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Setkání s důchodci

Velikonoce
Milí bludovští spoluobčané,
letošní Velikonoční neděle připadá na
5. dubna. Příští rok budou Velikonoce
27. března a v roce 2017 16. dubna. Proč
se slaví Velikonoce každý rok jinak? Je
to tím, že datum Velikonoc se neřídí naším, tedy gregoriánským kalendářem, ale
vychází z kalendáře židovského. V židovském kalendáři začíná kalendářní měsíc
objevením prvního srpku nového měsíce
(toho na obloze). Nám, kteří jsme oslnění
světlem všech různých lamp a svítidel
a kterým kromě toho papírového kalendáře ubíhající dny ukazují na sekundy
přesně naše hodinky mobily a počítače, je
vnímání času podle dorůstajícího měsíce
vzdálené.
Naši předkové pohledem na oblohu
vnímali nejen čas, ale i Toho, který to vše
kolem přesahuje. Tento Přesahující je, jak
je to vyznačeno na velikonoční svíci, α alfa to znamená počátek a je Ω - omega
to je konec. Není vymezen ubíháním dnů,
měsíců a let.

O Velikonocích si křesťané připomínají, že Věčný, vše přesahující Bůh
z lásky vstoupil do nejstrašnějšího údělu
člověka. Přijal na sebe tu největší potupu
a utrpení lidské duše i těla. Nikdo tedy
ve svém utrpení už není sám. A naplnil
tuto tmu světlem své lásky, spravedlnosti
a života. Velikonoce jsou pro křesťany
oslavou toho, že v Ježíši Kristu náš život
překračuje hranice určené dny pozemského kalendáře.
Přeji vám všem, abyste prožívali následující dny jako chvíle, které přesahují
láskou a dobrem chvíle minulé.
Krásné a požehnané Velikonoce přeje
P. Otto Sekanina, bludovský farář

Bohoslužby o Velikonocích
v Bludově

Zelený čtvrtek 2.4. - 17:00 hod.
Velký pátek 3.4. - 17:00 hod.
Bílá sobota 4.4. - 19:00 hod.
Velikonoční neděle 5.4. - 10:30 hod.
Velikonoční pondělí 6.4. -10:30 hod.

Koncert KPH

Koncert KPH byl veselý a podle mého názoru se vydařil a povedl. Mladí umělci byli
úžasní. Zejména paní houslistka byla velice šikovná a hrála nádherně, byla to lahodná
procítěná hudba plná nadšení z mládí a ze života.
Helena Zavadilová

Dne 19.2.2015 ve 14:00 hodin se uskutečnilo setkání s důchodci o celkovém počtu
35 seniorů.
Mimo jiné přijala moje pozvání paní
Mösnerová (Bobina), která vyprávěla o své
háčkovací aktivitě.
Oslovila i naše seniory, kteří mají
chuť s „Bobinou“ spolupracovat a též
se podílet, aby se přihlásili v KD Bludov.
Jedná se o háčkované věci pro nedonošená miminka.
Kdo by se chtěl přidat, klidně se
přihlaste. Dále jsem seniory obeznámila
s kulturním programem na březen a pozvala je na jedno úžasné představení do
Boleratic (Zapeklitá komedie).
Senioři se budou scházet každou
středu ve 14:00 hodin v Klubu důchodců,
kdo máte zájem, klidně přijďte. Vedoucí
této skupiny je pí. Jánětová Ludmila.
Mladší skupina seniorů chce být
aktivnější a chodit na různé pěší výlety
– příště přijdou s návrhy, co a jak by
chtěli a kam. Vedoucí této skupiny je
p. Lubomír Soural.
Oslovila jsem též celou skupinu
s prosbou o vyzdobení Klubu důchodců,
aby nám všem tam bylo dobře a to i dětem,
které tam pravidelně docházejí na jógu
a na Trdlohrátky. Také bych uvítala nějakou šikovnou babičku, která je ochotná
s dětmi pracovat – ráda bych založila
kroužek Šikovných ručiček, kdo máte zájem, přihlaste se v KD u pí. Zavadilové.
Takže se těším na další setkání s našimi seniory!
Helena Zavadilová
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Bludoveček
Dne 8.3.2015 jsme se sešli na Bludovečku, kde členové KČT zahráli úsměvnou formou divadlo o založení Bludovečka. Všichni
jsme se výborně bavili a s dobrou náladou odcházeli domů. Velice vtipné a výstižné byly komentáře, děti se zde dozvěděly též
hodně nového hravou formou. Děkujeme a přejeme další akce
podobného typu!
Helena Zavadilová

