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Mikulášská…

UPOZORNĚNÍ OÚ
Obecní úřad upozorňuje občany, že
v kalendáři obce Bludov (plakát roznášený s Bludovanem) je omylem pod datem
2. února 2015 uvedeno, že proběhne svoz
bioodpadu a červených pytlů s kartony
a že budou jarní prázdniny.
Obracíme se na občany s žádostí, aby
na tuto informaci nereagovali.
Děkujeme za pochopení
OÚ Bludov

Tyto fotografie Pepy Baslara, perfektní jako vždy /tímto mu také děkuji za
dlouholetou spolupráci/, jsou svědkem
atmosféry, která panovala na tradičním
mikulášském setkání pro seniory v kulturním domě v sobotu 6. prosince loňského
roku. Po přivítání starostou Ing. Pavlem Stonem nastoupili žáci ZŠ Bludov
s krásným pásmem, kytaristé M. Machaly zahráli a zazpívali vánoční melodie,

tanečnice Marly Vikýřovice nás přenesly
do orientálního světa a přestávky zpestřoval flašinetář pan Krejčí ze Šumperka.
Ovšem zlatým hřebem odpoledne byli
bezkonkurenčně bludovští hasiči a jejich
Labutí jezero nemělo chybu. Závěr pak

patřil dechové hudbě Vlčnovjanka, která
hrála k poslechu i tanci.
Musím poděkovat všem, kteří se na
přípravě a realizaci akce podíleli – SPOZ,
Obec Bludov, Pionýři, Obecní lesy, Jindřiška Krejčí, Martina Schauerová.
A ještě na úplný závěr: s nesmírným
potěšením, dojetím a pokorou jsem přijala poděkování a rozloučení se zástupci
bludovských spolků – Hasiči, Chovatelé,
Zahrádkáři, Country tanečníci Pohodáři,
Ochranáři, Páni z Bludova, Pionýři, Bludověnka….
Bylo mi ctí s vámi spolupracovat.
Jarmila Divišová

Výzva - příspěvky
do Bludovanu
Vyzýváme všechny občany obce
k přispívání do našeho obecního
časopisu. Bludovan vychází desetkrát
ročně (na začátku každého měsíce
s výjimkou ledna a srpna). Uzávěrka
je vždy 20. dne předchozího měsíce.
Příspěvky zasílejte, prosíme,
výhradně elektronicky, a to na
adresu bludovan@bludov.cz.
Pouze vzpomínky na zemřelé
či různá poděkování můžete
i nadále odevzdávat v redakci
v kulturním domě psané rukou.
Redakční rada

Změna pracovní doby
pro veřejnost v KD Bludov
od 1.2.2015:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10 – 14 hodin
10 – 14 hodin
10 – 17 hodin
12 – 15 hodin
12 – 15 hodin
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Tříkrálová sbírka 2015

Popatnácté v nové historii po Bludově začátkem ledna putovaly
tříkrálové skupinky. Letos jich bylo deset a měly co dělat, aby
do odpoledne obešly tak velkou obec, jakou Bludov je. Kromě
křídy a bílého zlata (cukru) s sebou nesly pokladničky, do nichž
sbíraly příspěvky pro potřebné lidi. Bludovští Tři králové jsou už
tradičně skauti, kteří nabízejí své síly Charitě ČR, která sbírku
celostátně organizuje.
Každoročně jsme opatrní, střízliví a skeptičtí v odhadech,
„kolik“ se vybere. A řadu posledních let jsme příjemně
šokováni. Stejně tak i letos - v Bludově se vybralo 68.830 Kč,
o více než 8000 Kč více než loni.
Výsledky sbírky v Bludově

V průměru na jednoho obyvatele Bludova to vychází na
22,10 Kč. V roce 2014 se v Bludově vybralo 60.293 Kč, 2013:
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
patnáct ročníků sbírky vybralo v Bludově 664.554,80 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 vybralo 1.967.111 Kč (o cca 64.000 Kč víc než
loni), v olomoucké arcidiecézi přes 23 milionů Kč, v celé ČR
přes 80 milionů Kč (ještě není sčítání zcela uzavřeno).
V Sudkově se vybralo 13.953 Kč (12,40 Kč na obyvatele),
v Postřelmově 66.825 Kč (21,50 Kč/obyv.), v Chromči 27.016
(47 Kč/obyv.), v Bohutíně 12.615 Kč (16,80 Kč/obyv.), v Rudě
nad Moravou 60.676 Kč (23,50 Kč/obyv.), v Novém Malíně
57.499 Kč (17,20 Kč/obyv.), ve Velkých Losinách 67.850 Kč
(25,60 Kč/obyv.) a v Šumperku 92.907 Kč (3,50 Kč/obyv.).
Ti z vás, kteří se se Třemi králi z jakýchkoli důvodů minuli
(mnohokrát jsem se svou skupinkou stál před brankou buď bez
zvonku, nebo s evidentně nefunkčním bezdrátovým zvonkem

a před cedulí Pozor, zlý pes) a chtěli by přispět, stále máte
možnost. Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na
číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové
sbírky jde 27 Kč. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při
zaslání DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 vám každý měsíc
bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Nebo můžete peníze
poslat na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol: 777,
konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní
převod), specifický symbol: jakékoli číslo.
Jako každoročně chci poděkovat. Nejprve organizátorům
– hlavnímu bludovskému koordinátorovi Bc. Petru Juránkovi;
dospělým vedoucím tříkrálových skupinek; malým koledníkům,
které už po čtyřech hodinách chůze od domu k domu pořádně
bolely nohy. Především ale vám všem, kteří jste otevřeli, usmáli
se a přispěli. Tříkrálová sbírka není jen pro věřící, jak nás někteří pohrdavě odmítli. Ani nevybírá jen od majetných – i koruna
může pomoci. Je určena všem potřebným bez jakýchkoli rozdílů. Kéž k nim pomoc doputuje a kéž se jednou dočkáme případné pomoci i my všichni, když ji budeme potřebovat. Pěkný nový
rok 2015 přeje
Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce skautského střediska
Františka Pecháčka Bludov

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.
Pád komunistického režimu před 25 lety
spojenou s videoukázkami

Kdy: v pátek 27. února 2015 od 9:45
Kde: základní škola, nová budova
Přednáška se uskuteční jako připomenutí
si smutného výročí „Vítězného února 1948“
Všichni jste srdečně zváni
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2. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 8. prosince 2014 se v kulturním domě od 18:00 do
20:00 uskutečnilo 2. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno
bylo 14 zastupitelů, omluven byl Jaroslav Balhar. Zasedání
řídil starosta Pavel Ston, jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni
Jindřich Matěj a František Snášel, zápis pořídil tajemník Zdeněk
Kolínek. Drtivá většina usnesení byla přijímána jednomyslně
(v odlišných případech to bude výslovně zmíněno). Zastupitelstvo na úvod schválilo starostovu zprávu o splnění všech úkolů
z minulých zasedání.

