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Pozvánka na zastupitelstvo

PUTOVÁNÍ ZA ESKYMÁKY

V pondělí 9. března 2015
od 18:00 hod. proběhne
v kulturním domě
3. zasedání zastupitelstva obce.
Mj. se bude projednávat rozpočet
na rok 2015, rozdělení peněz
z podpůrných programů atd.

Zatímco v loňském roce zima na sněhovou
nadílku příliš štědrá nebyla, letos si sněhu
užíváme do sytosti. Rozhodli jsme se toho
využít a pro děti a rodiče jsme připravili
akci s názvem Putování za Eskymáky.
Sešli jsme se ve středu 4. února na
školní zahradě, která se proměnila na
Eskymáckou říši. Děti si zahrály na
malé Eskymáky, které na bobech táhli
pejsci – jejich rodiče. Eskymáci museli
po trati splnit různé úkoly – skolit ledního medvěda, postavit iglú, ulovit ryby.

Všichni jste srdečně zváni.

Ceník stočného na rok 2015

A to vše na čas. Na závěr jsme ocenili tři
nejrychlejší Eskymáky. Odměnu si ovšem
zasloužily všechny děti, které se závodu
zúčastnily. A že jsme s odměnou zapomněli na „pejsky“? Kdepak, ti společně
s dětmi přijali místo u eskymáckého ohně
a mohli si pochutnat na krásně opečených
klobáskách.
Za kolektiv MŠ Mgr. Jarmila Maturová

NOSTITZOVO KVARTETO

Dne 11.1.2015 jsme na zámku měli první koncert KPH v tomto roce - Nostitzovo
kvarteto. I přes nepřízeň počasí přišlo hodně lidí. Vystupující byli velmi milí a skromní
pánové. Bylo zajímavé sledovat kvarteto v mužském složení. Obdivovala jsem jejich
přesnost a sehranost.
Helena Zavadilová

Rada na svém zasedání dne 15. 12. 2014
usnesením číslo 35/R/14 schválila tento
ceník stočného, kterým se stanoví výše
stočného pro rok 2015 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 roční potřeby vody
je postupováno v souladu s Přílohou
č. 12, která je nedílnou součástí prováděcí
vyhlášky Ministerstva zemědělství 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 2015 stanovuje rada obce
Bludov pro výpočet stočného 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 16. 12. 2014
Ing. Pavel Ston, starosta
Ing. Josef Ťulpík, místostarosta
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Známky
Pan Adam má nádherné známky s bludovskou tématikou. Na
fotkách se můžete podívat, co všechno vytvořil společně s panem

Baslarem, který je výborný fotograf.
Prodejní cena je 25,- korun za jednu známku.

Ochránci přírody zřídili novou trasu pro přikrmování ptactva
Letošní zimu lépe přežijí ptáčci- zpěváčci v okolí Drážníku
a Brusné. Ke stávající trase přikrmování ptactva v Gryngleti
přidali bludovští ochránci přírody novou trasu s 10 krmítky.
Trasa je vedena podél meze od Drážníku směrem ke Stráni
a zpět bývalou úvozovou cestou. Krmítka a krmení bylo pořízeno
z dotačního fondu Obce Bludov. Za tuto pomoc velmi děkujeme
a věříme, že i na další sezonu bude dost finančních prostředků.
O doplňování slunečnicového semínka se již starají členové ZO
ČSOP Bludov, jimž za ochotu tímto také děkuji.
Milan Klimeš, předseda ZO ČSOP Bludov
Bludovan 2
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Přehled místních a uživatelských poplatků
v obci Bludov v roce 2015
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
bezhotovostní 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. 2015
Sazba: 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337
Místní poplatek ze psů (OZV č. 5/2010)
Splatnost: 31. 3. 2015
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. 2015 do 31. 8. 2015 v pokladně OÚ
Sazba: 29,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2015
Směrná čísla roční spotřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015
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 neprodleně
nahlásit. Konejte tak, prosím, na pokladně Obecního úřadu
v Bludově.
V Bludově dne 18. 1. 2015
Obecní úřad Bludov
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – svoz
bioodpadu v březnu 2015.
Vážení občané
Obecní úřad Vás touto cestou informuje, že ve dnech
13.3. – 16.3. a dále 20.3.-23.3.2015 budou přistaveny
na parkovišti u hasičárny velkoobjemové kontejnery
(vždy dva a dva kusy) určené pro odložení bioodpadu ze
zahrádek.
Tento svoz je mimořádný z důvodu nárůstu množství
bioodpadu v obci a uskuteční se za předpokladu, že
již nebude padat sníh. Svoz je bezplatný. Od 2. dubna
začne pravidelný svoz bioodpadu z hnědých nádob (vždy
ve čtvrtek). Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro
všechny občany Bludova !
OÚ Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 10. února 2013 uplynulo sedmé smutné
výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana

Karla Berky

V březnu 2015 oslaví
Dohnálková Julie
Osladilová Eliška
Šnajberková Božena
Janíček Rudolf
Vepřek Radoslav
Janíček František
Matura Karel
Pospíšil Josef
Konečná Emilie
Špičková Zdeňka
Hlaváček Zdeněk
Kulhajová Zděňka
Toman Josef
Zatloukalová Cecílie
Matějíčková Josefa
Spáčilová Jitka
Plíhalová Marie
Jurásková Josefa

Lázeňská 653
Lázeňská 398
Tyršova 481
Nádražní 604
Palackého 476
Vitonínská 554
Špalkova 56
Za Školou 783
Tř. A. Kašpara 39
8. května 314
Lázeňská 359
Ztracená 106
Tyršova 755
Úzká 138
Palackého 467
Tř. A. Kašpara 155
Školní 691
Boženy Němcové 642

70
70
70
70
80
81
81
81
82
82
83
85
85
86
87
87
88
94

Ať štěstí při každém kroku
doprovází Tě napořád,
ať zdraví při každém dalším roku
slouží nastokrát.
Dne 2. března 2015
oslaví 85. narozeniny
paní Zdenka Kulhajová
Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let přejí
manžel a synové Zdenek, Jaroslav a Jan s rodinami.

Český zahrádkářský svaz
ZO Bludov
pořádá zájezd

v neděli 31.května 2015
Vlčnov – Jízda králů

Předpokládaný program:
Staré Město u Uherského Hradiště
- Centrum bonsai Isabella, prohlídka, nákup Vlčnov
- Národopisné slavnosti – Jízda králů
- Jarmark

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:00 hod.
Cena: 400,- Kč (v ceně vstupenka na Jízdu králů)
Závazné přihlášky přijímá:
p.Bohuslav Straka a p.František Kranich
Zájezd se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků
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S láskou vzpomínají manželka, dcery Věra
a Jaroslava s rodinami. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 22.února by se dožila 85 let paní

Jiřina Mazáková

Vzpomeňte s námi. Sestry a děti s rodinami.

