén, polyethylen, 
PET, pryž

polycyklické aromatické
uhlovodíky PAU

Obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích Rakovinotvorné, 
toxické a mutagení vlastnosti. Dlouhodobě se hromadí v těle.

Dřevotříska, koberce, tapety formaldehyd a další 
aldehydy

Rakovinotvorné a mutagenní účinky. 
Dráždí plíce a oči. Působí alergie.

Polystyren styren Rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči 
a sliznice. Dlouhodobé vystavení jeho vlivu ovlivňuje nervový 
systém a způsobuje bolesti hlavy únavu, slabost, deprese.

Celobarevné letáky a časopisy, 
nápojové kartony

těžké kovy Toxické, do různé míry rakovinotvorné. 
Mohou způsobovat vrozené vady.

Pryž oxidy síry Dráždí dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích 
způsobují poškození plic.

Plasty, listí, tráva oxid uhelnatý Jedovatý, váže se na krevní hemoglobin.

Umělé textilie čpavek Dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy 
škrábání v krku,zarudnutí spojivek. Bolesti hlavy a závratě.

K dioxinům patří nejsilnější syntetické jedy, např. tetrachlordibenzodioxin(TCDD). Fosgen byl v 1.světové válce používán jako bojový plyn. Ftaláty jsou podle Světové 
zdravotnické organizace ještě škodlivější než nechvalně známé polychlorované bifenyly.

PROSBA
Kulturní dům Bludov ve spolupráci se Zbyňkem Poislem 
připravuje na letošní rok další rekord:
Překonání rekordu o nejdelší autodráhu v České republice.
 V r. 2009 jsme vytvořili rekordní dráhu v délce 300,792 
m, ale v r. 2011 byl tento náš rekord překonán v Čimeli-
cích o 158 m delší autodráhou. Tento rekord bychom se 
chtěli pokusit překonat v červnu 2014.  

Aby se nám to podařilo, potřebujeme shromáždit co nejvíce 
dílů ITES. Ještě nám chybí několik desítek metrů.
Obracíme se proto na všechny, kteří doma tuto autodráhu 
mají někde schovanou, s prosbou o zapůjčení. Prosím, 
kontaktujte kulturní dům – Tel. 583238177, 736609734, 
email – kulturni.dum@bludov.cz

 Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ

Nadešel  konec roku 2013 a my, pletařky z Bohutína, cítí-
me povinnost poděkovat bludovským občanům za letošní 
vynikající spolupráci v zajišťování pletacích vln, přízí 
a výrobků z nich k vypárání. Posílám pár fotek našich vý-
tvorů, které jsme z tohoto daru už vyrobily a rozdaly potřeb-
ným. Ještě samozřejmě máme zásoby a můžeme pokračovat 
v pletení a háčkování i začátkem letošního roku - možná 
nám to vyjde i déle. 
 Jsme všem velice vděčny za to, že jsme mohly uplat-
nit svůj talent a využít tak svůj volný čas pro dobrou věc 
-pomoci potřebným v ČR i v cizině.
 Poslaly jsme 15 kg balík pletenin do Nehemie Č.Těšín 
pro děti ulice na Ukrajině, velký igelit. pytel pro Domov 
pro matky a děti v tísni v Zábřehu na M. a 2 obří pytle 
pro Dětský domov v Zábřehu. Mimo toto šlo ještě mnoho 
čepiček a ponožek do Pavučinky - kojen. ústav, Porodnice 
Olomouc, Nehemie - pro Uprchlický tábor ve Vídni atd. 
- toto vše za 7 posledních měsíců r.2013.
 PŘEJEME VŠEM DÁRCŮM v novém roce 2014 
hodně zdraví, spokojenosti, optimismu a všeho jen toho 
dobrého.

Pletařky z Bohutína:
 Karásková Jana, Jánětová Olga, Vaňková Věra
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Poděkování 
V sobotu 7. prosince 2013 připravil Sbor pro občanské zále-
žitosti v Bludově za finanční podpory Obce Bludov tradiční 
Mikulášskou besídku pro seniory. Zábavné odpoledne zaplnil 
následující program:
• Vystoupení kouzelníka Michala Janzy  
• Recitál Milana Drobného
• Vystoupení harmonikáře Jiřího Hampla
• Vystoupení Bludověnky k poslechu i tanci

Letos byla připravena také tombola, o kterou byl velký zájem. 
Poděkování patří sponzorům za  ceny do tomboly:
Bludovská a.s., Lázně Bludov, Obec Bludov, Kulturní dům 
Bludov, SPOZ Bludov, Restaurace Habermannova vila, ASD 
software Šumperk

Děkujeme také všem, kteří dobrovolným vstupným přispěli 
k zajištění této akce.

-jdi-

13.6. – 15.6.2014
PROGRAM : 
1.den:
odjezd v časných ranních hod. směr Bratislava, Maďarsko. 
Příjezd v dopoledních hod. do Budapešti: prohlídka  Budínský hrad, 
dunajské nábřeží, Matyášův chrám, Rybářská bašta, Parlament, procházka 
středem města, po ulici Váci přes Vörösmartyho náměstí k bazilice 
sv. Štěpána, ...., projížďka lodí po Dunaji okolo Margitina ostrova (1 hod.), 
v podvečerních ubytování v hotelu, možnost večeře.
2.den:
po snídani odjezd do Gödöllö k baroknímu zámku, který pro svůj odpočinek 
využíval císař František Josef  a královna Alžběta, dále okolo pohoří Matra 
s nejvyšší horou Maďarska (Kékes 1015 m) do barokního města Eger, 
procházka malebnými uličkami historického centra s prohlídkou baziliky, 
hlavního náměstí Dobó tér, možnost návštěvy hradního areálu s výhledy 
na staré město a okolní vinice. V místních vinotékách je možné zakoupit 
typická vína jako Egri bikavér a Egri leányka.  
Návrat do Budapešti, osobní volno, pro zájemce možnost podvečerní 
návštěvy termálních lázní. 
Možnost večeře a nocleh v hotelu.
3.den: 
po snídani odjezd do historického města Szentendre s mnoha historickými 
skvosty, dále návštěva města Visegrád, které bylo po několik let sídlem 
maďarských králů. Od břehu Dunaje se zvedá středověký hradní komplex 
s královským palácem. Ostřihom – město položené v ohybu Dunaje s 
dominantní bazilikou. Rodiště prvního uherského krále Štěpána 
Odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