Dále zastupitelstvo stanovilo, stejně jako v minulém období,
paragraf (ODPA) jako závazný ukazatel pro schvalování rozpočtů volebního období 2014-2018 a pro stanovení kompetencí
při posuzování rozpočtových změn. Zmocnilo radu provádět
rozpočtové změny týkající se účelových dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Olomouckého kraje, ze strukturálních fondů
EU a dále zmocnilo radu k provádění rozpočtových změn
v rámci paragrafů. O rozpočtových změnách učiněných v rámci
paragrafů musí rada pravidelně informovat zastupitelstvo.

Pamětní listy končícím zastupitelům
za volební období 2010-2014
Podle stávajících pravidel pro udělování pamětních listů obce
navrhla rada, aby těm zastupitelům, kteří vykonávali mandát
v uplynulém období a v novém zastupitelstvu nepokračují, byl
udělen pamětní list. Zastupitelstvo proto schválilo udělení listu
Martině Pešákové, Martině Znojové, Janě Holinkové, Leoně
Mazákové a Josefu Ocetkovi. Těm, kteří byli přítomni, byl
pamětní list slavnostně předán.
V následné diskusi Stanislav Balík upozornil na nedokonalost pravidel, která počítají pouze s udělením listu zastupitelům
až při nepokračování mandátu. Tak se ale stalo, že dva dlouholetí
zastupitelé, kteří zemřeli v uplynulém období, pamětní list nikdy
nedostali, zatímco ten, kdo je zastupitelem rok a nepokračuje, jej
obdrží. Dal podnět radě obce, aby navrhla komplexní řešení.

Žádost o vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií společnosti VHZ Šumperk, a.s.
Na valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. konané 23.6.2014 bylo nastíněno zvýšení základního
kapitálu úpisem nových akcií společnosti. Bylo předběžně
odsouhlaseno, že dojde ke zvýšení základního kapitálu o částku
6.000.000 Kč na konečnou částku 859.215.000,- Kč vydáním
6.000 ks nových akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč každou.
Důvodem tohoto postupu je započtení pohledávky Starého
Města za společností VHZ Šumperk, a.s. ve výši 6.000.000,- Kč
proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu tak, že
všechny nové akcie budou upsány Starým Městem. Zastupitelstvo se vzdalo přednostního práva úpisu těchto nových akcií
– tak, aby je mohlo upsat Staré Město.