Děkujeme vám všem, kteří se přišli rozloučit dne 14.2.2015
s nejstarším občanem Bludova

Josefem Pregetem

Jménem pozůstalých děkujeme za početné květinové dary
a především za slova útěchy.

POZVÁNKA
7.3.
13.3.
14.3.
19.3.
21.3.
28.3.

na březen 2015

Porta
Sférické kino od 11:00 hodin do 18:00 hodin
Dětský bazárek od 9:00 hodin do 11:00 hodin
prodej 8:00 hodin
Pohádková rodinná komedie Peklo s.r.o. v 17:00 hodin
koncert na zámku Leoš Čepický s dětmi v 18.00 hodin

Připravované akce v dalších měsících – pozvánky:
4.4.2015 bude k tanci a poslechu hrát Moravská veselka.
Bližší informace budou v příštím Bludovanu a na letácích v obci.
22.4.2015 – 3.5.2015 výstava Můj koníček – kdo máte zájem
a chcete se pochlubit a podělit o cokoli, co doma tvoříte
nebo vyrábíte, přihlaste se u pí. Zavadilové
9.5.2015 se uskuteční výlet pro rodiče s dětmi
do pohádkové vesničky Podlesíčko a na Veselý kopec

Akce, které proběhly:
26.1.2015 jsme zde měli pohádky pro místní školu prvního stupně
a školky z Chromče a Bohutína a děti byly spokojené.
Podle reakcí dětí se jim pohádky moc líbily.
7.2.2015 se v kulturním domě konal Dětská karneval,
který si, doufám, děti moc užily. Příští karneval se bude konat
13.2.2016. Na všechny se moc těším.
14.2.2015 zde byli herci z Opavy
a podle reakcí dětí si myslím, že se dětem nelíbila, což mohu posoudit
i dle reakcí svých dětí, a i já jsem se chvílemi nudila
– očekávala jsem víc.
Helena Zavadilová
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Rozloučení s paní učitelkou Zorou Fričovou
Dne 13. ledna 2015 zemřela ve věku 93 let legenda bludovského školství - paní učitelka Zora Fričová. Učila mnoho generací
bludovských žáků - ať už přímo ve škole či jako učitelka jazyků
několik desetiletí doma. V roce 2011 byla u příležitosti svých
devadesátých narozenin oceněna za svou celoživotní činnost
Pamětním listem obce Bludov. Jako vzpomínku na ni přetiskujeme rozloučení, které zaznělo na jejím pohřbu 17. února 2015
v bludovském kostele.
Vážená, hluboce zarmoucená rodino, vážené smuteční
shromáždění, když se uprostřed týdne roznesla obcí zpráva, že
zemřela paní učitelka Zora Fričová, bylo jen málo bludovských
srdcí, která se s pohnutím nezachvěla. Jakkoli jsme při vědomí
úctyhodného věku naší zemřelé nemohli být jejím odchodem
překvapeni, přesto vitalita a energie, které měla až do posledních dnů a hodin, dávaly klamnou naději, že tady s námi může
být ještě dlouho.
Už asi v Bludově není nikdo, kdo by si obec pamatoval bez
paní učitelky. Vždyť se tady, nedaleko kostela, v listopadu 1921
narodila rodičům-učitelům Václavu a Janě Blažkovým; vyrůstala tu a téměř celý život působila a s námi žila. S manželem
Jaroslavem měli dvě děti – Jarka a Vendulku. Žila aktivním veřejným životem, vyrůstala a později dlouho působila v Sokole,
vlivem rodičů, školy i doby, v níž byla formována, byla velkou
vlastenkou.
Její hlavní otisk ale byl výchovný a vzdělávací. Kdybychom
se omezili jen na větu, že učitelkou v Bludově byla po dobu
28 let, mezi lety 1949-1977, z toho posledních devět let jako
zástupkyně ředitele, pořád bychom nepochopili místo, které
měla v životě obce a jejích obyvatel. Tomu začneme rozumět,
až když se na ni podíváme od stolu jejího domácího pokoje,
u nějž se za téměř čtyři desetiletí jejího života v důchodu
vystřídaly nespočetné zástupy, stovky či tisíce lidí: řady malých
žáčků, kteří potřebovali napravit řeč; zástupy školáků, kterým
hrozila horší známka z češtiny, angličtiny, němčiny či ruštiny,
než by si jejich rodiče přáli; spousty maturantů, kteří na poslední
chvíli doháněli to, co léta zanedbávali; řady dospívajících a dospělých, kteří se potřebovali naučit základy některého z mnoha
cizích jazyků, jimiž paní učitelka vládla. Ti všichni si vyslechli
(nebo si sami řekli) větu – „Musíš k Fričové“. Svůj velký vzor
– tatínka, učitele a ředitele bludovské školy, který vychoval čtyři
generace – vyrovnala a snad i překonala. Vždyť nejenže ji znali,
ale kdysi přímo učila i dnes sedmaosmdesátileté ženy, stejně
jako dnešní malé děti a dospívající. Nebyla to učitelka, která
chtěla jenom učit – chtěla a uměla naučit, a to je velký rozdíl.

Sbírka dětského oblečení
ZŠ Bludov pořádá sbírku dětského oblečení, hraček
a školních potřeb pro afghánské sirotky (0-15 let).
Pěkné, čisté věci vybíráme do 6.3.2015.
Sběrná místa:
ZŠ (p. uč. Horáčková), knihovna, KD.

Dne 22.4.2015 se bude konat
výstava Můj koníček.
Máte-li zajímavého koníčka nebo zálibu
a chcete svým umem potěšit ostatní,
přihlastese u pí. Zavadilové v KD Bludov
nebo na tel. číslech: 736 189 527, 736 609 734.
Bludovan 5

fotka: www.sumpersky.rej.cz

A nejenom to. Živě se zajímala o osudy všech, s nimiž se kdy
v životě zkřížily její cesty. Vedla rozsáhlou domácí i zahraniční
korespondenci, poznávala děti a dospělé na ulici a ráda se s nimi
dávala do řeči.
Před necelými čtyřmi roky sama o sobě řekla: „Měla jsem
různé starosti, různé nepříjemnosti. Prožila jsem dobré i zlé, příjemné i odporné, poznala jsem dobré lidi i mizery. Dneska už se
dívám na život z Eifelky - z té jsem se opravdu dívala na Paříž.“
Teď už se dívá na život s nadhledem absolutním, s Eifelovkou
nesrovnatelným. Velkou část života prožila v těžké době, s níž
se snažila vyrovnávat, třeba i za cenu nelehkých kompromisů.
Výstižné jsou ale věty, jež napsala do školního almanachu: „Převzala jsem štafetu od svých rodičů a snažila se s ní doběhnout
úspěšně do cíle. V mé práci mne především vedla láska k dětem
a snaha porozumět jim i jejich rodičům.“
Milá paní učitelko,
jen málokdo se uměl na člověka tak usmát, jako Vy a projevovat
tak velkou radost ze setkání. Snad jste se už tak radostně shledala se svými drahými rodiči a manželem. Především ale prosme,
aby Vás stejně radostně a vstřícně přivítal dobrý Bůh – spravedlivý Soudce a milosrdný Otec, nejvyšší Učitel.
Jako představitel Vaší rodné obce, našeho Bludova, Vám jménem všech Vašich žáků, jménem všech Bludováků děkuji za
vše dobré, co jste za svůj dlouhý a plodný život v rodném kraji
vykonala. Děkuji za výraznou stopu, kterou jste zanechala v životech a srdcích tisíců Vašich žáků. Po velkém a záslužném díle
– odpočívejte v pokoji.
Stanislav Balík ml.