CENA :   3.290,- Kč   
CENA ZAHRNUJE : dopravu lux. busem, 
2 x ubytování v hotelu** / pokoje s příslušenstvím,
2 x snídaně, služby průvodce, pojištění CK
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY : 
- zajistíme cest.pojištění za 17,- Kč / den nebo za 27,- Kč / den včetně 
storna zájezdu
- zajistíme 2 večeře v hotelu (menu o 3 chodech) za 700,- Kč
CENA NEZAHRNUJE : vstupné cca 10.000,- HUF

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s CK Maxima pořádá zájezd

BUDAPEŠŤ a okolí 

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na čtyřdenní zájezd 

Maďarské termální lázně 
Bükfürdő 

Léčebné lázně Bük jsou jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších lázní 
v Evropě, ležící v blízkoszi rakouských hranic v nadmořské výšce 

150 m. Nabízí 27 bazénů. V léčebných bazénech je teplota vody 32 -38°C, 
teplota vody v plaveckých bazénech je 26 a 28°C, dále nabízí tobogány 

a jiné, ale také odpočinek a relaxaci. Je zde široký výběr aktivit 
pro všechny generace. Ubytování je v Apartmánovém hotelu 

v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a polopenzí.

Termíny:     24. 4. - 27. 4. 2014     4.350,- Kč 
       2. 10. - 5. 10. 2014     4.350,- Kč 

1. den - odjezd od zámku v 7.20 hod.
Po příjezdu ubytování v Apartmánovém hotelu, 

který sousedí s areálem lázní

2 - 3 den - pobyt v termálních lázní Bük, 
vzít s sebou – plavky, pantofle, župany

4. den - odjezd zpět v dopoledních hodinách
příjezd  kolem 18.00 až 19.00 hod.

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
 

Přihlášky v Kulturním domě Bludov, tel. 583238177
kulturni.dum@bludov.cz

ANGLIČTINA pro rodiče s dětmi
1x týdně 45 minut

 stačí když nás ze stejné lokality kontaktují min. 
2 zájemci o společnou výuku angličtiny pro děti
 vyučující k Vám bude 1x týdně dojíždět na výuku

 výuka probíhá v bydlišti u jednoho 
ze zájemců dle Vaší dohody

 
PŘIHLÁŠKY NA:

www.anglictinadoma717.cz
záložka „DĚTI“ nebo na tel: 720 697 889

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA MATURITU 
Z ANGLIČTINY - ZÁBŘEH
TERMÍN: od 4.2.2014 do 6.5.2014

Informace na tel: 608 808 094
web: www.academy.717.cz záložka „maturita“
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Den slušného chování
V úterý 26. listopadu se v naší škole uskutečnil Den slušného 
chování. Někteří žáci se na tuto příležitost moc hezky vyšňořili. 
Na chodbách jste tak mohli potkat malé gentlemany ve smokingu 
a malé dámy v roztomilých šatech. V rámci tohoto dne si každá 
třída zahrála hru „Nešťourej se v nose!“ - jde o společenskou 
hru o základech slušného chování. Třídní učitelky po celý den 
bedlivě sledovaly své žáky, aby druhý den mohly vyhlásit tituly 
„Malá lady“ a „Malý gentleman“ třídy.
Titul „Malý gentleman“ získali: Kristian Březina, Ondřej Zedník, 
Lukáš Gronych, Ondřej Jašek a Tobiáš Kříž
Titul „Malá lady“ získaly: Adéla Březinová, Dominika Kor-
cová, Karolína Čožíková, Ema Pešáková, Karolína Alex Veselá 
a Michaela Divišová

učitelky 1. stupně

Den SLABIKÁŘE
Slabikář je knížka, která otevírá dětem bránu poznání. V Živé 
abecedě prvňáčci poznali první písmenka a slabiky a už se těší, 
až si přečtou básničky a pohádky. 
 Den Slabikáře začal netradičně. Děti obou prvních tříd 
se sešly na společné hodině českého jazyka, kde se s Živou abe-
cedou rozloučily – zopakovaly si písmenkové básničky, zahrály 
si hry se slovy i větami. Čtení šlo prvňáčkům velice dobře, a tak  
byla následující společná hodina tělesné výchovy rovněž plná her 
a soutěží. Se třetím zazvoněním na začátku hodiny se přiblížil 

Ze školy
 Děti se ve škole oblékly do předem připravených kostýmů 
Mikuláše, čerta a anděla a spolu s paní učitelkou se vydaly 
k „Nealku“. Tam na ně již čekali policisté a zástupci pojišťov-
ny Generali, která celou akci sponzorovala. Policisté prováděli 
běžnou kontrolu a děti v kostýmech odměňovaly řidiče. A  pro-
tože bylo Mikuláše, chtěly po řidičích i nějakou básničku nebo 
písničku. Za to jim dávaly namalované obrázky. Dost jsme se 
i pobavili, protože pro některé  byl opravdu problém nějakou 
básničku říct.  Zasáhli i policisté.  Řidičce, která nedokázala 
dětem nic říct, dali na výběr – buď básnička nebo pokuta. A co 
myslíte? Básnička byla.                                                     
 Dětem se celá akce velice líbila. Nebály se s řidiči hovořit,
uměly pozdravit i poděkovat. A když se do školy vracely 
s drobnými dárky, radost byla veliká.
 Chtěla bych jim touto cestou poděkovat, stejně tak i  Policii 
ČR a pojišťovně Generali.