Zpráva o činnosti rady
Zprávu o činnosti rady obce přednesl místostarosta Josef Ťulpík.
Od ustavujícího zasedání zastupitelstva se rada sešla jednou,
přičemž se zabývala v zásadě jen organizačními věcmi souvisejícími s počátkem funkčního období.
V následné diskusi se Martin Schauer zeptal, jakou má rada
představu o využití prostoru po skončení nájmu lékárny. Starosta
odpověděl, že zájem o pronájem projevila lékárnice s vazbami
na Bludov provozující nyní lékárnu v Rudě nad Moravou; objevují se i další zájemci. M. Schauer doporučil jít třeba i na nulový
nájem. Dále doporučil radě zamyslet se nad snížením místního
poplatku za provozování poutě a hodů tak, aby provozovatel
mohl snížit cenu atrakcí. Za příklad dal hody v Postřelmově.
S. Balík reagoval, že snížení poplatku v obecně závazné vyhlášce neřeší ještě úpravu smlouvy s provozovatelem, kde existuje
i riziko, že nemusí k podpisu nových podmínek ve smlouvě
dojít. Po dlouhé diskuse byla rada vyzvána, aby do příští schůze
zastupitelstva nachystala varianty řešení. Zastupitelstvo zprávu
o činnosti rady 13 hlasy (1 proti) schválilo.
Rozpočtové záležitosti
Zastupitelstvu byla předložena na vědomí rozpočtová změna
č. 4/2014, kterou schválila v říjnu rada. Dále byla předložena
ke schválení rozpočtová změna č. 5/2014, která řeší navýšení
příjmů DPH o 160 tis. Kč a dalších příjmů ve výši 40 tis. Kč.
Zastupitelstvo vzalo první změnu na vědomí, druhou schválilo.
Rada předložila zastupitelstvu návrh, aby se až do schválení
rozpočtu obce na rok 2015 – stejně jako v letech předchozích
- řídilo hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria.
Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření obce zní:
V období rozpočtového provizoria obec hradí výdaje měsíčně
pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku, a to až
do doby, kdy bude schválen rozpočet na rok 2015. Zastupitelstvo
návrh schválilo.
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Delegace zástupce obce na valné hromady společností VHZ
Šumperk, a.s. a Bludovit, s.r.o.
Zastupitelstvo delegovalo starostu zástupcem obce k účasti na
řádných i mimořádných valných hromadách společnosti VHZ
Šumperk, a.s. a zástupcem obce k účasti a výkonu práv společníka na valných hromadách společnosti Bludovit, s.r.o.
Žádost na uzavření dodatků k darovací smlouvě a smlouvě
o zřízení předkupního práva a dále k dohodě o vzájemné
spolupráci - žadatel Jeseníky přes hranici z.s.
Zapsaný spolek Jeseníky přes hranici, zastoupený předsedkyní
Terezou Schreiberovou si podal žádost na uzavření dodatků
upravujících darovací smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního
práva ze dne 19.12.2012 a dále pak upravující dohodu o vzájemné spolupráci z téhož dne.
Z důvodu podhodnocené udělené dotace totiž spolek
odstoupil od původně plánovaného projektu s názvem Zábavné
muzeum Jeseníky a zároveň si podal novou žádost o dotaci, která mu byla schválena pod názvem Pradědovo dětské muzeum.
Z tohoto důvodu požádal o uzavření dodatků ke zmíněným
smlouvám, které učiní formální změnu – změní název projektu
a jeho registrační číslo. Myšlenka a charakter zábavného muzea zůstávají zachovány. Zastupitelstvo tyto formální změny
schválilo.
Záměr prodeje pozemku p.č. 834/2 - zahrada
- žadatelé M. Žiška a H. Sehnalová
Miloslav Žiška, Dr. Březiny 212, Bludov a Hana Sehnalová,
Na Soutoku 136, Rapotín si podali společnou žádost na odkup
pozemku p.č. 834/2-zahrada o výměře 42 m2. Jedná se o pozemek podél ulice Dr. Březiny; pozemek je řadu desetiletí oplocen
a dlouhodobě užíván jako součást pozemků u čp. 212 (jde
o předzahrádku a vstup k domu čp. 212, který vlastní). Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku za 50 Kč/m2 (celkem za pozemek 2.100 Kč) s tím, že náklady spojené s odprodejem budou
hradit kupující.
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Odměny členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018
Výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů. V případě souběhu výkonu několika funkcí
(např. člen zastupitelstva, radní, předseda či člen výboru) lze
neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
V uplynulém volebním období 2010-2014 byly vypláceny odměny neuvolněným zastupitelům pouze za nejvyšší funkci (tedy
nikoli za každou zvlášť), a navíc ve výši 50 % možného. Zastupitelstvo muselo rozhodnout, od kdy budou odměny vypláceny,
v jaké výši a zda se budou odměny za jednotlivé funkce sčítat,
či zda se bude vyplácet podle nejvyšší funkce.
V diskusi Jaroslav Čech navrhl vyplácet odměnu ve výši
100 % a dát tak prostor každému zastupiteli, aby podpořil
spolkové oblasti podle vlastního uvážení. Na to reagoval
Jindřich Matěj, který připomněl, že tato možnost už tu před pár
lety byla, nicméně bez efektu - spolkům, až na výjimky, nikdo
nepřispíval. Navrhl vyplácet odměny ve výši maximálně 50%.
S. Balík plně podpořil návrh J. Matěje. Starosta P. Ston doplnil,
že navržená ušetřená 50% výše reprezentuje za rok zhruba částku více než 200.000 Kč, ušetřená částka je nakonec stejně použita na navýšení dotací z podpůrných programů obce, k podpoře
sportu a nakonec i spolkové činnosti. Radek Březina podpořil
návrh J. Čecha, kdy má mít každý zastupitel prostor, kterou oblast podpoří. Zastupitelstvo 9 hlasy (4 proti, 1 se zdržel) schválilo vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve výši
50 %. Poté 12 hlasy (2 se zdrželi) schválilo vyplácení odměn za
nejvyšší funkci (nikoli sčítání) a jednomyslně vyplácení odměn
až od data konání tohoto zastupitelstva.
Výbory
Zastupitelstvo nejprve schválilo celkovou výši odměn členům
kontrolního a finančního výboru za uplynulý rok – členům kontrolního výboru v celkové výši 2000 Kč, finančního výboru ve
výši 1500 Kč a pověřilo tajemníka Z. Kolínka rozdělením odměn jednotlivým členům podle účasti na jednáních v roce 2014.
Dále ustavilo nové výbory. Předsedou výboru musí být dle zákona o obcích vždy člen zastupitelstva a počet členů výboru musí
být lichý. Podle nominací od volebních subjektů, jež uspěly ve
volbách, navrhl starosta následující složení kontrolního výboru:
předseda Milan Klimeš, členové Marcela Březinová, Pavel Jílek,
Jindřich Matěj, Lubomír Znoj. V diskusi M. Schauer navrhl doplnit návrh starosty na složení kontrolního výboru o Miroslava
Stona. Vzhledem k pozdní nominaci by se ale stalo, že by počet
členů výboru byl sudý a odporoval tak zákonu. Jelikož nikdo
nebyl schopen nominovat žádného dalšího člena, byl zvolen (12
pro, 2 se zdrželi) kontrolní výbor v původně navrženém složení
s tím, že v případě dalšího zájmu se může zastupitelstvo k této
otázce znovu vrátit.
Poté starosta přednesl návrh složení finančního výboru: předseda Jiří Homola, členové Vladislava Dostálová, Jiří Juránek,
Josef Ocetek, Petr Švéda. Zastupitelstvo tento návrh 12 hlasy
(2 se zdrželi) schválilo.

Lékárna ? Lékarna !
K 30.11.2014 ukončila provoz výdejna léků v areálu Mateřské
školy, kterou provozovala Lékárna zdraví ze Zábřeha. Na základě
zveřejněného záměru o pronájmu nebytových prostor zveřejněného v prosinci 2014 se přihlásil jedinný zájemce – manželé
Pharm Dr. Petr a Slávka Kubánkovi. Rada obce na svém zasedání 12.1.2015 odsouhlasila pronájem nebytových prostor pro
provoz lékárny výše citovaným zájemcům, kteří májí zájem
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Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje mezi obcí Bludov
a Olomouckým krajem od roku 2015
Od roku 2015 se bude příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti poskytovat jinak než dosud. Vše organizuje Olomoucký
kraj, s nímž obec musí uzavřít smlouvu. Podle této smlouvy se
obec zavazuje poskytnout kraji příspěvek ve výši 70 Kč ročně na
jednoho obyvatele na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Výše příspěvku bude činit 219.100 Kč ročně. Pro srovnání – v roce 2014 činil obecní příspěvek 638.985 Kč. V diskusi
M. Klimeš doporučil min. 50 % z ušetřené částky na poskytnutém příspěvku na dopravní obslužnost věnovat na kulturu, sport
a spolkovou činnost. Zastupitelstvo smlouvu schválilo.
Diskuse
R. Březina upozornil, že dle jeho názoru je lavička u Balatků na
nevhodném místě v křižovatce 3 – 4 m od komunikace.
M. Schauer doporučil svolat setkání představitelů obce
s obyvateli z horního konce k seznámení s projektem rekonstrukce komunikace Jana Žižky dříve, než budou peníze a práce
zahájeny. M. Klimeš na to reagoval, že projekt je hotový, je potřeba s ním seznámit ty, kterých se rekonstrukce dotkne. Starosta
odpověděl, že projekt rekonstrukce komunikace včetně chodníku
je naceněn na 7-8 mil. Kč. Majitel komunikace Olomoucký kraj
a její správce SSOK se přiklánějí k řešení rekonstrukce komunikace bez chodníku, který by byl nahrazen širším pruhem
odděleným krajnicí. M. Klimeš upozornil, že rekonstrukce komunikace je stavebně povolena, je na obci, jak bude řešit otázku
chodníku. Na to reagoval S. Balík, který připomněl, že stávající
projekt počítá s chodníkem, pokud se obec rozhodne jinak, bude
se měnit i projekt. Proto podpořil myšlenku svolání jednání
a seznámit dotčené s tím, co je schváleno, stavebně povoleno,
jaké jsou představy obce. Starosta odpověděl, že v prvním čtvrtletí roku 2015 bude do kulturního domu svoláno jednání s obyvateli ulice. Božena Poprachová z pléna v této souvislosti doporučila zamyslet se nad způsobem využití plácku před Ptáčkovými
a R. Řežuchou.
M. Klimeš se vrátil ke znovuzřízení komise lázeňské. Upozornil, že lázeňská komise do vyřešení majetkových poměrů
lázní fungovat nebude. Doporučil přejmenovat zpět na komisi
cestovního ruchu a turistiky, jsou větší možnosti získání dotace
(nicméně v uplynulém období se komise cestovního ruchu ani
jednou nesešla). J. Ťulpík reagoval, že se rada dohodla, že to
jeden rok zkusí a po roce vyhodnotí funkčnost.
J. Čech doporučil vyvážet velké kontejnery bioodpadu při
akci v listopadu víckrát, ne jenom jednou. R. Březina navrhl,
aby byl kontejner ponechán více dní, případně akci v listopadu zopakovat. M. Schauer doporučil instalovat kontejnery
v pískovně.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta jednání
ukončil s přáním šťastných a veselých vánočních svátků
a hodně zdraví v novém roce.
Stanislav Balík ml.
provozovat lékárnu plnohodnotnou, ne jako výdejnu léčiv, jak
bylo doposud. V současné době byly zahájeny drobné úpravy
vnitřní dispozice lékárny dle požadavků odborného lékařského
orgánu (SUKL). Z kraje měsíce února 2015 proběhnou jednání
s novými zájemci, na nichž bude projednán návrh nájemní
smlouvy. Předání lékárny, pokud se nevyskytnou nějaké potíže, by mělo být k 1. březnu 2015.
František Balát, referent OÚ
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Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2014
Počet obyvatel k 31. 12. 2013