Vandalové v akci
V pondělí ráno 23.3.2015 bylo na Obecní úřad nahlášeno
poškození informační tabule naučné stezky „Bludovská
stráň“ u vstupu do lesoparku Gryngle. Jednalo se o úmyslně založený oheň přímo pod varovnou tabulí se zákazem
rozdělávání otevřeného ohně. Vandal nejenže zničil práci jiných lidí a způsobil škodu asi 20.000,- Kč, ale při možném
rozšíření ohně do lesoparku by škody byly mnohem větší.
Pokud jste v té době zahlédli něco podezřelého, prosím,
dejte zprávu p. Kočtařovi na OÚ. Děkuji.
Ing. Milan Klimeš, předseda ZO ČSOP Bludov

Zatmění Slunce 2015
V pátek 20. března v dopoledních hodinách, jsme mohli na nebi
pozorovat ne zcela obvyklý úkaz. Po více než čtyřech letech
jsme opět mohli pozorovat částečné zatmění Slunce. Tento
nebeský úkaz není ani zdaleka tak vzácný, jak by se někomu
mohlo zdát. Na Zemi dochází k zatmění Slunce přibližně dvakrát
až třikrát ročně. Většina těchto zatmění je ovšem pozorovatelná
z míst, která leží mimo území naší republiky. Zatmění Slunce,
pozorovatelná z našeho území, se opakují přibližně každých
5 roků. To příští bude 20.6.2021, tedy přibližně za 6 roků.
V dávných dobách byly tyto nebeské úkazy spojovány
s nadpřirozenými mocnostmi a božstvy. Zcela zásadní změnu
v přístupu k tomuto úkazu přinesla až Einsteinova teorie relativity. Tu právě bylo možné ověřit a dokázat díky tomuto úkazu,
kdy v gravitačním poli měsíce dochází k ohybu světla.
Dnes zasahuje zatmění Slunce do mnohem běžnějších věcí.
Masivní rozmach obnovitelné energetiky způsobuje závislost
dodávek elektřiny právě na slunečním svitu. Při zatmění Slunce
tak dochází k docela významnému výpadku ve výrobě elektřiny,
které je nutné nahradit z jiných zdrojů. V případě letošního zatmění Slunce byl počáteční výpadek výkonu přibližně 800MW
na začátku zatmění a po skončení zatmění opětovný nárůst
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výkonu přibližně o 1100MW. Tyto hodnoty se blíží výkonu jednoho výrobního bloku Jaderné elektrárny Temelín (1000MW.)
Protože celé zatmění trvalo přibližně 141 minutu, bylo nutné
v české elektrizační soustavě kompenzovat každou minutu
změnu výkonu 13,5MW, což vzhledem k připravenosti energetického dispečinku nebyl až tak velký problém.
Zbyněk Poisl