                         Mgr. Eva Macková

Čertovská vybíjená
4. prosince 2013, den před Mikulášem, se žáci naší školy účast-
nili již tradičního turnaje ve vybíjené.  Turnaj několikrát změnil 
své sponzory, takže si naši žáci vozili domů maxi koláče, slad-
kosti, keramické čerty i čokoládové figurky. Co však zůstává 
stejné již několik let,  jsou výsledky. Už popáté v řadě tým naší 
školy tento turnaj vyhrál. Turnaj je jiný  tím, že soutěží smíšená 
družstva. Hraje tak 5 chlapců a 5 dívek ze čtvrtých a pátých tříd. 
Letos se na našem úspěchu podíleli tito žáci: Ondra Musílek, 
David Kohout, Honza Kvapil, Šimon Pešák, Franta Březina, 
Matyáš  Sadil, Adéla Matějová, Eliška Juránková, Kristýna Jan-
čálková, Zuzka Dvořáková, Natálka Kvapilová a Magda Hajdu-
ková. Všem jmenovaným děkuji za předvedený výkon a věřím, 
že v těchto úspěších budou pokračovat i v letech příštích.

                 Mgr. Eva Macková      

Žerty s anděly a čerty
5. prosince nepřišlo do první třídy žádné dítě – pouze samí 
andílci a čertíci. Všichni rohatí i křídlatí jsme se sešli v jedné 
třídě a zazpívali si pár koled. Za doprovodu rolniček, zvonků 
a chrastění řetězů jsme se odebrali „prověřit chování“ vedení 
školy a osazenstva kuchyně. Všichni samozřejmě obstáli skvě-
le, obdrželi malou sladkost a pytle pekelníků zůstaly prázdné. 
I další vyučování se neslo ve stejném duchu, plnili jsme anděl-
ské i čertovské úkoly a hlídali každý podezřelý zvuk z chodby. 
Čtvrtou hodinu vpadlo do třídy s velkým rámusem hejno čertů 
a důstojně vkráčel Mikuláš provázený anděly. Byla v nás malá 
dušička, zpytovali jsme svědomí....a s velkou úlevou jsme 
zavřeli za těmito návštěvníky dveře. Tentokrát jsme zůstali 
všichni. A do příště se ještě zlepšíme.

 Mgr. Iveta Šejnohová, Mgr. Blanka Pavelková

slavnostní okamžik předání Slabikáře. Eliška a Kristýna z 9. tří-
dy nás doprovodily do knihovny, kde nám velmi hezky přečetly 
ze Slabikáře pár pohádek. Zanedlouho již každý prvňák svíral 
v rukou tu svou první knížku, kterou si sám přečte...zatím plnou 
tajemství. Paní Holínková řekla dětem několik milých vět a pak 
už si mohly prohlédnout knihovnu a objevit poklady, které si 
budou moci zanedlouho přečíst úplně samy. Písničkou „Abece-
da, to nic není!“ jsme se rozloučili s paní Lánskou i knihovnou 
a spěchali do třídy, kde jsme si ještě připili dětským šampusem 
a popřáli si …..............co asi?

Iveta Šejnohová a Blanka Pavelková

Mikuláš s Policií ČR
Nezvyklého Mikuláše prožili letos žáci 4. třídy naší školy. Policií 
ČR byli totiž vybráni, aby se spoluúčastnili dopravní bezpečnost-
ní akce. Možná jste někdy v televizi viděli šot, jak děti ve spolu-
práci s policisty odměňují řidiče jablíčky nebo kyselými citrony. 
Tak právě této akce se letos zúčastnily naše děti. Za bezchybnou 
jízdu ale odměňovaly řidiče čokoládovými figurkami Mikuláše 
nebo anděla, v opačném případě dostali řidiči čerta. A jak to 
všechno proběhlo?                                                                                            
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Předvánoční čas ve školní družině
V úterý 3.12.2013 jsme pro děti ze školní družiny připravili 
zábavné mikulášské odpoledne v tělocvičně. Děti si zaběhaly, 
házely na cíl a na koš, kroužily s kruhy, zahrály si vybíjenou 
a jiné hry. Za svoji šikovnost a rychlost dostaly malé odměny. 
O týden později proběhl vánoční turnaj v pexesu. Do finálového 
turnaje postoupilo 30 dětí. Výsledky: 
Kategorie 1.a 2.třída:    1. Tereza Holinková 1.A
    2. Michaela Maturová 2.A
    3. Markéta Hrabkovská 2.B
Kategorie 3. a 4.třída     1. Daniela Kotrlá 4.tř.
    2. Lucie Ženčáková 3.tř.
    3. David Morávek 3.tř.
 V posledním adventním týdnu přišly Vánoce i do školní 
družiny. Děti našly pod stromečkem nové hry, stavebnice i malé 
překvapení.
   Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

 A protože jsou všechny děti moc šikovné, vytvořily pro své 
nejbližší úžasné dárky. Vždyť co může být hezčího než dárek, 
který vyrobily děti s láskou?

                                   Vladimíra Horáčková
Výlet do Prahy - Stonožka

Vánoční výtvarné dílny
V letošním roce jsme si ve škole pospíšili a první vánoční dárky 
začali tvořit už v listopadu. Výtvarné dílny - vedené paní Mag-
dou - jsou zaměřené na kreativitu dětí, rozvíjení zručnosti, pečli-
vosti a citu pro krásu. Ruce dětí vykouzlily andílky, krabičky na 
dárky, keramiku, svícny , přáníčka a gelové svíčky.

u bludovských lázní. Na vycházku si děti s sebou vzaly různé 
dobroty pro zvířátka, které jim tam zanechaly pod stromem. Při 
procházce jsme rovněž nevynechali prohlídku betlému v parku, 
který nám tak navodil atmosféru blížících se Vánoc. 

Blanka Pavelková, Iveta Šejnohová

Sbírka oblečení pro syrské uprchlíky
Před vánočními svátky jsme obdrželi prosbu paní Běly Gran 
Jensen – prezidentky Stonožky - uspořádat sbírku oblečení. 
 Ke sbírce se připojila i naše škola. Paní Jensen je úžasná 
žena, která dokáže zorganizovat pomoc potřebným. Nikdy ne-
zapomene také všem poděkovat. A  já bych její poděkování ráda 
předala.