VÝLET S DĚTMI
DO PODLESÍČKA
Dne 9.5.2015 se uskuteční výlet s dětmi
do Podlesíčka – pohádkové vesničky, na Veselý
kopec a do Olejnice – Muzeum strašidel.
Cena pro dopělého je max. 500,korun a na dítě 400,-korun.
Cena je zatím orientační, snažím se vyjednat
na Veselém kopci slevu i s programem,
je to v jednání, v dalším
Bludovanu bude vše upřesněno.
Zájemci se mohou hlásit
v KD Bludov u pí. Zavadilové.
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DISCO CLUB BLUDOV
akce v březnu 2015
6.3. JÄGERMEISTER PÁRTY IT´S BACK
NESEĎTE DOMA A NECHTE SE CHYTIT ,, VOLÁNÍM DIVOČINY“ NAŠE
BARMANKA VÁM NEDOVOLÍ VYDECHNOUT A BUDE VÁM SERVÍROVAT LEDOVĚ
NAMRAŽENÉHO JÄGERMEISTERA.….. A MOŽNÁ POTKÁTE I JELENA…..
VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET DJ VAVRYS
7.3. TRADIČNÍ DISCO
PO PŮLNOCI MALÁ POZORNOST PRO VŠECHNY DÁMY K SVÁTKU VŠECH ŽEN
VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET DJ JELEN
13.3. JACK DANIEL´S FAMILY
POZVĚTE SVÉ PŘÁTELE NA LEGENDU - JACK DANIEL´S TENNESSEE,
GENTELMAN, SINGLE BAREL, HONEY… LUXUSNÍ SERVIS S JACK DANIEL´S
VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET DJ VAVRYS
14.3. AMUNDSEN PÁRTY 1 + 1 NOVINKA
ZA KAŽDÉHO PANÁKA OBDRŽÍTE JEDEN PANÁK ZDARMA NOVÉHO DRUHU
AMUNDSEN (KOKOS, ANANAS NEBO OKURKA A MÁTA) - VEČEREM VÁS BUDE
PROVÁZET DJ JELEN
20.3. KVĚTINOVÉ DĚTI V DOMINU
TĚŠIT SE MŮŽETE NA KRÁSNOU HIPPIE BARMANKU – ORIGINÁLNÍ DRINKY
A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOSTÝM. VÝHERCE ZÍSKÁ 2x POUKAZ NA LUXUSNÍ
MASÁŽ. TAK NEVÁHEJTE, BERTE ČELENKY, KORÁLKY, BATIKOVANÁ TRIČKA,
KVĚTOVANÉ KOŠILE, DŽÍNOVÉ KALHOTY DO ZVONU A PŘIJĎTE SI UŽÍT TENTO
VEČER. VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET DJ JELEN

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLUDOV
VÁS ZVE NA PŘEDVELIKONOČNÍ

MEDITATIVNÍ VEČER SE ZPĚVY Z TAIZÉ
u příležitosti Květné neděle vám bludovský
chrámový sbor představí vybrané skladby
tohoto světoznámého křesťanského společenství

v kostele sv. Jiří v Bludově
v neděli 29.března od 18:00 hodin
Dobrovolným příspěvkem podpoříte
odvlhčení bludovského kostela.
Milé /nejenom/ maminky, srdečně Vás zveme na již tradiční

8. Bludovský dětský bazar
pro děti od 0-15 roků

Kde? Velký sál Kulturního domu Bludov
Kdy? V sobotu 14.března 2015 od 9-11 hod.
Můžete koupit i prodat
– dětské oblečení pro malé i velké děti
– dětskou obuv
– dětské autosedačky, kočárky,...
– dětské dopravní prostředky - kola, odrážedla, koloběžky,...
– dětské hračky, knížky
– různé potřeby pro děti – škola, sport, tvoření... apod.
Prostě vše, co už vaše děti nepotřebují a jiným jestě poslouží.
Zájemci o rezervaci prodejného místa a více informací
se prosím hlaste nejpozději do 12.3.2015 na
tel. č.: 583238177 nebo e-mail kulturni.dum@bludov.cz
nebo lucka.polaskova@gmail.com
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21.3. RETRO PÁRTY
PRO VELKÝ ÚSPĚCH OPAKUJEME AKCI- PŘIJĎTE SE POBAVIT, POSLECHNOUT
A ZATANČIT NA NEJ HITY LET MINULÝCH. A K TOMU SI MŮŽETE VYCHUTNAT
MÍCHANÉ NÁPOJE TEHDEJŠÍ DOBY TYPU: FLUSANEC, MOZEK V KRVI, SEMAFOR,
BETON ATD.. VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET DJ VAVRYS
27.3. TEQUILLA PÁRTY
AKCE NA PŘÁNÍ – TEQUILLA SILVER A GOLD – PANÁK ZA 25,- KČ
VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET DJ JELEN
28.3. CAPTAIN MORGAN PÁRTY
AKCE NA PŘÁNÍ II – PANÁK KAPITÁNA ZA 20 ,- KČ
VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET DJ VAVRYS
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Jóga děti a rodiče
V důležitém období raného dětství tráví většina dětí nejvíce
času s maminkou. Na mamince velmi záleží, její role poskytuje
ohromné výchovné možnosti, ale i nesmírnou odpovědnost. Matka by neměla mít důležitější povinnost než přetvářet okolí dítěte
v oázu bezpečí, lásky a důvěry. Znamená to mimo jiné umět včas
reagovat na výzvy dítěte ke hře a současně mít po ruce nové
podněty odpovídající jeho tělesnému i duševnímu vývoji. Jako
zdroj nápadů, potřebnou inspiraci pro výchovu dětí a všestranný
podnětný herní repertoár jsem se rozhodla maminkám nabídnout
pomoc, ukázat jim cestu ,jak si hrát. Kupované hračky potřebovat nebudeme. Při hře s těmi nejmenšími si dlouho vystačíme
s „nejlevnějším“ a zároveň „nejdražším“ materiálem. Jsou to
prsty, dlaně, chodidla a další části dětského těla, jež oživnou jako
nejvzácnější loutky. Další věci potřebné ke hraní jsou předměty
s využitím odpadového materiálu, přírodnin a pod. Zamilovanou hračkou, která si rychle získá každé dítě, je říkadlo spojené
s pohybem.
Těší se na Vás Štolcová Alena
Věk: 2 až 3 roky
Dodatek - V případě zájmu je možné otevřít kurz ve středu nebo
v čtvrtek od 16:00 hodin do 17:00 hodin (10 lekcí/200,-korun)
JÓGA PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK /6-12/, přihlášky na
telefonu: 606 724 997 Štolcová Alena.