Bludov 20.3.2015, 10:45 hodin
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
3. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 9. března 2015 se v kulturním domě od 18:00 do
20:30 uskutečnilo 3. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno
bylo všech 15 zastupitelů. Zasedání řídil starosta Pavel Ston,
jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Luděk Březina a Karel
Směšný, 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 a plnění všech úkolů z minulých
zasedání.
Zpráva o činnosti rady
Místostarosta Josef Ťulpík přednesl zprávu o činnosti rady za
období od prosincové schůze zastupitelstva. Za tu dobu se rada
sešla pětkrát. Kromě běžné agendy řešila cenu stočného pro rok
2015, zřízení nové lékárny, provoz koupaliště a hotelu Vlčí důl,
ustavení komisí obce, návrh na změnu územního plánu obce
a další.
V diskusi se Martin Schauer zeptal, kdy proběhne schůzka
k rekonstrukci komunikace Jana Žižky, jak bylo domluveno.
Starosta odpověděl, že se koncem ledna sešel s hejtmanem Olomouckého kraje, který rekonstrukci podpořil. Nicméně do měsíce na to přišel dopis od hejtmanova náměstka, že rekonstrukce
ulice v roce 2015 neproběhne, nejdřív v roce 2016. Schůzka tak
nyní postrádá smysl, protože se stále neví, v jaké variantě bude
silnice rekonstruovaná – zda s chodníkem, nebo jen rozšířeným
pruhem. Jaroslav Poprach z pléna upozornil, že stav ulice se
velkým provozem z obou lomů neustále zhoršuje, je to 10 let
od realizace plynu a splaškové kanalizace. Zastupitelstvo poté
zprávu o činnosti rady 14 hlasy (1 proti) schválilo.
Hospodářské záležitosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny, které
schválila rada a které v závěru roku uváděly do souladu rozpočet
se skutečným hospodařením. Poté schválilo účetní závěrku
obce za rok 2014.
Podpůrné programy obce
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o čerpání podpůrných
programů obce v roce 2014. Z přidělené částky 735.000 Kč
nebylo vyčerpáno 24.869 Kč (zahrádkáři - 9.869 Kč, Jezdecký
klub ARCO Bludov - 2.000 Kč, pionýři - 3.000 Kč, Kašecký
Vít a Alena – výsadba ovocných stromků 5.000 Kč, Jiří Březina
– výsadba ovocných stromků 5.000 Kč). L. Březina se zeptal,
proč zahrádkáři nevyčerpali svůj příspěvek; na to odpověděl
Stanislav Balík, že neproběhla plánovaná výstava.
Posléze se projednávalo rozdělení podpůrných programů na
rok 2015. Celkem bylo přijato 19 žádostí s tím, že komise kulturní, mládeže a sportu projednala 17 a komise životního prostředí
2 žádosti. Rada navrhuje, aby se na programy na využití volného
času dětí a mládeže dalo 74.000 Kč, na programy péče o vzhled
obce a veřejnou zeleň 22.000 Kč, na podporu rozvoje sportu
436.000 Kč, na ostatní kulturní a zájmovou činnost 160.000 Kč,
na požární ochranu (mládež) 80.000 Kč a na sociální výpomoc
5.000 Kč; celkem tedy 777.000 Kč. Co se konkrétního rozdělení
týče, rada beze zbytku přejala návrhy komisí.
V diskusi předložil protinávrh Milan Klimeš, který navrhl
zvýšit celkový objem rozdělovaných financí o 167.000 Kč na
944.000 Kč, z čehož měly být posíleny oblasti ochrany životního prostředí, rozvoj sportu a kulturní a spolková činnost.
Návrh odůvodnil placením nižšího příspěvku za dopravní obslužnost cca o 400.000 Kč s tím, že polovinu ušetřených peněz
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navrhuje přidat právě do příspěvků z podpůrných programů – což
navrhoval již na minulé schůzi zastupitelstva. Starosta reagoval,
že ušetřené peníze z dopravní obslužnosti rada navrhuje dát do
kultury – tak, jak to navrhoval M. Klimeš, ale ne do spotřeby,
ale do objektu kulturního domu, jež slouží jako zázemí kultury.
Proto jde 300.000 Kč na rekonstrukci elektroinstalace a ozvučení v KD a proti loňsku rada navrhuje navýšení 41.000 Kč na
podpůrné programy. Na to odpověděl M. Klimeš, že předložený
návrh krátí příspěvky např. pro ČSOP na cca 30 – 50 %, chtěl by
rovněž podpořit rozvoj sportu navýšením o 115.000 Kč. S. Balík
připomněl, že v roce 2014 došlo oproti roku 2013 k výraznému
navýšení příspěvku ve prospěch sportu, zatímco ostatní oblasti
zůstaly na stejných částkách. Tím se narušila dlouhodobá rovnováha, kterou letošní navýšení nesportovním spolkům o 41.000
Kč částečně napravuje. Proto odmítá, aby namísto narovnání
byla nerovnováha dále posilována. Zastupitelstvo poté návrh
M. Klimeše zamítlo (2 pro, 7 proti, 6 se zdrželo) a naopak
11 hlasy (4 se zdrželi) schválilo původní návrh.
Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního
a kontrolního výboru, které se za uplynulé období sešly každý
jedenkrát.
Rozpočet obce na rok 2015