V pátek 6. prosince 2013 se sedm žáků naší školy s p. uč. 
Horáčkovou  vydalo již tradičně do Prahy.  Na výlet jely děti 
za odměnu – za spolupráci s Hnutím Stonožka.
 V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradě jsme 
se zúčastnili slavnostní „Stonožkové mše.“ Nejdříve paní Běla 
Gran Jensen poděkovala všem dětem, učitelům a vojákům za 
celoroční práci.
 Odpoledne jsme se prošli po Karlově mostu a zastavili se 
na Staroměstském náměstí. Zde probíhaly tradiční vánoční trhy. 
Prohlédli jsme si vánočně vyzdobené ulice i obchody, zakoupili 
dárky a příjemně naladěni se vraceli zpět domů.

                                     Vladimíra Horáčková
Nadílka zvířatům
Tak jako každý rok v předvánočním čase i letos žáci prvních 
tříd vyrazili do přírody. Vzhledem k počasí, které nám proza-
tím nedopřálo žádný sníh, jsme se vydali do rozlehlého parku 
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Vánoční šachový turnaj Bludov
1. místo F.M. Karlík Vladimír
2. místo IM   Beil Zdeněk
3. místo        Kičmer Petr
nejlepší žena Hartingerová Martina
nejmladší účastník Kolář Jan

Bludov
1. místo Frolek Pavel
2. místo Strašil Vladimír
3. místo Strašilová Ludmila

Padesát hráčů děkuje za uspořádání turnaje. Zejména vedení 
obce a vedoucí kulturního domu. Také všem sponzorům, kteří 
nám umožnili tento turnaj pokrýt pěknými cenami.

J. Dobeš

 „Vážení přátelé, mnohokrát Vám děkujeme za to, že jste tak 
urychleně reagovali na výzvu Stonožky a pomohli sesbírat teplé 
oblečení pro syrské děti, které nyní se svými rodiči žijí ve velmi 
nepříznivých životních podmínkách v jordánském uprchlickém 
táboře v Zaatarí. I přes velmi krátkou dobu, za kterou bylo nut-
no celou akci zorganizovat a realizovat, se k pomoci přihlásilo 
kolem 90 základních a mateřských škol a gymnázií, 4 dětské 
domovy, Domov Zvíkovecká kytička, 2 městské úřady, 1 farnost 
a dokonce i soukromé osoby. Poděkování je určeno i pracovní-
kům Ministerstva vnitra ČR, kteří perfektně zorganizovali svoz 
oděvů z jednotlivých míst v celé republice a postarají se i o jejich 
doručení syrským dětem.“
 K poděkování se připojuje i naše škola. Díky tedy všem, kteří 
donesli oblečení, hračky i obuv a také těm, kteří pomohli sbírku 
zorganizovat.

                    Vladimíra Horáčková

Předvánoční přespání ve škole
Škola je pro většinu dětí místem, kde se učí novým dovednos-
tem, získávají zajímavé informace a prověřují si své nabyté vě-
domosti. Pro žáky 6. ročníku se však škola na jeden večer stala 
i místem, kde zažili mnohá dobrodružství. 
 V předvánočním čase paní učitelky pro žáky připravily 
netradiční třídní besídku ve formě společně stráveného večera 
ve škole. Na děti čekala spousta zábavných her, nechyběla ani 
diskotéka s překvapením a tradiční posezení u vánočního stro-
mečku spojené s rozdáváním dárků. 
 Po setmění se ti odvážnější vydali na stezku odvahy po ško-
le. Noc žáci přečkali zachumlaní do svých spacáků  v jedné ze 
tříd. Ráno již pro ně byla připravena vydatná snídaně a všichni 
tak společně vykročili do posledního školního dne v tomto roce.
 Do nového roku všem dětem přejeme co nejvíce takovýchto 
příjemně strávených chvil v naší škole. 

Mgr. Zdeňka Kulhajová a Mgr. Dita Kaňáková 

Poděkování
V sobotu 7. prosince 2013 jsem se zúčastnila 
Mikulášské besídky v kulturním domě. Ztratila 
jsem zde peněženku s větším obnosem peněz.

Moc děkuji touto cestou paní Květoslavě 
Cygrýdové, která peněženku našla a odevzdala.