Jóga předškolní děti
PROČ BY MĚLY DĚTI CVIČIT JÓGU?
V rozmanitých jednotlivých jógových ásán si každé dítě (bez
ohledu na věk a zdraví) najde, co potřebuje-podporu, sebevědomí,
zklidnění, posílení a protažení svalů atd. Zdravým dětem pomáhá
jóga upevnit dobré návyky a oslabeným dětem pomůže k úpravě
drobných nevyvážeností tělesných i psychických (neklid, nesoustředění). Jóga je všestranná pomůcka utužující zdraví, vede ke
zdravému způsobu života, probouzí v dětech radost a lásku nejen
k sobě, ale i k okolí, protože harmonicky rozvíjí všechny jeho složky - zdraví tělesné, duševní, i duchovní i sociální.
VLIV JÓGY NA ZDRAVÍ:
- léčí psychosomatické potíže
- protahuje a posiluje svaly
- napomáhá správnému držení těla
- zklidňuje, prohlubuje
a zpomaluje dech
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- udržuje či pomáhá získat
zpět imunitu
- pomáhá eliminovat stres
- posiluje zdravé sebevědomí
- zlepšuje soustředění
Věk: 3 až 6 roků

Akce v KD a Klubu důchodců
Dne 10.2.2015 se sešlo šestnáct divadelníků z „Bludu v Tyátru“
ochotní znovu začít hrát divadlo a zkoušet! Jak sami vidíme,
i v dnešní době se najdou lidé, kteří chtějí něco dělat srdcem
a rádi! Našim ochotníkům přeji divadelní zlomte vaz! A těšíme se na jejich první komedii „Amant“, kterou budou hrát
a zahajovat i Bludovský divadelní podzim 31.10.2015.
Úterý 10.2.2015 bylo celkově nabité novými událostmi,
v Klubu důchodců jsme zahájili jógu pro rodiče s dětmi od
9:00 hodin a jógu pro děti aneb hrátky se zvířátky od 15:00
hodin….. obě cvičení vede paní Alena Štolcová, která má
k dětem krásný vztah, mohu jen vřele doporučit. Krásným
a poutavým povídáním učí děti nenásilně postavení těla, básničky, písničky, rozvíjí jemnou motoriku a různými technikami propojují hemisféry, aniž by to děti braly, že se něco učí.
Paní Štolcová, jen tak dál a děkujeme za naše děti!
Každou středu máme v malém sále KD aerobik od 16:00
hodin pro školkové děti a i zde jsou děti spokojené a přijdou
si na své. Na karnevale mohli rodiče dětí zhlédnout ukázku
cvičení starších dětí, které též vede paní Věra Formánková.
Děti se zde učí správnému držení těla, dýchání a základní
kroky pro aerobické cvičení a vše je též hravou formou.
Ve středu se též schází senioři, kteří si rádi popovídají, ale
i ti, kteří jsou ještě v aktivním věku a chtějí něco podnikat,
tvořit a vymýšlet.
Každý pátek jsou v Klubu důchodců Trdlohrátky pro
miminka od 9:00 hodin a pro běhálky od 16:00 hodin.
Aktivity v Klubu důchodců:
- úterý jóga
- středa setkávání důchodců
- pátek Trdlohrátky pro miminka a běhálky
Helena Zavadilová
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SKYLINK nás tentokrát pořádně vezme na hůl
Úvodem: Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.
Čínské přísloví
Prostě si ta „Nebeská linka“ spočítala, že z těch všech t.zv.
„balíčků“ nezbohatne dost rychle k ukojení své vlastní poživačnosti, takže nám od prvního dubna zdražuje drasticky „základní“,
tedy servisní poplatky. Měsíční ze 33,- na 55,- (67%), roční ze
498,- na 935 (88%) a ‚dvouroční‘ z 899,- na 1485,- (65%). Tak
to je ten největší APRÍL v životě ne-jednoho člověka. Alespoň
si zákazník té many nebeské uvědomí, že ta mu nepadá z nebe
zadarmo, nýbrž v nikým nekontrolovaných cenových skocích.
Aby ten záludně plíživý cenový vývoj neodehrával se až tak
úplně tiše, jak to uplatňují predátoři v divoké buši, odeslal jsem
(jako opakovaně i mnoho dalších takto postižených a naštvaných

klientů) stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu. Tento úřad
komunikuje se stěžovateli a poskytuje jim písemně jakýsi „přehled počinů (přečinů) Skylinku, zaslaných jim formou stížností“, ale to je tak asi všechno, co zatím k nápravě uvedené věci
(ne)vykonal. Proto k takovéto opakované stížnosti připojil jsem
na jejím konci poznámku následujícího znění, kterou si tady
dovolím citovat: „Rád bych chtěl věřit, že tuto ‚nadnárodní hydru‘ budete schopni vměstnat do mezí právních zákonů platných
v této zemi, respektive že lidé této země budou moci doufat, že
žijí v právním státě, který neselhává ve svém nejvyšším poslání,
totiž jako PRÁVNÍ INSTITUCE.“
Já vím, že to vyznívá poněkud pateticky, ale ve zdánlivě
nekončícím právním chaosu doufám, že se jednou objeví ‚světlo
nad vodami‘ i v této, s odpuštěním ‚nenažrané‘ kauze.
Roman Žalio