3136

Narození 2014

23

chlapci 9
děvčata 14

Úmrtí 2014
muži 25
ženy 21

46

Odhlášení 2014
Přihlášení 2014
Počet obyvatel k 31.12.2014

58
54
3109

muži 1538
ženy 1571

Věková struktura obyvatel
občané
děti
celkem

muži
ženy
chlapci
dívky

1301
1314
237
257
3109

průměrný věk
47,07
49,75
7,93
7,50
41,95

Počty obyvatel v předchozích letech
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2010

3 125
3 135
3 163

Ludmila Skoumalová

Vydána nová publikace
s přírodní tématikou.
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody vydala díky aktivitě autorů Mgr. Jany Holinkové
a Romana Procházky novou publikaci pod názvem
„Poznejte evropské orchideje“ s podtitulem – podle
tvaru květu. Již název dává tušit, co tato publikace
obsahuje. Jedná se, podle slov autorů, o knížku jednoduchou a stručnou, přesto poučnou. Je to pozvání
do přírody za poznáním nikoli tropických orchidejí,
které najdete ve všech květinářstvích, ale těch našich evropských, které můžete najít při putování
krajinou jako milovníci hor a hvozdů. Každá fotografie je doplněna latinským a českým názvoslovím
a podrobným popisem.
Autoři fotografie nasbírali na svých výpravách
(projeli tři světadíly a navštívili čtrnáct zemí) a vždy
se drželi hesla Poznej a chraň! Kytky fotografovali
jako dokumenty, vedeni ohleduplností k jejich
nepoškození.
Vydávající ZO ČSOP v čele s autory Janou
Holinkovou a Romanem Procházkou velmi děkují
za sponzorskou pomoc při tisku publikace Obci
Bludov a firmám SART Šumperk, PRO-BIO Staré
Město, Naturfyt-Bio Jeseník a Lesy ČR Šumperk.
Publikace bude k dostání koncem února v KD
Bludov nebo u vydavatele.
Za ZO ČSOP Bludov Ing. Milan Klimeš předseda
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
– upozornění občanům – poplatek odpady.
Náklady na svoz komunálního odpadu

Sazba poplatku dnes činí dle OZV č.5/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, schválené
10.12.2012 450,- Kč/obyv. a je tvořena:
z částky 200,- Kč za kalendářní rok (zákon umožňuje max.
250,- Kč )
a z částky 250,.- Kč za kalendářní rok (zákon umožňuje max.
750,- Kč ), stanovené na základě skutečných nákladů předcházejícího roku
skutečné náklady 2011
1 718 628,536,skutečné náklady 2012
1 595 806,500,skutečné náklady 2013
1 571 041,493,skutečné náklady 2014
1 530 400,482,Na základě snižujících se nákladů na svoz komunálního odpadu, především z důvodu lepšího třídění, zůstala částka 250,- Kč
a tím i celý poplatek zachován ve výši 450,- Kč (částka je stanovována na základě skutečných nákladů předcházejícího roku.
Výši poplatku na rok 2015 je radou obce pro jednání
zastupitelstva obce v březnu 2015 doporučováno zachovat ve
stejné výši.
Zároveň se však rada obce shodla, že při stanovení poplatku na
rok 2016 bude na základě vyhodnocení nákladů svozu v roce
2015, ovlivněných především kvalitou třídění odpadu, přemýšlet o doporučení přizpůsobit poplatek 2016 skutečným nákladům roku 2015. Skutečné náklady může ovlivnit každý z nás,
především řádným tříděním.
OÚ Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 10. února 2015 vzpomínáme dvacáté
výročí úmrtí pana

Josefa Stona

V únoru 2015 oslaví
Březinová Margita
Šturm Ladislav
Kronich František
Matějíček Josef
Divišová Blažena
Kozáková Ludmila
Macek Alois
Kašpar František
Černá Jiřina
Koutná Anna
Hojgrová Danuška
Janek František
Směšná Marie
Dvořáková Vlasta
Straková Anna
Minářová Alena
Langerová Helmtraud

Školní
Zahradní
Nová Dědina
Bohutínská
Za Školou
Školní
Na Viskách
Nádražní
Špalkova
Na Hradě
Polní
Lázeňská
J. Žižky
Nová dědina
J. Žižky
Školní
Školní

70
75
75
75
80
80
80
80
80
81
81
82
83
85
88
89
97

Dne 5. února 2015 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí manžela, pana, tatínka

Jaroslava Matějčka

Stále vzpomínají manželka a synové
s rodinami.