Marie Snášelová
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VALNÁ HROMADA – FOTBAL V BLUDOVĚ 2013
K hodnocení uplynulého roku velmi detailně poslouží průběh 
jednání Valné hromady, kde bylo řečeno vše důležité, co se tý-
kalo roku 2013, ale hlavně zde byl nastíněn další vývoj našeho 
klubu.
 V listopadovém čísle Bludovanu tehdejší vedení klubu avi-
zovalo jednání 1. řádné Valné Hromady SK Bludov, o.s. dne 
22. listopadu 2013 v salónku restaurace Bludovská, a.s., které 
proběhlo za účasti 44 členů našeho sdružení, což ji učinilo usná-
šení schopnou.
 Před formálním schválením Programu VH, volby předsedají-
cího, zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH, po schválení Návr-
hu jednacího a volebního řádu si vzal úvodní slovo předseda klu-
bu Luděk Březina, který všechny přivítal a poděkoval za účast, 
ocenil, že pozvání přijali starosta obce Bludov Ing. Pavel Ston 
a předseda TJ Sokol Bludov JUDr. Josef Sedláček.
 Po schválení formálních procedur si vzal opět slovo př. 
klubu Luděk Březina a přednesl obsáhlou zprávu o činnosti a 
hospodaření klubu.
 Ve své zprávě se věnoval období od poslední volební valné 
hromady, ocenil minimální personální změny ve výboru, zvláště 
pak ocenil posilu výboru Romana Holinku, který má na starost 
téměř celou papírovou agendu v klubu, ale který má na starost 
i nově zřízené webové stránky www.skbludov.cz, kde lze na-
leznout veškeré informace o našem klubu, rozpisy, upozornění 
a v neposlední řadě se zde velmi úžasně vracíme, ať již slovem 
či krásnými fotkami, do naší dlouhé a bohaté historie. Ti z vás, 
co by mohli mít nějaký komentář k neznámým fotografiím, nebo 
snad i jiné fotografie z naší historie, nechť nás kontaktují.
 Předseda nicméně vyzval plénum, aby posílilo členy ze 
stávajících 4 členů, alespoň na lichý stav, jasně formuloval, co 
by bylo náplní práce nových členů, detailně zhodnotil ty funkce
v oddílu, které nebyly v jistém horizontu trvaleji obsazeny, 
jako.: např komunikátor do médií, pokladník, vedoucí mužstva 
mužů, trvalý správce a jiné.
 Dále konstatoval, že stávající výbor musí projít reorganizací,  
vyčleněním jednoho člověka, který bude mít na starost výhradně 
ekonomiku klubu zaměřenou na získávání dotačních titulů, tedy 
agendu mimořádně složitou, obsáhlou, skýtající velké množství 
příležitostí, jak přivést do klubu finance a hlavně zefektivnit je-
jich dosažení.
 Nastínil plán pro rok 2014 a to na výstavbu podzemní skla-
dovací garáže, s tím, že v dalších letech se plánuje velká pře-
stavba stávající budovy a její rozšíření.  Zdůraznil, že je potřeba 
mimo jiné i zvýšit členské příspěvky na 1.000 Kč, a veškeré 
tyto prostředky nasměrovat na zmíněnou výstavbu. Zmínil se 
o způsobu, jak nám může pomoci každý, kdo má zájem. Dále 
se zmínil o dalších zdrojích financování této výstavby, ale pře-
devším,že je nezbytně nutné být úspěšný při žádosti na MŠMT,.
Dále pohovořil o tom, jakým směrem by se náš klub měl ubírat, 
zda není  I.A třída přílišným zatížením pro náš rozpočet, zdůraz-
nil, že toto by mělo být součástí diskuse.
 Poté velmi krátce zhodnotil jednotlivé soutěžní ročníky 
s konstatováním, že se jedná vesměs o dobu velkých úspěchů 
bludovské kopané na všech úrovních. Týmy z přípravek i obě 
žákovské kategorie získaly Přeborníky okresu nebo se umísťo-
valy na pomyslných stupních vítězů.
 Velké úspěchy mají za sebou dorostenci, kteří v roce 2012 
vyhráli Okresní přebor a po postupu do Krajské soutěže i tuto 
suverénně ovládli.
 Delší dobu věnoval roku 2012, který představoval milník 
a novou éru bludovské kopané, jelikož klub si požádal o právní 

subjektivitu, což s sebou přineslo neuvěřitelnou řádku problémů.
 I rok 2013 byl předmětem poměrné delšího hodnocení, 
jednak díky obrovské investici našeho klubu do nové sekačky 
a bohužel také vyhoření našeho občerstvovacího stánku, 
orámovaného častými vykrádáními naší správní budovy. Zmínil, 
že právě vyhoření občerstvovacího a užitkového stánku bylo 
impulsem pro urychlení příprav pro výstavbu a rekonstrukci 
stávající budovy. Zmínil se o těch , kteří nám již finanční pomoc 
poskytli.
 Dále poděkoval přítomnému starostovi obce Bludov Ing. 
Pavlu Stonovi, za jeho dlouholetý přínos a pomoc v rámci 
bludovské kopané, jakožto našemu největšímu přispěvovateli. 
Jmenovitě vyjmenoval naše největší sponzory, kterým zároveň 
opětovně poděkoval.
 Závěrem své zprávy se zmínil o těch, kteří byli nedílnou sou-
částí naší kopané, ale již bohužel nejsou mezi námi - Jirka Kulil, 
Pepan a Jindra Maturovi, Karel a Peťa Bezděkovi, Jirka Mičula, 
Jan Směšný, Josífek Snášel, Laďa Snášel, Béďa Jarmar. Úplným 
závěrem všem poděkoval za účast, poděkoval sponzorům a pod-
porovatelům našeho klubu a vyjádřil přesvědčení, že vytyčené 
úkoly této Valné hromady najdou své vyřešení během diskuse a 
že bude zvolen nový výkonný výbor, který by navázal na práci 
výboru stávajícího.
Poté předsedající předal slovo pozvaným hostům:
Jako první si vzal slovo starosta Bludova Ing. Pavel Ston.
Ve stručnosti zhodnotil stávající i předpokládanou budoucí pod-
poru obce. Podpořil snahu klubu o rozšíření a kompletní rekon-
strukci stávajícího zázemí fotbalového areálu a přislíbil za obec 
pomoc při realizaci.
 Závěrem zhodnotil dosavadní činnost oddílu jako přínosnou 
pro sportovní dění v obci a popřál klubu mnoho úspěchů v čin-
nosti do budoucna.
Jako další vystoupil JUDr. Josef Sedláček za TJ Sokol Bludov.
Na začátek vyjádřil uspokojení s proběhnuvším oddělením SK 
Bludov od TJ Sokol Bludov, které proběhlo naprosto v klidu, 
bez jakýchkoliv komplikací. Nastínil důvody oddělení – fotbalo-
vá asociace se ubírá odlišným směrem než ostatní sportovní od-
větví, která jsou v obci provozována. Z toho důvodu bylo oddě-
lení a vznik SK Bludov přirozeným vývojem. Uvítal rozhodnutí 
klubu na rekonstrukci a přístavbu zázemí fotbalového areálu.
Závěrem popřál klubu mnoho úspěchů do budoucna.