Sledujete televizi?
V Bludově asi není mnoho domácností, ve které by nebyl alespoň jeden televizní přijímač. Dotazovat se na sledování televize
se tak nejspíš zdá být zbytečné. Právě proto by Vám ale neměla
uniknout informace o tom, že sledování televizního vysílání
prostřednictvím satelitního poskytovatele Skylink bude od letošního dubna opět citelně dražší. Od roku 2012, kdy byl servisní
poplatek zaveden, je to už třetí a největší zdražení. Měsíční
poplatek za užívání služeb Skylinku se od dubna vyšplhá až na
78,- Kč. za měsíc. Původní měsíční poplatek, který činil 29,- Kč.
měsíčně, tak vzrostl téměř na trojnásobek a jeho další růst je jen
otázkou času.
Od okamžiku, kdy lucemburská společnost M7 Group
odkoupila společnosti Gital a Skylink od původních investorů
a následně je sloučila, zanikla u nás konkurence v oblasti „bezplatného“ příjmu televize ze satelitu. Společnosti Freesat a Digi
totiž poskytují svoje služby výhradně za měsíční poplatek. Zánik
konkurence tak odstartoval zpoplatnění služeb Skylinku a doslova raketový růst ceny za využívání této služby, která se tak pro
většinového televizního diváka stává neatraktivní.
V minulosti se mnoho lidí uchýlilo k satelitnímu příjmu
z důvodu pomalého přechodu k pozemnímu digitálnímů vysílání, protože prostřednictvím satelitní platformy měli kompletní
nabídku televizních programů k dispozici okamžitě. V dnešní
době je situace opět jiná. S výjimkou programů slovenských
televizí je v pozemním televizním vysílání programová nabídka

dokonce o poznání větší, než je v základní „bezplatné“ nabídce
Skylinku.
Návrat k pozemnímu příjmu televize je tak dnes nejen
finančně, ale i programově výhodnější variantou, než příjem programů přes satelit nebo přes telefonní linku. Bludov
a blízké okolí je velmi dobře pokryté televizními vysílači Kojál
a Praděd, které zajišťují dostupnost 3 základních programových
multiplexů s celkovým počtem 16 programů. Televizní vysílač
na rozhledně na Háji pak vysílá multiplex č. 4, který šíří dalších
7 programů. Instalace dalšího vysílače na Háji se předpokládá
v průběhu letošního roku a bude šířit vysílání multiplexu rs7/1a.
Tento multiplex je v některých částech Bludova dostupný již
dnes z vysílačů Hřebeč nebo Slavonín. Tímto multiplexem se
programová nabídka rozšiřuje o programy ČT ve vysokém rozlišení a o programy Kino svět a Retromusic.
Za současné situace je tak pro drtivou většinu televizních
diváků opět výhodnější návrat k tradičnímu příjmu televizního
vysílání, na který jsme všichni byli zvyklí až do příchodu televizní digitalizace v roce 2008, tedy k tzv. terestrickému příjmu.
Na rozdíl od všech ostatních způsobů distribuce televizního
signálu je toto vysílání placeno výhradně samotnými televizními
společnostmi a nikoliv z kapes televizních diváků.
Zbyněk Poisl - elektronik servis.
Instalace a servis televizních a rozhlasových antén.

Úspěšný hasičský ples
Dne 24.1.2015 se uskutečnil náš tradiční hasičský ples v místním kulturním domě.
Hodnocení je docela snadné, téměř vyprodáno, výborná
zábava, dobré jídlo a spokojenost.
A z toho samozřejmě plyne i spokojenost naše.
Organizovat ples v dnešní době není nic jednoduchého, je to
vždy tak trochu balancování na velmi tenkém ledě. Nám však
výborně zamrzlo…)))
I když, jak je nám vlastní, nemohlo proběhnout nic hladce.
Ještě před zahájením plesu bludovská hasičská siréna rozezněla
svůj mohutný hlas a povolala své hasiče k výjezdu k požáru do
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Jakubovic. Znamenalo to komplikace v pořádání plesu a hlavně
v připravovaném vystoupení našich mužů hasičů. To se muselo
malinko časově posunout, ale o to bylo větší očekávání. Vystoupení zcela jiného charakteru, než předešlé dva roky, roztleskalo
a rozradostnělo všechny přítomné. /Video je možno zhlédnout
na našich stránkách SDH Bludov a nebo na Bludnovinkách/.
Je třeba poděkovat především všem našim sponzorům, bez
kterých by pořádání plesu nebylo možné. Dále pak všem, kteří
se na pořádání plesu podíleli a pak samozřejmě všem vystupujícím hasičům a jejich „rejžovi“ Mileně Sobotkové, ti všichni to
pro vás dělají rádi a s láskou…))
Lenka Strouhalová, SDH Bludov
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Naše drahé, předrahé lavičky Bludovské, kampak jste se nám „potratily“ ?...
Tento příspěvek je inspirován výzvou Obecního úřadu k nám
občanům, abychom nelenili a psali, třeba i poněkud surrealisticky...
Kdepak jsou ty naše lavičky? Ptají se ti, kdo už nemají
sil doplahočit se k nim, trmácejíce se z horního i dolního konce
Bludova, jakož i od Lázní, nebo dokonce až od nádraží
Bludov-lázně či z Bludovského ‚hlavního‘ nádraží. Možná by
Obec mohla najmout rikšu, toho běžícího kmána, co se za ním
veze tučný turista do těch našich lázní.
A co tedy náš přelavičkovaný střed obce? Ten se nepočítá?
Ale počítá! Tak například kolem rybníčku může na té lavičko-množině sedět a do rybníčku hledět až několik desítek lidí
současně (milenci na klíně například zabírají jen jedno místo
k sezení). Tyto lavičky možno nazývati lavičkami botanickými:
z jara bylo by možné odtud pozorovat kvákající žáby - v tom
našem rybníčku, vlastně spíše „žabníčku“ (slovo rybník je přece
odvozeno od ryb, které... však víme).
To další lavičky stydlivě mizí v uličce, v té téměř ztracené,
po proudu od rybníčka, kam zavítá jen pár rezidentů - samozřejmě je jim to přáno.

Ukazuje se, že taková koncentrace laviček ve středu obce
jako by paradoxně souvisela s koncentrací výfukových plynů
tamtéž. Zatím povětšinou zejí prázdnotou – ty lavičy. Málokomu
chce se tam seděti a smog hustý inhalovati. Lavičky tak drahé
a nevyužité? To přece nelze připustit!
Na to by byl jednoduchý recept. Dejž Radnice do okresních novin výzvu určenou všem dobrodruhům, romantikům či
bezdomovcům tohoto kraje s následujícím textem:. „Přijďte
k nám do Bludova, vy všichni s nepokojnou duší, vyspat se
o letních nocích na našich překrásných lavičkách. Zažijete romantický nocleh ve stínu našeho zámku, či v přilehlé tiché uličce.
Intimita zajištěna. Tekoucí a bublající voda na dosah v přilehlé
vodoteči.“
Neboť by to byl počin chvályhodný, protože charitativní
činnosti není v současné době nikdy dost.
A možná také, že tímto způsobem učinili bychom první
nesmělý krůček k velké proměně. Nebo spíše vykonali bychom
první velký mentální skok pro lidstvo a to z podzámčí přímo do
moderní multikulturní společnosti J
Roman Žalio