Dne 2. února 2015 uplynou 3 roky
od úmrtí pana

Oldřicha Čožíka

stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manželka Miroslava, sestra Jana a děti
s rodinami.
Dne 8. ledna 2015 jsme vzpomněli 15. smutné
výročí úmrtí naší milované maminky a babičky
paní

Marie Snášelové

Poděkování
Paní Divišové Jarmile,
při odchodu do zaslouženého odpočinku do důchodu přeji hodně
životní pohody a hlavně zdraví. Děkuji za obětavou spolupráci s vytvořením Českého rekordu pro Bludov a to v přítiscích
na poštovních známkách s bludovskými motivy, kterých je
k 31.12.2014 celkem 38 kusů. Některé přítisky, hlavně novější,
je možno si zakoupit v Kulturním domě Bludov.
S pozdravem Karel Adam.

Vzpomínka
Děkujeme všem, přátelům a známým kteří se dne 10. ledna 2015
přišli rozloučit na poslední cestě v šumperském krematoriu s naší
drahou milovanou manželkou, maminkou, babičkou paní

Antonií Hrycajovou
Manžel, dcery s rodinami.

Děkujeme vám všem, kdo jste se přišli dne 17. ledna 2015
rozloučit s naší maminkou a babičkou, paní učitelkou

Zorou Fričovou

Děkujeme za početné květinové dary a především
za slova útěchy a vzpomínky. Syn a dcera s rodinami.
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Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi, dcera,
vnuci Jarek, Marek, Libor s rodinami.

S láskou vzpomínají dcera a synové
s rodinami.

Dne 12. prosince 2014 uplynuly 3 roky
od úmrtí paní

Libuše Kvapilové

Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manžel, maminka a děti s rodinami.

Dne 3. února 2015 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí našeho drahého milovaného
manžela, tatínka a dědečka pana

Zdeňka Andrleho

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzní.

Poděkování MUDr. Heleně Klofáčové a sestře Marii Znojové
za obětavou péči a pomoc v nemoci naší maminky paní Anny
Konečné z Bludova. Děkují syn a dcera s rodinami.
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s paní

Annou Konečnou
Zarmoucená rodina.
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DISCO CLUB BLUDOV
akce v únoru 2015
6.2. HAWAI PÁRTY
MÍCHANÉ NÁPOJE – PIŇA COLADA V KOKOSU+ ROZDÁVÁME HAWAISKÉ VĚNCE.
NEJHEZČÍ HAWAI OBLEK OBDRŽÍ – XXL CUBA LIBRE ZDARMA !!!
7.2. B 52 PÁRTY OHŇIVÝ NÁPOJ V AKCI ZA 40 ,- Kč
13.2. TRADIČNÍ DISKOTÉKA S TULLAMORE DEW ZA 40,- Kč

14.2. VALENTÝNSKÁ PÁRTY
PRO ZAMILOVANÉ PÁRY – WELCOME DRINKY ZDARMA PRO NEZADANÉ KUSY
NA LOVU 10% SLEVA ZE VŠECH VÝROBKŮ BOŽKOV

20.2. DISCO PŘI DRUŽSTEVNÍM PLESE
21.2. RETRO PÁRTY
NEJVĚTŠÍ HITY LET MINULÝCH + AKCE – TOČENÝ LITOVEL 11 TKA - 20,- Kč
27.2. ROCKOVÁ NOC PEKELNÁ DÁVKA ROCKOVÉ MUZIKY NAŠÍ I ZAHRANIČNÍ
28.2. TRADIČNÍ DISKOTÉKA S FERNETEM STOCK A CITRUS ZA 20,- Kč
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Autobusová doprava ZDENĚK SPÁČIL
nabízí volná místa na zájezdy:

• Polsko – Kudova Zdroj
soboty 27. 3., 18. 4. a 16. 5. 2015,
odjezd od KD Bludov v 6.30 hod., cena 200.- Kč
• Maďarské termální lázně Bukfurdo
čtyřdenní zájezd 23. 4. – 26. 4. 2015
a 1.10. – 4.10. 2015, cena 4.400.- Kč /doprava,
3x ubytování, 3x polopenze, bazény, lázeňský poplatek/
- odjezd v 7.20 od zámku Bludov.
• Chorvatsko – poloostrov Pelješac – TRPANJ,
termíny:
19.6. – 28.6. 2015 /5.400.- Kč – 7 nocí/,
3.7. – 12.7.2015 /5.900.- Kč – 7 nocí/,
21.8. – 31.8.2015 /6.200.- Kč – 8 nocí/
4.9. – 13.9.2015 / 5.300.- Kč – 7 nocí/,
odjezdy od zámku Bludov, v ceně doprava,
ubytování, pobytová taxa.

Bližší informace tel. 608 834 221, 724 479 797.

PRODEJ PB LAHVÍ

10 kg 419,- Kč
5 kg 245,- Kč
2 kg 105,- Kč
Tel.: 910 912 897 - J. Hanák,
Dr. Březiny 864, Bludov
www.flaga.cz
Bludovan 8
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Hanka Mösnerová alias BOBINA,
za přispění Kulturního domu Bludov
pořádá

VIII.PLES OTEVŘENÝCH SRDCÍ

PRO HANDICAPOVANÉ, VOZÍČKÁŘE A SENIORY
v pátek 27.února od 14 hod.
v Kulturním domě v Bludově
Vstupné 70,-Kč
V ceně je zahrnuta večeře.
K tanci a poslechu bude hrát DJ TATAMUJ
Plesáním provází BOBINA
Sponzoři: Olomoucký kraj, nemocnice Šumperk, Luana Šumperk,
Hotel Dolte Sobotín, paní Bučková,…..
( případní sponzoři budou doplněni).
a KAMARÁDI OTEVŘENÝCH SRDCÍ
Počet klientů + doprovod nahlaste do 15.2.2015
na číslo 777 212 560 nebo na email:
kamaradiotevrenychsrdci@seznam.cz

Dopis starým skautům
Milí bratři,
na začátku ledna uplynulo celé čtvrtstoletí od chvíle, kdy jste
se sešli v počtu 7+1 ve sklepních prostorách kulturního domu,
abyste obnovili činnost bludovského Junáka. Těch sedm vás
kdysi ve svém mládí prošlo skautskou výchovou a toužili jste
obnovit to, co zlovolná komunistická moc zničila (František
Pavlů, František Pecháček, Jaroslav Frič, Lubomír Znoj st.,
František Špička, Jaroslav Špička a Oldřich Pavlů). Přišel za
vámi i můj tatínek Stanislav Balík st., v té době člen Rady MNV
Bludov, který sehnal první klubovnu. Po čištění a opravách se
v ní mohla v úterý 20. února 1990 konat první, chlapecká oddílová schůzka.
Dvacet pět let je za námi. Čtyři z vás už jsme doprovodili
na poslední cestě, zatroubili vám naposledy skautskou večerku
a přikládáme za vás obřadní polínka do našich táborových
ohňů. Skauting v Bludově po pětadvaceti letech nejenom
přežívá, ale skutečně a krásně žije. Cítím potřebu se v tom běhu
Bludovan 9