Poté předsedající vyzval ostatní přítomné k diskuzi.
P. Breckl Miroslav upozornil na nutnost správce na hřišti, který 
se bude starat o vše potřebné pro zdárný průběh domácích utká-
ní. Na to reagoval předseda klubu, že správce je prozatím určen, 
ale veškeré požadavky na něj musí být řešeny přes VV. Nelze 
volat přímo jemu. Tento bod bude projednán se správcem a se 
zástupci jednotlivých družstev na pravidelné schůzi VV.
 P. Hroch Lubomír krátce zhodnotil úspěchy v minulých 
letech a připomněl, co nás čeká v budoucnu. Posteskl si na pří-
stup některých dorostenců, kteří by měli doplňovat kádr mužů, 
ale místo toho s fotbalem končí. Je nutné s těmito hráči více 
komunikovat a včas je „zapracovávat“ do „A“ mužstva. Kon-
statoval, že hráči, kteří vybojovali titul přeborníka kraje, by byli 
velkou posilou. Místo těchto hráčů je nutné doplňovat kádr hráči 
na hostování, ale vzhledem k finančním možnostem klubu je tato 
situace déle neudržitelná. „Pokud chceme hrát i nadále I. A třídu, 
musíme bývalé kvalitní hráče přivést zpět do Bludova a peníze 
investovat do důležitějších věcí“.
 Předseda SK Bludov, o.s. nastínil problémy se zpracováváním
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účetních dokladů z důvodu časové náročnosti a vyzval pří-
tomné, zda by nebyl někdo ochoten s tímto pomoci. Na tuto 
výzvu reagoval p. Radek Sadil – v rámci podpory klubu se 
pokusí zajistit zpracování účetnictví. Toto bude dále projednáno 
s výkonným výborem. 
 Následně předsedající vyzval přítomné ke kandidatuře na 
místa členů výkonného výboru z důvodu doplnění VV o jednoho 
člena a dvou náhradníků. Na toto téma byla vyvolána diskuze, ze 
které vzešli tři kandidáti na člena výkonného výboru. Navrženi 
byli: Závodný Michal, Zedník Marcel a Matějček František. Tito 
svou kandidaturu přijali.
Volba předsedy klubu
Na funkci předsedy klubu byl předsedajícím navržen Bc. Roman 
Holinka, který si následně vzal slovo. 
 Zhodnotil možnosti kandidatury, kde vyslovil pochybnosti 
nad svými dosavadními zkušenostmi ve vedení klubu. Zhodnotil 
klady a zápory návrhu a vyjádřil přesvědčení, že nejlepší kandi-
dát na předsedu klubu je stávající předseda Mgr. Luděk Březina. 
Vyzdvihl jeho zkušenosti s vedením klubu a konstatoval, že když 
si lépe rozdělíme práci ve výboru, tak členové klubu se budou 
s problémy obracet ne na předsedu, ale na pověřené členy VV, 
pak se podaří vše řešit k všeobecné spokojenosti a ku prospěchu 
klubu. S tímto vyslovil souhlas p. Radek Sadil, který konstato-
val, že stávající předseda by měl pokračovat ještě v příštím roce 
a poté bude vyvolána další debata na toto téma, kde se uvidí, jak 
se zhodnotí správnost tohoto rozhodnutí. Souhlasný názor vyslo-
vil i p. Kohout Jiří. Z pléna zazněl dotaz, kdy bude další valná 
hromada, na které bude tato otázka řešena - upozornil na čtyř-
letý mandát VV. Roman Holinka upřesnil, že dle stanov může 
být valná hromada svolána kdykoliv, nejméně však jednou za 
čtyři roky. Předsedající upozornil, že z důvodu platnosti nového 
občanského zákoníku bude nutné upravit stanovy klubu, takže 
další valná hromada bude nejpozději jeden týden po skončení 
podzimní části sezóny 2013/2014.
 Dále v diskuzi k volbě předsedy vystoupil p. Hroch Lubo-
mír. Zhodnotil dosavadní úspěchy za současného vedení klubu. 
Podotknul, že sám byl předsedou klubu dvanáct let a dobře ví, 
jaká je to zodpovědnost, kolik práce je třeba dělat. Opětovně 
připomněl nutnost rozdělení kompetencí, aby vše nemusel řešit 
předseda. Zdůraznil zkušenosti stávajícího předsedy a podpořil 
návrh, aby kandidaturu přijal Mgr. Březina Luděk.
 Po krátké přestávce na promyšlenou se stávající předseda 
Mgr. Březina Luděk rozhodl kandidaturu na předsedu přijmout s 
tím, že nejpozději za rok na další valné hromadě zváží své další 
setrvání ve funkci předsedy klubu a proběhne opětovná volba 
předsedy.
Valná hromada schvaluje předsedu SK Bludov 
– Mgr. Březina Luděk.
PRO: 43,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 0

Volba místopředsedy a členů výkonného výboru SK Bludov
Na členy výkonného výboru byli navržení tito kandidáti:
a) místopředseda - Hroch Lubomír
b) sekretář  - Bc Holinka Roman
c) člen VV  - Kohout Jiří
d) člen VV  - Závodný Michal
e) 1. náhradník  - Zedník Marcel
f) 2. náhradník  - Matějček František
Jelikož k tomuto návrhu nikdo neměl připomínku, 
bylo přistoupeno k hlasování.