Zimní chata Rejvíz
Byly to již čtyři roky, co jsme byli naposled s naším oddílem
na Zimní chatě, co jsme společně trávili několik dní z jarních
prázdnin na útulné chatě schované v lese nedaleko vesnice Rejvíz.
Byli jsme tam od roku 2005 celkem třikrát a letos jsme se
tedy chystali na Rejvíz po čtvrté. To, že jsme během deseti let
navštívili chatu jen třikrát, není proto, že by se nějaká výprava
na Rejvíz nezdařila. Naopak, vždy to byla jedna z naprosto nejoblíbenějších akcí, ale se zimními chatami je to trochu složitější.
Přeci jen to není akce pro úplné nováčky, když je velká zima
není ani snadné vždy přesvědčit maminku či sehnat dost vedoucích, a spousta jiných komplikací. Píši Vám to vše především
proto, abyste si alespoň trochu dokázali představit naši radost,
když nám to všechno klaplo a měli jsme k tomu i spoustu sněhu
a krásné počasí.
V pátek k večeru jsme vyrazili na vlak do Jeseníku. Nešlo
se snadno, neboť batohy s výbavou do zimy přeci jen váží
víc a navrch v rukách běžky. Po krátkém přesunu autobusem
z Jeseníku nás čekaly už pouze tři kilometry z mírného kopečka
k chatě. Po kratší úvaze jsme se rozhodli obout běžky. Pro některé to znamenalo, že úplně poprvé na běžkách pojedou s desetikilovým batohem na zádech, a když se vzdálili ti rychlejší, kteří
měli čelovky, jeli navíc i potmě. Byl to boj, ale pěšky bychom
rychlejší nebyli a v tu chvíli bych to tak asi nenazval, ale zpětně
to byla celkem sranda.
Další dny se pak nesly zejména v duchu výletů na běžkách.
Každý den jsme vyráželi hned po snídani na okruhy okolo chaty
a zakusili jsme si toho celkem dost. První den jsme za krásného
počasí vyrazili na Čertovy kameny. Jelo se pěkně po rovince
a někteří tedy mohli zjistit, že za světla a bez batohu už to jde
o poznání snáz a začali běžkám přicházet na chuť. Téměř po čtyřech a s běžkami na ramenou jsme se následně škrábali na Zlatý
Chlum. Druhý den vedla naše trasa přes mechová jezírka. Bylo
zataženo a většinu času lehce sněžilo, jakmile jsme ale vyjeli
na otevřenou pláň, zastihla nás silná vánice. Nebylo nic vidět,
teplota jako by klesla o několik stupňů a silný protivítr nás nejen
brzdil, ale nepříjemně nám hnal hustě padající sníh přímo do
očí. Když jsme pak dojeli na autobusovou zastávku a schovali
se, vánice pomalu přešla. Nebylo to snadné, nejmladším účastnicím bylo teprve devět a někteří méně zkušení dokonce vyzuli
běžky a šli pěšky, protože nebyli schopní jet. Přesto jsem během
přestávky nezaslechl žádné zoufání nebo stěžování, všichni byli
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veselí, jako by nám svítilo sluníčko. To mě dostali, nemáme
v oddíle padavky, ale tady bych to i pochopil. Poslední den jsme
také využili k výpravě k jezírkům. Během předchozího dne napadlo možná i 30 centimetrů nového sněhu, a tak jsme tentokrát
většinu trasy jeli za nosem a razili si vlastní stopu.
Druhou část odpoledne a večery jsme pak již trávili v chatě či jejím okolí. Postavili jsme si například bobovou dráhu
a v igelitových pytlích sjížděli vyhlazeným korytem. Zahráli
jsme si i na závody psích spřežení, nějakou tu koulovačku, prostě
užívali jsme si sněhu, jak to jen šlo. V chatě jsme pak krom
spousty her především odpočívali a u toho si třeba četli povídku
Jak rozdělati oheň od Jacka Londona, o zlatokopovi putujícím
v silném mrazu na Aljašce. K neobyčejnému zážitku však
stačilo i jít jen umývat nádobí k pramínku. Ještě jsem nezažil, že
by mi voda při umývání přimrzala ke dnu.
Chata nám utekla hrozně rychle. Měli jsme se báječně, ale
účastníci občas museli i zatnout a vyhrabat v sobě ještě zbytky
sil, když už pomalu docházely. Museli se o sebe i dobře starat,
aby se udrželi v teple a suchu. Snad si tedy krom krásných
zážitků odnesli i spoustu cenných zkušeností. Ne pohodlí, až
náročnější podmínky vyzkouší člověka, a musím říct, že jsem
byl velmi potěšen, jak vše zvládali a s jakým nadhledem se
vyrovnávali s nelehkými situacemi.
Ondřej Daniel – Rys, vůdce 2. oddílu Bludovit,
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Barbaři v Bludově.
Pohledem do encyklopedie nebo naučného slovníku je možné
zjistit, že vznik slova „Barbar“ je datován daleko před počátek
našeho letopočtu. Jak toto slovo vzniklo a jaký mělo původní
význam, není dodnes přesně známo. Faktem ovšem je, že dnes
toto slovo používáme pro označení lidí, kteří se vůči svému
okolí chovají nelidsky, drancují a ničí. Dokonce i v učebnicích
dějepisu je možné najít stati o tom, jak tu či onu zemi v minulosti ničily nájezdy barbarů. Pokud jde ovšem o Barbary v Bludově,
pak se věci mají zcela odlišně. Dějiny bludovských Barbarů jsou
totiž celkem přesně známé.
Bludovská skupina historického šermu Barbaři vznikla
v roce 1988 odštěpením od podobně zaměřené skupiny s názvem
Moravští rytíři. Z původní sestavy skupiny však dnes už zůstali
jen dva lidé.
Co bylo důvodem k odtržení některých členů od Moravských
rytířů?
K odtržení některých členů ze skupiny Moravských rytířů došlo
z důvodu odlišného historického zaměření. Moravští rytíři byli
zaměření na období gotiky a třicetileté války. Barbaři se zaměřují především na období antiky.
Moravští rytíři patřili do Šumperka. Jak se stalo, že jste se
dostali do Bludova?
Právě proto, že v Šumperku už pro Barbary nebylo místo, tak se
hledalo jiné, vhodnější, kde bychom mohli působit. Bludov nás
přijal, a tak jsme tu zůstali už víc než čtvrt století.
Vyvíjí se nějak skupina, co se týká počtu členů? Měníte často
svoji sestavu?
V průběhu času se počet členů skupiny ustálil na 7 lidech,
přičemž dnešní sestava vznikla před jedenácti lety. Členská
základna je tedy už stabilní: Vlastimil Diopan, Patrik Hamáček, Roman Hamáček, Pavel Novák, Petr Krobot, Marcel Hýbl
a Václav Ondráček.
Změnilo se nějak historické zaměření Barbarů v průběhu
jejich existence?
Nedá se říct, že bychom nějak ustoupili z našeho původního
historického zaměření. Období antiky tvoří základ naší činnosti.
Na druhou stranu je pravda, že se přizpůsobujeme době a požadavkům zákazníků. Takže jsme přidali například gotiku. Některá
naše vystoupení se ale mnohdy dotýkají i témat z nedávné minulosti nebo dokonce současnosti.