Komentář k rozpočtu přednesl starosta. Podrobně se zabýval
příjmovou částí rozpočtu a poté informoval v rámci výdajů především o nejdůležitějších akcích roku 2015. Jedná se
o dokončení revitalizace centra obce, zateplení a výměnu oken
staré budovy základní školy, rekonstrukci komunikace na ulici
Jiráskova.
V diskusi S. Balík navrhl, aby se peníze vyhrazené na
opravu části ulice Staré u připravovaného „Sedláčkova“ muzea
přesunuly na opravu katastrofálního stavu ulice od Sadilů ke
Svrškům. M. Schauer požádal o vyjasnění výdajů služebních
ve výši 300.000 Kč a odměny zastupitelů ve výši 800.000 Kč,
jejichž strukturu by chtěl zveřejnit v Bludovanu. Starosta vysvětlil, že 300.000 Kč bude použito na nákup nového vozidla, staré
se prodá, plánovaná oprava nebude. S. Balík doplnil, že částka
800.000 Kč zahrnuje nejen odměny neuvolněných zastupitelů,
ale i plat starosty včetně odvodů, není problém zveřejnit odměny
neuvolněných zastupitelů. Radek Březina se zeptal na porovnání
výše výdajů na zimní údržbu s předchozími lety. Starosta odpověděl, že v posledním roce díky mírné zimě byly výdaje nižší,
naopak roky předchozí byly výdajově srovnatelné s návrhem
na rok 2015. Zastupitelstvo poté rozpočet schválilo.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení návrh nové Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v návaznosti na
nové zákonné povinnosti obce. Zastupitelstvo obce vyhlášku,
která nemění výši úhrad, schválilo.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení návrh nové Obecně
závazné vyhlášky č.2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Jde především o stanovení nové sazby poplatku za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných
atrakcí – v návaznosti na jednání několika minulých schůzí
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zastupitelstva, aby došlo ke snížení poplatku výměnou za garanci nižší ceny atrakcí. Po několika jednáních s provozovatelem p.
Dubským vzešel návrh, že při snížení poplatku za pouť o 5.000
Kč a za hody také o 5.000 Kč by byly v dalších dvou letech
zachovány ceny atrakcí u velké skluzavky, řetězáku a boosteru
na úrovni roku 2014 a ostatní ceny by byly sníženy o 20-33 %.
M. Schauer komentoval návrh ceníku p. Dubského jako výsměch, obec sníží poplatky a on vstupné nezvýší, zamyslel se
nad změnou provozovatele. J. Ťulpík odpověděl, že z potenciálních provozovatelů je p. Dubský nejpřijatelnější. S. Balík opravil
M. Schauera, ne že p. Dubský vstupné nezvýší, ale on navrhuje
kromě tří položek snížení o 20 – 30 %. Stanislav Balík st. z pléna doplnil, že věc není vůbec jednoduchá, jednotliví provozovatelé vzájemně respektují nepsané hranice regionálního rozdělení.
Jaroslav Čech uzavřel, že k jakémusi výsledku a snížení cen
vstupného došlo. Zastupitelstvo poté novou vyhlášku snižující
poplatek 11 hlasy (2 proti, 2 se zdrželi) schválilo.
S. Balík poté navrhl pověřit tajemníka kontrolou dodržování
cen vstupného dle návrhu provozovatele p. Dubského, což zastupitelstvo schválilo.
Organizační řád Obce Bludov
Rada předložila zastupitelstvo návrh úpravy Organizačního řádu
Obce Bludov, který reaguje na změnu v komisích. V diskusi
navrhl S. Balík přesunout schválení nového organizačního řádu
na další jednání zastupitelstva z důvodu změn názvu a způsobu
fungování dnešního Klubu důchodců (začlenění do činnosti
kulturního domu). Změny se dotknou nejen organizačního řádu,
ale i zřizovací listiny kulturního domu. Zastupitelstvo odložení
schvalování schválilo.
Bezplatný převod (darování) pozemků od ČR–ŘSD
Na konci listopadu 2014 došlo ke kolaudaci poslední části
chodníku na ulici Lázeňské. Chodník byl převážně vybudován
na pozemcích České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po kolaudaci musí dojít k převodu
zastavěných pozemků do vlastnictví obce a to formou bezplatného převodu (darování) s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemků bude hradit obec. Celková výměra darovaných
pozemků je 2 440 m2. Zastupitelstvo převod schválilo.
Žádost o odkup části pozemku 608/1 – žadatel Ladislav Motyka
Ladislav Motyka, bytem Školní 693 si podal žádost o odkup části pozemku 608/1-ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře
cca 45 až 60 m2 - jedná se o část pozemku v ulici Družstevní
o šířce 4 m před jeho opravovaným domem. O odkup pozemku
žádá z důvodu parkování auta. V případě neschválení odprodeje
žádá obec o jinou variantu řešení. Stavební komise a rada obce
prodej nedoporučují s tím, že parkovat – je-li to možné - se má
na stávajících soukromých pozemcích. Zastupitelstvo prodej 13
hlasy (2 se zdrželi) zamítlo.