Valná hromada schvaluje místopředsedu 
SK Bludov - Hroch Lubomír.
PRO: 43,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 0

Valná hromada schvaluje sekretáře 
SK Bludov – Bc. Holinka Roman.
PRO: 43,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 0
Valná hromada schvaluje člena 
VV SK Bludov – Kohout Jiří.
PRO: 43,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 0
Valná hromada schvaluje člena 
VV SK Bludov – Závodný Michal.
PRO: 43,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 0
Valná hromada schvaluje 1. náhradníka 
VV SK Bludov – Zedník Marcel.
PRO: 43,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 0
Valná hromada schvaluje 2. náhradníka 
VV SK Bludov – Matějček František.
PRO: 43,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 0
 Závěrem bylo konstatováno, že výkonný výbor SK Bludov 
byl zvolen v navrhovaném složení. Výkonnému výboru byl udě-
len čtyřletý volební mandát. Mimořádně byl do programu vložen 
bod k výši oddílových příspěvků.
K této změně programu bylo hlasováno:
PRO: 43,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 0
 Nově zvolený předseda k tomuto bodu sdělil, že je nutno 
zvýšit příspěvky ze stávajících 500,-Kč na 1000,-Kč. Toto 
zvýšení je předpokládáno na tři až pět let, a to jak z důvodu 
výstavby kabin a zázemí areálu (tyto příspěvky, vyjma povinné 
platby do FAČR, budou použity výhradně na investiční účely), 
tak z důvodu požadavku sponzorů a poskytovatelů dotací na 
větší spoluúčast členů na této investiční akci. Zároveň vyzval 
i všechny nečleny, aby klub podpořili příspěvkem na tento účet 
nebo osobně pokladníkovi. Tento návrh byl přijat souhlasně bez 
jakýchkoliv připomínek.
 K tomuto návrhu se nikdo do diskuze nepřihlásil, a tak bylo 
přistoupeno k hlasování.
Valná hromada schvaluje zvýšení oddílových příspěvků na 
1000,-Kč na přechodnou dobu, a to maximálně na pět let.
PRO: 36,  PROTI: 0,  ZDRŽEL SE: 8
 Závěrem předseda klubu poděkoval všem přítomným za 
účast na volební valné hromadě, zvláště pak starostovi obce 
Bludov Ing. Pavlu Stonovi a předsedovi TJ Sokol Bludov JUDr. 
Josefu Sedláčkovi. 

VÝZVA O POMOC – č.2
V jednom z loňských Bludovanů vedení klubu zveřejnilo žádost 
o pomoc v nelehké situaci, v které se náš klub ocitnul po kom-
pletním vyhoření občerstvovacího a užitkového stánku.
 Samotný požár nebyl do dnešních dnů hasičským záchran-
ným sborem uzavřen, resp. celý případ byl odeslán na Krajské 
hasiče do Olomouce, co víme z osobního jednání u hasičů 
v Šumperku, podařilo se 100 % vyloučit úmysl, a jako příčina 
bude s největší pravděpodobností určena technická závada.
 Proto se opětovně obracíme se žádostí o finanční či jakou-
koliv jinou pomoc na všechny, kterým není a nadále nebude 
lhostejný další osud našeho klubu. Pro tyto účely je založen  
speciální spořící účet, na který můžou všichni, kteří se nám roz-
hodnou pomoc, zaslat finanční obnos v jakékoliv výši, kdy nám 
pomůže i sebemenší částka.
Číslo konta: 260165987/0300
Za jakoukoliv částku předem velmi děkujeme. Nutno podo-
tknout, že odezva na 1. výzvu nebyla nijak ohromující, ale 
některé vlaštovky se přeci jen našly:
1. sbor myslivců z Bludova………….…… 2.000 Kč
2. Tomáš Musílek…………………….…… 6.000 Kč
3. Jiří Nimrichr, st…………………..…….. 5.000 Kč
4. Pneucentrum Matěj……………….……. 5.000 Kč
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 Za poskytnutou finanční podporu velmi děkujeme a velmi si 
ji vážíme.
 Jak již bylo řečeno na valné hromadě, veškeré vybrané pro-
středky budou použity na přestavbu našeho fotbalového areálu. 
 Mnoho lidí se nás ptá, jak může nám fotbalistům, a zvláště 
pak v době po požáru stánku, nějak pomoci. Ideální pro ty, co 
nejsou členy našeho klubu, je nechat se zaregistrovat v Praze 
jako člen našeho sdružení, ve zmíněné přechodné době 3-5 
let nám ročně poskytnout oněch 1.000. Zmíněnou registraci, 
respektive prázdné formuláře, má u sebe Roman Holinka, který 
poté pomůže i s vyplněním.
 Bude to mít dvojí efekt: jednat se nám  zvýšením počtu 
členů, kterých je dnes cca 120, podaří vybrat více peněz, a pak 
na základě většího počtu členů získáme více peněz na dotacích, 
kdy počet členů klubu je jedním ze základních měřítek výše po-
skytnutých dotací Chceme výslovně zdůraznit, že výbor nechce 
jen tak sedět, v klidu zvýšit příspěvky a myslet si, že máme 
vyhráno v zafinancování celé stavby. Jednak budeme dále pořádat 
veřejné sbírky uveřejňované v Bludovanu, dále veškeré výdělky 
z plesů, z turnajů a jiných aktivit, které se plánují opět na léto, 
se také ve 100% výši vloží na speciální budovatelské konto, dále 
budeme se snažit oslovit ještě více sponzorů a vymýšlet i jiné 
zdroje financování našeho klubu, jako např. to, že si pod sebe vez-

meme a vlastně na podzim už jsme si vzali prodej v provizorním 
a dočasném stánku, kdy taktéž veškeré výdělky budeme smě-
řovat do výstavby. Celý, a teď už i nový výbor, si vytyčil tuto 
výstavbu jako největší úkol, který chceme v horizontu 5 let plně 
dokončit, a na této nelehké a dlouhé cestě uděláme vše, aby se 
vytyčený cíl stal skutečností a budoucí generace všech mladých 
hráčů měly lepší podmínky na fotbal i v tomto směru.

UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY SK BLUDOV
Vedení SK Bludov upozorňuje veškeré členy na technickou 
nutnost výběru členských příspěvků pro rok 2014 do 15.2.204, 
nejpozději však při průběhu plesu 21.2.2014. V týdnu poté 
musíme odeslat povinnou část do Prahy na FAČR. Jelikož není 
v našich silách poté odesílat další a další případné platby 
za opozdilce, ještě jednou vyzýváme všechny členy (hráče, 
funkcionáře a ostatní) + případné nové zájemce (viz výše) 
za dodržení uvedených termínů.  
 Na závěr této obsáhlé zprávy zbývá vyjádřit naději, aby se 
našemu fotbalu dařilo tak, jako v roce 2013, že vše, co si tento 
výbor předsevzal, aby bylo splněno a to za účasti vás všech, kte-
ří mají jen trochu zájem o fotbal v Bludově. 
Za jakoukoliv pomoc předem děkujeme

Vedení SK Bludov

 Nohejbalový turnaj – 30. ročník
Ve čtvrtek 26. prosince 2013 se v sokolovně  uskutečnil turnaj 
v nohejbalu trojic přizvaných družstev. Celkem se zúčastnilo 
8 družstev z blízkého okolí. Turnaj pořádal bludovský oddíl 
nohejbalistů. 
 Vítězství si odneslo družstvo ve složení  - Hajný, Švácha, 
Kabát. Jako druhé se umístilo bludovské družstvo, třetí bylo 
družstvo z Vikýřovic a čtvrtí opět bludovští.

 Hlavními sponzory turnaje byli Pneuservis Matěj, Bludov-
ská as., J. Huf, P. Sigl, T. Jílek, Sokol Bludov, L. Bryx, B. Los, 
P. Moudrý, Potraviny Urban, Kulturní dům Bludov a OÚ Blu-
dov.
 Děkujeme i ostatním sponzorům za podporu a pomoc při 
organizaci turnaje.

Bludovští nohejbalisté

1.místo

2.místo

3.místo

4.místo



Badminton je individuální olympijský raketový sport.
 Je to jeden z nejrychlejších raketových sportů vůbec, hráč 
musí mít postřeh a výbornou kondici. Během jediného zápasu 
často naběhá i několik kilometrů a rychlost dobře provedené 
smeče přesahuje  i 300 km/h.  
 Tolik na úvod, co vlastně vůbec BADMINTON je. Mnozí 
z nás ho znají jen jako pinkání na zahradě a často ani neví, jak 
se slovo správně vyslovuje nebo píše.
 V posledních několika letech se badminton rozšířil i v Blu-
dově. Hraje jej několik společenstev v různých dnech a časech 
v tělocvičně ZŠ Bludov.
 Stejně tak se opět rozběhl i kroužek mladých badmintonistů 
pod ZŠ Bludov, který úspěšně vede Jirka Ditrich. 28.12.2013 
proběhl první ročník vánočního turnaje smíšených dvojic. 
Vzhledem k vánočním prázdninám, což asi nebyl nejlepší ter-
mín, se přihlásilo na turnaj jen 7 dvojic z Bludova  a 1 hostující 
z Mohelnice. Atmosféra byla vánoční a pohodová, každý donesl 
nějaké občerstvení a něco jsme přikoupili.
 Díky dobré přípravě a organizaci Jirky Ditricha všechno 
pěkně probíhalo a jednotlivé zápasy na sebe bez problémů nava-
zovaly.

Badminton v Bludově

A zde je umístění prvních tří dvojic:
1.místo - Pavla a Tomáš Kunertovi – Mohelnice
2.místo - Lenka Strouhalová, Michal Mössner – Bludov
3.místo - Marie a Jiří Koneční – Bludov
 Díky sponzorům byly rozdány všem pěkné ceny, za což 
všem, co podporují badminton v Bludově, moc děkujeme.
 Badminton je sport dostupný všem, kteří mají chuť ho hrát 
a nesedět jen doma u televize nebo počítače. Stačí jen opatřit 
si raketu a přijít mezi nás…

Lenka Strouhalová 

Adventní koncerty 2013
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Divadelní představení PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ,  24.11.2013

Mikulášská besídka pro seniory, 7. 12. 2013
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V BLUDOVĚ

OHLÉDNUTÍ    

Ne všude existuje a pracuje nějaká podobná složka, jakou je 
v Bludově Sbor pro občanské záležitosti. V letech 1993 až 2014 
se v bludovském SPOZu vystřídali následující členové: Anna 
Krátká, Anna Krišová, Marie Nimrichterová, Jaroslav Straka, 
Irena Sedláčková, Dana Plíhalová, Jarmila Divišová, Dagmar 
Urbášková, Jitka Souralová, Růžena Sládková, Blažena Fingero-
vá, Marie Matějíčková, Ludmila Skoumalová, Eva Fojtová, Jana 
Baslarová a Věra Kotrlá. 
 Do r. 2000 pracoval sbor pod vedením Ireny Sedláčkové, 
po ní až do současnosti je předsedkyní Jarmila Divišová.
 Během těchto více než 20 let se činnost SPOZu soustředila
hlavně na přání jubilantům. Každoročně navštívíme kolem 
200 jubilantů s přáním k 70., 75., 80. a dalším narozeninám. 
Dále chodíme přát ke zlatým a diamantovým svatbám, vítáme 
nové občánky Bludova a žáky 1. ročníků. V předvánočním čase 

připravujeme Mikulášskou besídku pro seniory a navštěvujeme 
obyvatele Pensionu s vánočním přáním. Několikrát jsme připra-
vili slavnost k výročí upálení Mistra Jana Husa a pomáháme i na 
mnoha akcích pořádaných kulturním domem, jako např. Výšlap 
za bludovským špekáčkem, Žákovská akademie,maškarní karne-
valy, Jiřinkový bál a Mikulášská besídka pro děti. Připravovali 
jsme setkání jubilantů, Posezení v zahradě, Taneční odpoledne, 
pomáhali jsme při přípravách bludovských rekordů, dětských 
dnů, večírků atd. Některé akce se udržely do současnosti, některé 
byly pro klesající zájem zrušeny.
V současné době pracuje sbor v následujícím složení: 
Anna Krátká, Anna Krišová, Jarmila Divišová,Jitka Souralová, 
Blažena Fingerová, Marie Matějíčková, Ludmila Skoumalová, 
Eva Fojtová, Jana Baslarová a Věra Kotrlá. 
 Všem členkám děkuji za časově náročnou práci a ochotu 
vždy pomoci.

Jarmila Divišová
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Mikulášská dětská besídka, 4. 12. 2013