Máte velkou konkurenci? Je v česku hodně takových skupin,
jako jsou Barbaři?
Je konkurence a konkurence. Skupin zabývajících se historickým šermem je hodně. Mnohem méně je už ovšem takových,
jako jsme my. Drtivá většina jsou mladí kluci do 25 let, kteří
jako rytíři zrovna moc nevypadají, takže mají stále co dohánět.
My už šermujeme víc než 25 roků a takových skupin je po republice už jako šafránu. Takže to s tou konkurencí není tak úplně
jednoznačné.
Máme tu výhodu, že už nás lidi hodně znají. Poznávají nás
a vyhledávají naše představení. Jezdíme docela často na různé
turnaje a slavnosti, kam si nás pořadatelé zvou už pravidelně
mnoho let.
Ono to není jen o konkurenci. Pokud je skupina dobrá a má
kvalitní program, pak si je jiné skupiny zvou jako hosty na svoje
programy a vystoupení, takže jezdíme hodně po republice a vystupujeme jako hosté, partneři nebo soupeři. Jeden bez druhého
by tak mnohdy nemělo smysl.
V minulosti jsme několik roků po sobě byli zváni na rytířské turnaje do Bavorska, kam se sjížděly skupiny z velké části
Evropy.
Viděl jsem některá vaše vystoupení. Velmi dobře jsem se bavil.
Kdo vám vymýšlí témata a rýmované texty?
Kostru samotných vystoupení vymýšlí jeden z nás - Václav
Ondráček, dál už je to pak kolektivní dílo, kdy se pilují detaily.
Program se tak neustále vyvíjí a zdokonaluje.
Dnes se lidé chtějí především bavit. Udělat krvavou řež
a mlátit se hlava nehlava, to není žádné velké umění. Umění je
lidi zaujmout a pobavit, v lepším případě třeba i poučit.
Jak je to s úrazy?
Šrámy, podlitiny, škrábance a boule, to je na denním pořádku.
To nejsou úrazy, to je provozní stav. Vážné úrazy jsou ale spíš
výjimkou. Občas se něco nepodaří a někdo zapomene prsty nebo
hlavu tam, kde v zápětí dopadne kus železa nebo něčí zbraň. Jsou
to ale ojedinělé situace, které by za ta léta šlo spočítat na prstech
možná jedné ruky. Proto také dvakrát týdně trénujeme, abychom
se těmto nepříjemným situacím pokud možno vyhnuli.
Vím, že jste se zúčastnili už několika filmových a televizních
natáčení. Jak se to přihodí, že parta z Bludova se dostane až
k takové práci?
Tak to je z velké části zásluha agentury, pod kterou šermujeme,
ale také ostatních šermířských skupin, které nás znají a pro tuto
práci nás filmařům mnohdy doporučí.
Jaká natáčení už tedy máte za sebou?
Máme za sebou celkem čtyři filmová natáčení. Pro českou produkci jsme natáčeli tři filmové pohádky a v loňském roce jsme
natáčeli historický film Emperor s belgickou produkcí.
Filmové a televizní natáčení je velmi dobrou zkušeností.
Máme možnost spolupracovat s velkým počtem jiných šermířských skupin, což je vždycky dobrá zkušenost. Na druhou stranu
je takové natáčení opravdová dřina. Je potřeba si uvědomit, že
jsme najímáni jako kaskadéři do historických bitev. Většinou
tak trávíme natáčením 12-16 hodin denně. Po celou tuto dobu
ovšem nesvlékneme brnění, což je hodně náročné.
Na otázky Zbyňka Poisla odpovídali „Barbaři.“
Rozhovor byl redakčně upraven a následně autorizován.
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ZŠ Bludov
Lyžařský výcvik 1. – 5. ročníku ZŠ v Bludově
Ve dnech 27. – 29. ledna se díky příznivým sněhovým podmínkám bludovské základní škole opět podařilo zorganizovat
tradiční lyžařský kurz v Koutech nad Desnou v lyžařském areálu
„Kareš“. Byl určen pro všechny zájemce bez ohledu na lyžařské
dovednosti. Celkem se kurzu zúčastnilo 95 žáků a dle ohlasů
u většiny zúčastněných splnil očekávání. I pro kapsy rodičů
určitě byl příjemný příspěvek v hodnotě 50,-Kč na žáka od
Spolku přátel školy.
Děkuji všem, kteří se na hladkém průběhu kurzu podíleli.
Mgr. Irena Dokoupilová

A tady jsou ti nejlepší, kteří postupují do okrskového kola
v Šumperku:
1. ročník – Viktorka Nosálková (1. místo),
Vendulka Danková (2. místo)
a Gábinka Schauerová (3. místo)
2. - 3. ročník – Zuzana Znojová (1. místo),
Karolína Alex Veselá (2. místo) a Barbora Janzová (3. místo)
4. - 5. ročník – Eliška Kubíčková (1. místo),
Terezka Váňová (2. místo) a Jana Sadilová (3. místo)
Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.
Mgr. Irena Dokoupilová

Recitační soutěž
V měsíci lednu proběhl na naší škole další ročník recitační
soutěže. Děti si připravily krásné básně, které recitovaly před
porotou. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Z každé jsme vybrali tři nejlepší soutěžící. 0 kategorie - 1.místo Ondřej Špička,
2. místo – Adéla Navrátilová, 3. místo – Tomáš Oláh. I. kategorie
- 1. místo - Zuzana Znojová, 2. místo – Karolína Alex Veselá,
3. místo – David Matějček. II. kategorie - 1. místo – Veronika Zavadilová, 2. místo – Daniela Oláhová, 3. místo – Tereza
Váňová. Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další
ročník.
Mgr. Jarmila Březinová

Pěvecká soutěž
V měsíci lednu se na naší škole koná každoročně pěvecká soutěž. Z každé třídy byli vybráni nejlepší zpěváci, aby předvedli
své pěvecké dovednosti. Zúčastnit se mohlo z každého ročníku
pět zpěváčků.
Bludovan 11