času zastavit a říct:
Díky vám všem, bratři.
Díky vám mohu prožívat nádherný skautský život.
Díky vám mohly už stovky bludovských dětí poznat krásu opravdových skautských táborů, bát se na nočních hlídkách, obdivovat
krásu západů Slunce, učit se být soběstační, učit se řezat a štípat
dřevo, rozdělávat oheň, vystačit s málem...
Díky vám jsou děti vedeny k dobrému – k tomu, aby konaly
dobré skutky, pomáhaly svým bližním, poznávaly a chránily přírodu, mluvily pravdu.
Díky vám skautská lilie, zadupaná bolševickými mocipány
do země, opět rozkvetla i v našem Bludově. Velký a krásný
skautský strom, který jste sázeli, nasadil květy, aby časem mohl
přinášet plody.
Vám všem – žijícím i zemřelým – chci poděkovat. Jménem
svým i jménem nesčetných zástupů bludovských kluků a holek.
Tisknu vám levici.
Stanislav Balík – Ježek
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LISTÁRNA

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

Lázeňské okénko
Státní léčebné lázně Bludov Vám
od února 2015 nabízejí:
Zdravotní cvičení
Toto cvičení je zaměřeno na posílení svalů a kloubů celého těla
a napomáhá odstranit bolest a zlepšuje Vaši tělesnou kondici
a duševní pohodu. Cvičení probíhá v pondělí od 17:00 hod. Cena
za kurz (10 lekcí) je 690 Kč. Možnost zakoupeni i jednotlivých
lekcí - 90 Kč/lekce.
Aquaerobik
Cvičením aquaerobiku v termální minerální vodě si posílíte
svaly celého těla a navíc uvolníte napjaté svaly a bolavé klouby.

Za pár týdnů se dostanete do formy a Vaše tělo získá na vitalitě.
Cvičení probíhá každou středu od 17:00 a od 18:00 hod. Cena za
kurz (10 lekcí) je 790 Kč. Možnost zakoupení jednotlivých lekcí
- 90 Kč/lekce.
Informace a přihlášky na recepci lázní,
tel. 583 301 226, 602 302 554
Sleva na masáže
Do 28. 2. 2015 můžete využít naši novoroční 20% slevy na
všechny masáže. Přijďte si užít relax a pohodu a vyzkoušejte naše
masáže, při kterých se Vaše tělo zregeneruje a načerpá nové síly.

Ukončení provozu veterinární ambulance
Bylo tomu již 15 let, když jsem v červenci 1999 v Bludově
čp.26, zprovoznil Veterinární ambulanci (viz Bludovan 6/ 1999).
Na stránkách obce Bludov byl uváděn název „Veterinární ambulance a poradna pro výživu zvířat“.
Od konce roku 2007 (po odchodu do starobního důchodu),
byla v ambulanci zrušena pravidelná pracovní doba. Tehdy jsem
rovněž ukončil veterinární praxi v chovech hospodářských zvířat
, Bludovská a.s.(2000- 2007). Nyní, od konce roku 2014, byla
ambulantní činnost praktického veterináře ukončena. Pro
případné zájemce (opět po telefon. domluvě) však i nadále bude
poskytováno poradenství ve výživě zvířat, nebo i chirurgické
ošetření v akutních případech.
I tak však v Bludově již několik let působí další praktický

veterinář a to paní MVDr. Kateřina Zeliková, jako „výjezdová
veterinární služba“, která má ordinaci v Šumperku (viz stránky
obce Bludov). Vzhledem k vybavení její ordinace a profesnímu
vzdělávání- praxi, je schopna poskytovat značně široké spektrum veterinárních úkonů. Rovněž tak již několik let, další kolega
MVDr. Petr Šebesta, provádí „hromadnou“ vakcinaci (očkování)
psů, přesné datum bývá každoročně uváděno (koncem dubna)
v Bludovanu.
Takže náhrada za uzavíranou veterinární ambulanci již je
v podstatě zajišťována. Zbývá jen popřát; domácím zvířecím mazlíčkům co nejméně zdravotních problémů a mladším
kolegům hodně úspěchů při jejich preventivně-léčebné činnosti.
MVDr. Josef Hlásný, CSc.

Vydařená výstava fotografií „Krása, která píchá“
Na poslední měsíc loňského roku připravili členové Českého
svazu ochránců přírody v Bludově tradiční výstavu fotografií
s přírodní tématikou. Tentokrát vybrali sérii snímků bludovského kaktusáře MUDr. Jaroslava Mikuláše, který na svých výpravách za krásami kaktusů do střední a Severní Ameriky pořídil
velké množství fotografického materiálu. Z nich byly vybrány
a popiskami opatřeny ty nejlepší a na vernisáži 4.12.2014 slavnostně představeny veřejnosti. Příjemnou atmosféru vernisáže