Prodej částí pozemku 1314/6 při ulici Nádražní
O této záležitosti se jednalo opakovaně – obec nabízí tři stavební
parcely při ulici Nádražní, každý o výměře cca 1100 m2 s tím,
že výběr zájemců bude proveden formou obálkové metody, kdy
minimální nabídková cena byla stanovena na 500 Kč za čtvereční metr pozemku. Záměry o prodeji byly od května 2014
opakovaně zveřejněny na úřední desce, v Bludovanu, bezplatně na regionálním zpravodajském serveru REJ.cz, za poplatek
v regionálních inzertních novinách „Zvonky“, v šumperském
a jesenickém deníku, v regionálním vydání Mladé fronty DNES.
K záměrům si dvě nabídky podal jen Lukáš Indra, Na Viskách
882. Žádosti si podal ke dvěma parcelám, poté, co bylo zřejmé,
že je jediným zájemcem, jednu žádost stáhl a má zájem pouze
o část 3. pozemku o výměře 1171 m2 - jeho nabídka je 512
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Kč/m2, tedy 599.552 Kč. Zastupitelstvo s prodejem souhlasilo
s tím, že do kupní smlouvy budou zakomponovaná regulativa
k zastavění prodávaných částí pozemku.
Náklady na svoz komunálního odpadu
Rada předložila zastupitelstvu návrh ke schválení doporučení
nezvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok
2015, a to především proto, že se stále snižují náklady obce na
svoz komunálního odpadu (v důsledku vyššího třídění). Sazba
poplatku dnes činí 450 Kč za rok (zákon umožňuje až 1000
Kč). Skutečné náklady 2011: 1.718.628 (536 Kč na obyvatele),
2012: 1.595.806 Kč (500 Kč na obyvatele), 2013: 1.571.041
(493 Kč), 2014: 1.530.400 (482 Kč). Zastupitelstvo souhlasilo
s nezvyšováním poplatku.
Návrh na zpracování Změny č. 1 Územního plánu obce Bludov
Nový Územní plán obce nabyl účinnosti k datu 6. 1.2012.
Život v obci s sebou přináší nejrůznější změny, které je v mnoha
případech nutné promítnout i do územního plánu. Aktualizace
územního plánu je po třech letech existence běžnou praxí. Na
základě předběžného průzkumu obce mezi bludovskými vlastníky pozemků vyvstal zájem o zpracování Změny č. 1 Územního
plánu obce Bludov. Zastupitelstvo schválilo pořízení Změny č.
1 územního plánu obce Bludov u obce s rozšířenou působností,
u Městského úřadu Šumperk, odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic a pověřilo starostu zahájením
prací.
Nový název budovy Klubu důchodců – Obecní klub Bludov
Jelikož budova Klubu důchodců již reálně neslouží pouze setkávání seniorů, ale řadě kulturních aktivit, je třeba této realitě
přizpůsobit název budovy. Rada obce po řadě konzultací navrhla
nový název budovy, a sice Obecní klub Bludov. Zastupitelstvo
s tím 14 hlasy (1 se zdržel) souhlasilo.
Obchvat Bludova
Ředitelství silnic a dálnic se obrátilo na starostu a požádalo
o pomoc ve věci dalšího pokračování inženýrských činností pro
získání územního rozhodnutí na investiční akci „Silnice I/44
Bludov - obchvat“. Věc se zadrhla na postoji společnosti MJM
Litovel, majitele většiny objektů bývalého ACHP Bludov a účelové komunikace k tomuto areálu, která odmítá podepsat některé
dokumenty potřebné pro zdárné pokračování uvažované stavby
obchvatu. Proto starosta zastupitelstvu obce předkládá ke schválení návrh Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností
souvisejících s realizací stavby „Silnice I/44 Bludov - obchvat“,
na základě které obec souhlasí s předáním, resp. přesunutím
stavebních objektů a současně se zavazuje k jejich následnému
převzetí na základě protokolu o předání a převzetí (jde o současnou komunikaci, resp. její podobu po vybudování obchvatu).
Po přednesení komentáře byla promítnuta vizualizace obchvatu
Bludova. Poté zastupitelstvo schválilo převod stavebního objektu č.131, přeložka účelové komunikace na stavbě silnice I/44
Bludov – obchvat.
Různé
V diskusi na závěr zasedání se zeptal M. Klimeš, zda se uvažuje
o vedení rozpočtu formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Na to
starosta odpověděl, že je daná věc na zváženou, zejména s ohledem na finance a efektivnost.
Božena Poprachová se z pléna dotázala, jestli zůstanou kontejnery u sochy sv. Floriána i po úpravě jeho okolí a upozornila
na utrženou rýnu na střeše bývalého Rossa. Starosta reagoval,
že kontejnery budou přesunuty jinam a majitel bývalého Rossa
bude upozorněn. J. Poprach se z pléna dotázal, jak dlouho potrvá
změna územního plánu, na což se mu dostalo odpovědi, že cca
dva roky.
Stanislav Balík ml.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení občané.
Obecní úřad Vás touto cestou informuje, že termín svozu
bioodpadu plánovaný na 9.4.2015 se přesouvá na sobotu
11.4.2015. Důvodem je zkrácený pracovní týden po Velikonočním pondělku.