Super farmář ve školní družině
Ve spolupráci s firmou Pygmalion jsme v úterý 20.1.2015 uspořádali školní kolo soutěže „Super farmář“. Tato hra se objevila
v roce 1997, ale vznikla daleko dříve, už v roce 1943 ve Varšavě. Tehdy se jmenovala „Chov zvířátek“, a byla to hra určená
pro celou rodinu. Děti si hrají na farmáře a zabývají se chovem
domácích zvířat. Superfarmářem se stává hráč, který jako první
získá stádo, ve kterém bude mít alespoň jedno zvíře z každého
druhu. Do našeho školního kola se zapojilo 34 dětí ze všech
oddělení školní družiny. Ti nejlepší nás budou reprezentovat
v krajském kole, kterého se zúčastníme v měsíci dubnu.
Výsledky školního kola:
1.místo Adélka Navrátilová 1.třída
2.místo Šárka Krystková 3.třída
3.místo Natálie Kulhajová 2.třída
4.místo Tereza Horáčková 3.třída
Soňa Nikolovová
vychovatelka ŠD
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Tomáš Riedl 15 let.
Člen vítězného družstva mistrů světa v požárním sportu dorostenců 2013 a vítěz přeboru Moravy 2014 v motokrosu ve třídě
do 85ccm.
Co Vás přivedlo k těmto úspěchům?
K požárnímu sportu mě v mých 6 letech přivedl starší bratr,
který se tomuto sportu také věnuje. Požární sport obsahuje velice zajímavé discipliny, které mě zaujaly natolik, že se tomuto
sportu věnuji dodnes.
S motokrosem jsem začal ve svých 9 letech. V tomto případě je to zásluha mého otce, který mě k motokrosu dovedl a který
je v tomto směru mojí obrovskou oporou. Motokros je v naší
rodině už tak trochu tradice. Úspěšným motokrosařem byl můj
strýc Milan, který se také už od svého dětství motokrosu věnoval
a kterého podporoval také jeho otec a můj děda. Reprezentuji tak
už třetí generaci Riedlů, která se věnuje motokrosu.
Z Vašich úspěchů je zřejmé, že se věnujete oběma sportům
dodnes. Jak se to dá oboje stihnout?
Máte pravdu. Věnuji se stále jak požárnímu sportu, tak i motokrosu. Téměř každý den mám nějaký trénink a téměř každý
víkend nějaký závod. Skoro všechen volný čas tak věnuji těmto
dvěma sportům.
Který z nich je náročnější?
Po všech stránkách je náročnější motokros. Nejméně dvakrát
týdně jezdím na tréninky. Každý z nich obsahuje 4 až 5 tréninkových jízd v délce přibližně dvacet minut. Celkem tedy
asi jeden a půl hodiny čistého času na trati. Mezi jízdami mám
vždy chvilku na regeneraci sil a nutnou údržbu motocyklu. Celý
trénink tak trvá přibližně 3 hodiny.
Pokud netrénuji na motocyklu, musím si udržovat fyzickou
kondici, která je důležitá nejen v motokrosu, ale i v požárním
sportu. Z tohoto pohledu jsou si oba tyto sporty docela blízké.
Fyzická kondice je zcela zásadní. Přesto, že se mnohým může
zdát, že motokros je jen jízda na motorce s minimální fyzickou
náročností, je to obrovský omyl. Motokrosové tratě jsou velmi
náročné a udržet motorku na trati není vůbec žádná legrace.
Pády a kotrmelce jsou nedílnou součástí tohoto sportu a bez
náležité fyzické přípravy hrozí vážná zranění.

VALÍ SE NA VÁS EXEKUCE
ZE VŠECH STRAN?

Specializace na oddlužování a osobní bankrot
•
•
•
•

Jste v bezvýchodné situaci?
Splácíte více, než vyděláte?
Chcete začít žít normální život bez dluhů?
Zastavíme dražbu uvalenou na Váš majetek.
Pomůžeme Vám! Legálně, rychle
a s jistotou dokážeme zastavit tento kolotoč.
Přenechte SVÉ starosti NÁM ...

Kontakt: Alena Krestýnová, 8. května 4, Šumperk
(možno domluvit schůzku i jinde)
Kontaktní osoba: Petra Malá, mobil: 721 054 448
e-mail: ins.bankrot@seznam.cz
KONZULTACE ZDARMA!!!
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Potkalo Vás už nějaké vážné zranění?
Naštěstí ne! Odřeniny, škrábance a podlitiny vůbec nepočítám
mezi zranění. Ty jsou běžnou součástí motokrosu. Vážnějším
zraněním jsem ale doposud úspěšně unikal. Zatím jsem nikdy
neskončil v nemocnici.
Otec Vás v motokrosu podporuje, ale co maminka? Jak to vidí
ona?
Maminka to nese statečně. Už si zvykla a drží mi vždycky pěsti,
nejen abych vyhrál, ale hlavně, abych dojel živ a zdráv.
Takže i u ní máte velkou podporu?
Určitě ano. V tomto směru je to hodně o psychice. Kdybych šel
na start závodu s vědomím, že nemám plnou podporu svých rodičů a celého týmu, byla by to obrovská zátěž, která by mi celý
závod mohla zkomplikovat.
Motokros vyžaduje obrovské soustředění. Jezdí se v náročném terénu, v blátě, v prachu, skáčou se mnohametrové skoky
nejen do dálky, ale i do výšky. Při tom všem je nutné obrovské
soustředění. Kdykoliv se na trati může objevit něco nečekaného
a jezdec musí být schopen zareagovat tak, aby odvrátil případnou kolizi. Duševní pohoda je polovina úspěchu v závodě.
A co finanční náročnost takového sportu?
Bez peněz to samozřejmě nejde. Základem úspěchu je dobrý
a spolehlivý motocykl, což je samozřejmě největší finanční
položka. K tomu patří ostatní nezbytné vybavení a také vše,
co je nutné k provozu motocyklu, jako je palivo a podobně.
V současné době je to bezpochyby mínusová položka v rodinném rozpočtu.
Jednou bych se ale moc rád motokrosem živil, takže snad
se mi to podaří.
Jaké máte plány pro tento rok a blízkou budoucnost?
Pokud jde o motokros, tak letos přestupuji do vyšší kategorie,
což znamená po všech stránkách vyšší nároky.
V požárním sportu postupuji do kategorie „muži,“ takže
i tam mě čekají požadavky na vyšší výkony.
K tomu všemu končím základní školu a čekají mě přijímací
zkoušky na střední školu a následné studium.
Takže i letošní rok bude náročný.
Na jakou školu se budete hlásit?
Rozhodně chci studovat strojírenský obor. Uvidím ještě, kam
na školu se dostanu. V každém případě chci školu s maturitou,
a pak bych se rád věnoval profesionálně motokrosu.
V tom případě Vám přeji hodně duševních i fyzických sil, štěstí
a pevných nervů. Rozhodně to všechno budete potřebovat.
Děkuji Vám za rozhovor. Helena Zavadilová.
Rozhovor byl redakčně upraven a následně autorizován.
Je až s podivem, co všechno tento mladý muž za svůj život
už dokázal. I mnozí dospělí by mu to mohli závidět. Jeho píle,
odhodlání a vytrvalost by pak mohla, nebo spíš měla, být příkladem a inspirací dnešní mladé generaci.
Každý z nás by měl mít svůj sen a cíl, o jehož dosažení
a naplnění by měl po zbytek svého života usilovat a nevzdávat
se, když se něco nedaří. Právě o tom nám dnes své vyprávěl
Tomáš Riedl.
Děkujeme.
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Jóga děti aneb hrátky se zvířátky

Jóga rodiče s dětmi

Aerobik děti
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Fotky karnevar 7.2.2015

Fotky Trdlohrátkové čtení pro školky
a školy 26.1.2015
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