autor snímků J. Mikuláš doprovodil podrobnými informacemi
o vzniku fotografií a následně formou volné prohlídky odpovídal
na zvídavé dotazy účastníků vernisáže.
Výstava byla k zhlédnutí po celý prosinec 2014 a ještě
i první týden v lednu 2015.
Děkuji touto cestou všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu
jak vernisáže, tak i celé výstavy.
Ing. Milan Klimeš
Předseda ZO ČSOP Bludov
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Nová vedoucí Kulturního domu Bludov
S tímto jménem se budete setkávat nejen v Bludovanu, ale
především v kulturním domě a bludovské kultuře obecně. Doufám, že naše setkávání budou ve všech směrech jen pozitivní
a příjemná.
Pocházím z Vysočiny z malé obce Božejov u Pelhřimova,
z věřící podnikatelské rodiny, jsem nejstarší ze tří sourozenců,
mám dva bratry. Nikdy jsem se ale s tím krajem neztotožnila
a vždy mě to táhlo směrem k Jeseníkům, miluji tento kraj, kousek od Jeseníku jsem žila sedm let a byly to moje nejkrásnější
roky, proto mám k vašemu, a teď už i mému kraji, tak blízko.
Možná vás bude zajímat, co jsem vlastně zač. Původní
profesí jsem umělecká vyšívačka a mimo jiné jsem posledních
pět let pracovala ve školství jako vychovatelka a jeden rok jako
učitelka v mateřské škole.
Jsem rozvedená máma tří dcer, které mám velice ráda a kterých si moc vážím. Právě jim vděčím za bohatství svého života –
jejich zásluhou jsem se stala certifikovanou lektorkou motivačního programu Trdlohrátky a začala se více zajímat o svůj duševní
růst i hlubší komunikaci nejen se svými dětmi, ale i se všemi
lidmi kolem sebe. Díky Trdlohrátkám nacházím sama sebe, děti
jsou mi výbornými učiteli jak v pozitivním slova smyslu, tak
opačně, děti nic neskrývají a řeknou vše na rovinu a jak to cítí.
Tímto svým nezkaženým přístupem jsou mi velkým zrcadlem
a mohu tak na sobě pracovat.
Miluji přírodu a vše s ní spojené, ráda chodím na vycházky
a mojí velkou vášní byla v Trnávce mimo jiné i zahrada – tam
vždy přijdu na jiné myšlenky a kytičky mi dávají radost a sílu,
mám vždy velkou radost, když mi něco vykvete a zdobí nejen
zahradu, v Trnávce se kolikrát lidé zastavovali u našeho plotu
a obdivovali tu nádheru (příroda je všemocná).
Mojí velkou vášní je práce s dětmi, jsem pozitivní (ne vždy
to zvládnu na výbornou, asi jako každý z nás). Velmi často
s oblibou něco tvořím – teď momentálně veškerý svůj volný čas
trávím výrobou loutek na Trdlohrátky a úplně největší radost mi
vždy udělá, když vidím rozzářené dětské oči, to je pro mě hnací
motor.
Dávám přednost přímosti a upřímnosti v jednání, oceňuji
charakter a ráda se obklopuji lidmi, kteří disponují těmito vlastnostmi. Ráda přijmu i kritiku, pokud je konstruktivní a je na
místě.
Než jsem přišla do Bludova, bydlela jsem v městečku Trnávce, kde jsem také byla členkou farního sboru a aktivně se zúčastňovala nejen společenských a kulturních akcí, ale i sama jsem se
podílela na pořadatelské činnosti a mimo jiné vedla Trdlohrátky
s dětmi, kde se mi skupinka tří dětí rozšířila na dvacet pět, a protože nás bylo tolik, přesunula jsem svoji aktivitu do Moravské
Třebové, kam pro velký zájem maminek dojíždím dodnes.
Do Bludova jsem se přistěhovala na konci září loňského roku,
od té doby chodím zpívat do farního sboru, kde se mi moc líbí
a jsem spokojená – ne že bych byla tak dobrá, ale ráda zpívám.
Ve snaze o další hlasové zdokonalení navštěvuji soukromé hodiny zpěvu u paní učitelky Johnové v Šumperku. Je to člověk se
srdcem na pravém místě a hlasem jako zvon. O jejích pěveckých
i lidských kvalitách bylo možné se přesvědčit, když jako sopránová sólistka zpívala Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby
v bludovském kostele. Zpívám od nejútlejšího věku a ráda,
miluji hudbu a zpěv.
Mimo jiné jsem velký obdivovatel divadelních ochotnických
souborů, možná právě proto, že vím, kolik je třeba vyvinout
snahy a úsilí na zrealizování a zahrání čehokoli, vážím si těchto lidí a oceňuji jejich výkony. Doufám, že se nám společně
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podaří zde rozhýbat divadelní spolek Blud v Tyátru….pokud máte
někdo zájem se přidat k ochotníkům, klidně se přihlaste v kulturním domě.
Samozřejmě mám i mnohé záporné vlastnosti a přes všechnu moji snahu být co nejlepší, vidím stále víc chyb než pozitiv.
Vůči sobě samotné jsem velice kritická, což je mnohdy na
škodu. Jsem energická a rázná.
Jak vidíte, jsem jenom člověk z masa a kostí i se svými
chybami, o kterých vím. Přes to všechno nebo právě proto je
mým velkým přáním, abychom navzájem měli co nejlepší vztahy
a rádi se setkávali nejen na akcích pořádaných kulturním domem,
ale i na zámku, v Dominu, ve Vlčím dole, na Bludovečku nebo
kdekoli jinde – nerada bych na někoho zapomněla. S některými
z vás jsem už jednala osobně a byla jsem vždy potěšená a nadšená z našich setkání a jednání.
Považuji také za důležité objasnit vám svoji soukromou podnikatelskou aktivitu, kterou jsou Trdlohrátky. Byla bych velice
nerada, aby někdo tuto moji aktivitu chápal jako střet zájmů
a zneužití funkce. Jako vítězka konkurzu na pozici vedoucí kulturního domu jsem dlouho váhala nad tím, jestli tento úžasný
program pro rodiče a jejich děti v Bludově zrealizovat. Bludovské děti tak mohou zažít kouzlo Trdlohrátek především zásluhou
pana starosty Ing. Pavla Stona, který tím také podpořil moji
snahu o vybudování mateřského centra v Bludově, kde nebudou
jen Trdlohrátky, ale i jóga, cvičení s dětmi (aerobik) a jednám
o muzikoterapii pro nejmenší.
Pokud se v Bludově najde někdo, kdo si udělá lektorský kurz
na Trdlohrátky, pak mu zde tuto svoji aktivitu ráda přenechám
a z pozice vedoucí kulturního domu tohoto člověka ráda podpořím. Nejde mi o mou seberealizaci, ale o aktivitu pro malé děti,
které plně věřím.
Závěrem vás všechny srdečně zvu na nejbližší plánované akce.
První z nich je dětský maškarní pohádkový KARNEVAR
– 7.2.2015 v 15:00 hodin (skutečně „karnevar“, opravdu budeme vařit obrovský kotel pohádek a zábavy), který do Bludova
přiveze osobně autorka Trdlohrátek pí. Lenka Cacková, která mi
je neustálou inspirací a motivací. Je to velice aktivní žena, lektorka, mentorka, provozovatelka divadla, zakladatelka franšízy
Trdlohrátky a ambasadorka projektu „Život nápadům.“
Součástí KARNEVARU bude vystoupení dětí pod vedením
pí. Věry Formánkové, se kterou se také můžete v bludovském
kulturním domě každý týden setkávat na cvičení dětí.
Dále zde budeme mít divadlo pro děti
Aladin a kouzelná lampa – 14.2.2015 v 15:00 hodin.
21.2.2015 ve 14:00 hodin Trio Kostka na zámku
22.2.2015 od 19:00 hodin
Taneční pro dospělé s Jiřím Burdou
Přihlásit se můžete buď na telefonním čísle 736 189 527,
nebo přímo v KD Bludov u pí. Zavadilové.
7.3.2015 Porta
Ráda si vyslechnu všechny vaše podněty k činnosti kulturního domu. Přijďte za mnou do kulturního domu osobně,
mluvte se mnou na nejrůznějších akcích nebo pište na mail:
kulturni.dum@bludov.cz.
Helena Zavadilová
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ZŠ Bludov
Výlet do Prahy
V loňském školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže
k 670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta.
V soutěži jsme získali 29 cen a byli jsme pozváni do Prahy na
slavnostní den Stonožky.