Odměny neuvolněných členů
zastupitelstva v roce 2015
Na začátku volebního období rozhodlo opět zastupitelstvo snížit
měsíční odměny svých neuvolněných členů na polovinu částky
umožněné vládním nařízením. Bludov je v tomto směru ve svém
okolí výjimečný, většina obcí čerpá plnou částku. Struktura odměn (jaký je rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi) je nastavena
právě vládním nařízením, zastupitelstvo pouze stanovilo, že
z konkrétních částek bude vyplácena polovina.
Jaké tedy jsou měsíční odměny neuvolněných zastupitelů?
(Žádné jiné peníze neberou – ani odměny za účast na schůzích,
ani žádné „výroční“ odměny.)
Měsíční odměny „hrubého“
místostarosta (J. Ťulpík): 12.300 Kč
neuvolnění radní (J. Balhar, J. Čech, J. Matěj): 955 Kč
předsedové komisí a výborů
(S. Balík, J. Homola, M. Klimeš): 780 Kč
členové komisí a výborů (F. Snášel): 690 Kč
zastupitelé bez další funkce (K. Bank, L. Březina, R. Březina,
M. Schauer, K. Směšný, B. Strouhal):330 Kč
Stanislav Balík ml.

DISCO CLUB BLUDOV
akce v dubnu 2015
3.4. HAVANA CLUB RED DRESS PÁRTY
SKVĚLÉ DRINKY Z JEDINEČNÉHO VÝBĚRU HAVANA CLUB……PŘIJĎTE
V ČERVENÉM OBLEČENÍ A ZÍSKÁTE OD NÁS WELCOME DRINK ZDARMA !!
ZA DJ PULTEM VÁS BUDE BAVIT DJ VAVRYS
4.4. ZAVŘENO – VELIKONOČNÍ ZÁBAVA NA KOUPALIŠTI VE VLČÍM DOLE
5.4. VELIKONOČNÍ PÁRTY
SOBOTU, KTEROU Z DŮVODU AKCE NA VLČÍM DOLE, MÁME V DOMINU
UZAVŘENOU, SI VYNAHRADÍME V NEDĚLI, KDY SE V DOMINU USKUTEČNÍ JIŽ
TRADIČNÍ VELIKONČNÍ PÁRTY S PŮLNOČNÍ POMLÁZKOU
VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET DJ JELEN
10.4. PEPINO PÁRTY
VEČER S EROTICKÝM NÁDECHEM….LEHCE LECHTIVÉ SOUTĚŽE, ZA KTERÉ
MŮŽETE ZÍSKAT RŮZNÉ EROTICKÉ POMŮCKY.
AKCE NA MÍCHANÝ DRINK – ORGASMUS, SEX ON THE BEACH A SEXUAL
HARRASEMENT. VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET DJ VAVRYS
11.4. TRADIČNÍ DISCO
S AKCÍ NA FINSKOU VODKU ZA 28 ,-KČ….VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET
DJ JELEN
17.4. VESELÁ HODINKA
OBLÍBENÁ VESELÁ HODINKA, KTEROU DLE SVÉHO ROZHODNUTÍ URČÍ DJ JELEN,
VÁM NABÍZÍ HODINOVOU 50% SLEVU NA VEŠKERÝ TVRDÝ ALKOHOL
18.4. MOJITO – HAVANA PÁRTY
NA BARU SE BUDE PŘIPRAVOVAT MOJITO VŠECH CHUTÍ, KTERÉ BUDE MÍCHÁNO
Z PRÁVÉHO HAVANA RUMU – VŠECHNY MOJITO DRINKY ZA 69,- KČ
BORŮVKOVÉ, POMERNAČOVÉ, MALINOVÉ, MELOUNOVÉ ČI KLASICKÉ ….
HRAJE DJ VAVRYS

Dále Vás informujeme, že u sběrného dvora na vysloužilé elektrospotřebiče je nově umístěn i kontejner na drobný kovový
odpad z domácností jako jsou např. plechovky, vršky, hliníková
foĺie a jiný drobný kovový odpad, viz přiložené foto.
Obec Bludov objednala ještě další kontejnery na kovový
odpad. O jejich umístění budete včas informováni.
OÚ Bludov
Bludovan 5

24.4. RETRO PÁRTY + KARAOKE SHOW
PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT A ZATANČIT NA NEJVĚTŠÍ ČESKÉ I SVĚTOVÉ
PECKY 70. 80. A 90. LET……K TOMU VŠEMU MÁTE MOŽNOST SVĚTU UKÁZAT,
CO VE VÁS JE A NĚKTEROU Z VYBRANÝCH PÍSNÍ ZAZPÍVAT OSOBNĚ S KARAOKE.
NEJLEPŠÍ ZPĚVÁKY SAMOZŘEJMĚ ODMĚNÍME VEČEREM DISCO A UKÁZKAMI
ZPĚVU KARAOKE VÁS BUDE ZÁSOBOVAT DJ JELEN
25.4. BECHEROVKA PÁRTY
PŘIJĎTE OCHUTNAT ORIGINAL BECHEROVKU, LEMOND, ICE & FIRE
- HRAJE DJ VAVRYS
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 9.dubna 2015 uplynou tři roky
od úmrtí paní

Evy Bubákové

V dubnu 2015 oslaví
Janko Josef
Valentová Jaroslava
Finger Jaroslav
Holinka Milan
Navrátil Jiří
Hradská Marie
Schauerová Stanislava
Baslerová Jarmila
Strašil Vladimír
Svršek Alois
Losová Margita
Tunysová Vlasta
Kulhajová Helena
Hroch Josef
Jánětová Jiřina
Směšná Anežka
Maulerová Marie
Janíček Zdeněk
Stančíková Božena
Hrochová Ludmila

Tř. A. Kašpara
8.května
Školní
Jana Žižky
Za Školou
Špalkova
Husova
Hrabenovská
8.května
Stará
Bludoveček
Vitonínská
Komenského
Jana Žižky
Husova
Družstevní
Dr. Březiny
Lázeňská
Lázeňská
Tř. A. Kašpara

70
70
70
70
70
75
75
75
80
81
83
84
84
85
86
88
88
91
91
91

Dne 10.dubna 2015
se dožívá krásného
životního jubilea

pan Milan Holinka.
Do dalších let mu pevné zdraví
a mnoho sil do dalších let
přejí manželka s rodinami.