Ten začal v katedrále s. Víta, Václava a Vojtěcha. Zde se
uskutečnila již po čtvrté slavnostní mše, která byla zároveň poděkováním všem pilným dětem a pedagogům za jejich skvělou
práci pro hnutí Stonožka. Mezi pozvanými hosty byly i významné osobnosti - náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr
Pavel, „stonožkový“ generál Josef Šíba, gen. František Padělek,
dále pak místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka,
legendární česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka paní Kamila Moučková, mnohonásobná olympijská vítězka
a mistryně světa a Evropy ve sportovní gymnastice paní Věra
Čáslavská.
Odpoledne pokračoval slavnostní den vernisáží výstavy
soutěžních prací v Anežském klášteře. V úvodu promluvil prof.
Petr Piťha a generální ředitel Národní galerie Doc. Dr. Ing. Jiří
Fajt, Ph. D. Ten vysoce ocenil vystavované práce a navrhl, aby
příští rok proběhla další výtvarná soutěž na téma 700. výročí
narození Karla IV., krále českého a císaře římského.
Využili jsme i volný čas a prošli se po vyzdobené Praze.
Všem se nám líbil vánoční strom na Staroměstském náměstí.
Zapsala Vladimíra Horáčková
Výtvarné dílny v prosinci
Vánoc se nemohou dočkat všechny děti. Aby jim radostné
očekávání rychleji uběhlo, připravili jsme pro ně výtvarné dílny
vedené Magdou Gieslovou.
Druháci si již koncem listopadu vyrobili adventní věnce.
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Prvňáci v prosinci vykouzlili andílky, třeťáci praktické věšáky
– sovy. Pozadu nezůstali ani ostatní žáci. A tak vznikaly další adventní věnce, ozdoby na stromeček i na vánoční stůl, jmenovky
na dárky, gelové svíčky a svícny. Pod stromečkem tak byli určitě mnozí obdarováni keramickými dárky – co kus, to originál.
Věřím, že i malý dárek vyrobený dětmi vykouzlil úsměv na
tváři obdarovaného.
Zapsala Vladimíra Horáčková
Předvánoční čas ve školní družině
V úterý 2.12.2014 jsme pro děti ze školní družiny připravili
zábavné mikulášské odpoledne v tělocvičně. Děti si zasoutěžily
v hodu do dálky i na cíl, nechyběly štafetové závody s různými
pomůckami. Vyzkoušeli jsme kroužení s obručemi, namotávání
kolíků na rychlost i míčové hry. Děti měly také možnost otestovat svoji rovnováhu v chůzi na pružném lanu. O týden později
proběhl vánoční turnaj v pexesu. Do finálového turnaje postoupilo 22 dětí. Výsledky:
Kategorie: 1. - 2.třída
1.místo Natálka Kulhajová 2.tř.
2.místo Tomáš Morávek 1.tř.
3.místo Adélka Navrátilová 1.tř.
Kategorie: 3. - 5.třída
1.místo Lucie Ženčáková 4.tř.
2.místo Tomáš Kubíček 3.tř.
3.místo Markéta Nedomová 3.tř.
A v posledním adventním týdnu přišly do školní družiny
Vánoce. Děti našly pod stromečkem nové hry, stavebnice a molitanové kvádry, které mají velmi rády, staví si z nich domečky
a různé překážkové dráhy.
Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD
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Nohejbalový turnaj – 31. ročník
V pátek 26. prosince 2014 se v sokolovně uskutečnil už 31.
ročník turnaje v nohejbalu trojic přizvaných družstev. Celkem se
zúčastnilo 7 družstev z blízkého okolí. Turnaj pořádal bludovský
oddíl nohejbalistů.
Vítězství si odneslo družstvo ze Sudkova /Brka/. Pořadí
dalších míst – 2. místo Bludov, 3. místo Kroupovka, 4. místo
Chromeč /Čmeláci/, 5. místo Aucajdři, 6.místo Bušín /BBB/,
7. místo Hrabenov /Hrábata/.
Hlavními sponzory turnaje byli Pneuservis Matěj, Bludovská
a.s., J. Huf, P. Sigl, Sokol Bludov, L. Bryx, B. Los, P. Moudrý,
Potraviny Urban, Kulturní dům Bludov, MK Fruit, starosta
P. Ston, Parapety Sadil, Pohostinství U Tomášů, Hostinec Pod
kostelem.
Děkujeme i ostatním sponzorům za podporu a pomoc při
organizaci turnaje.
Bludovští nohejbalisté

Vánoční šachový turnaj
Vítězové turnaje:
1) Cagašík Tomáš
Kroměříž
2) Kičmer Petr
Havířov
3) Karlík Vladimír
Kroměříž
nejlepší žena 35) Šárka Bartová - Šumperk
nejmladší účastník 68) Dan Janošek - Bludov
Za Bludov:
27) 1.místo Jaroslav Dobeš
34) 2.místo Pavel Frolek
50) 3.místo Zdeněk Růžička
Celkem se zúčastnilo 68 hráčů z celé republiky.
Všichni šachisté děkují p. Divišové za spolupráci a pomoc
šachovému kroužku. Také děkují všem zúčastněným sportovcům
a starostovi obce Pavlu Stonovi za putovní pohár.
Jaroslav Dobeš
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Pohádka Radovánkovy čertoviny, 23. 11. 2014

Mikulášská besídka pro děti, 3. 12. 2014

Adventní koncerty, r. 2014

1. adventní koncert, pěvecký koncert
DNY ADVENTNÍ BUĎME SPOLU

3. adventní koncert,BEG BIE country Šumperk

2. adventní koncert, Farní sbor od sv. Jiří v Bludově a Classic band

4. adventní koncert, Avonotaj
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