Upozornění pro oslavence:
členové SPOZu budou chodit gratulovat jubilantům, kteří
mají kulaté nebo půlkulaté výročí.
Zavadilová Helena

Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manžel a dcery s rodinami.

Děkujeme vám všem, kdo jste se přišli dne 20.března 2015
rozloučit s panem

Františkem Matějíčkem

Děkujeme za početné květinové dary a především za slova
útěchy a vzpomínky. Zarmoucená rodina.

Dne 23.dubna 2015 uplyne 10. smutné
výročí úmrtí pana

Ladislava Blechy

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vlaďka s rodinou.

Dne 6.dubna 2015 uplyne první smutné
výročí, kdy zemřel pan

Pavel Bojko

Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Manželka a synové.

Dne 8.dubna 2015 tomu bude již deset let.
kdy nás opustila paní

Jiřina Holinková

„Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi“.
Rodina.

Dne 11.dubna 2015 by se dožil pan

Alois Mikuláš 95 let

S láskou a úctou vzpomínají dcery Jana
a Markéta s rodinami. Děkujeme všem,
kteří jste ho znali, za tichou vzpomínku
na bludovského rodáka a občana.

„Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.“
7.dubna 2015 to budou tři roky, co odešel pan

Jaroslav Šnajberk

Jménem rodiny děkujeme všem, kteří uctí
jeho památku tichou vzpomínkou.
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POZVÁNKA

na duben 2015

4.4.
10.4. - 12.4.
13.4.
16.4.
19.4.

Moravská veselka od 15:00 hodin
školení Pohodářů
prodej od 8:00 hodin
přednáška Ivo Müllera o Islandu v 18:00 hodin
divadlo komedie Jednoaktovky Antona Pavloviče
Čechova v 15:00 hodin, měl přijet ochotnický soubor
z Václavova – bohužel ze zdravotních důvodů vypadl
jeden člen ochotnického souboru, takže zde ochotníky
přivítáme až 4.10.2015.
22.4. - 3.5. výstava Můj koníček od 17:00 hodin
26.4.
koncert KPH p. Kružík violoncello ve 14:00 hodin
na zámku

Připravované akce v dalších měsících – pozvánky:
9.5.

se uskuteční výlet pro rodiče s dětmi do pohádkové
vesničky Podlesíčko, je změna programu, na Veselém
kopci pro nás program neudělají, tak pojedeme do Moravské
Třebové na výstavu „fenomén Igráček“, do Olešnice do
Muzea strašidel a kdo by měl zájem i do Muzea veteránů
a nakonec do Podlesíčka, kde pro nás mají připravený
zajímavý hodinový program.
12.5.-24.5. zde bude nádherná výstava malovaných obrazů
Jarmilky Brablecové od 17:00 hodin s Vernisáží
– všichni jste srdečně zváni.

Akce, které proběhly:
19.2. se uskutečnilo první setkání se seniory a k mé velké radosti
přišlo 35 seniorů! Děkuji vám všem. Od našeho setkání a po
vzájemné domluvě se senioři scházejí v Obecním klubu Bludov
každou středu od 14:00 hodin pod vedením pí. Ludmily Jánětové.
Mladší skupina chodí na výlety pod vedením p. Lubomíra Sourala,
pozvánka pro všechny zájemce je v turistickém okénku.
21.2. k nám přijeli mladí umělci Trio Koska, hráli krásně
pro pohlazení na duši.
27.2. se zde, jako již tradičně, konal Ples otevřených srdcí, přijelo
opět hodně lidí a na mě setkání těchto lidí velice vnitřně
zapůsobilo, uvědomila jsme si hodně věcí.
7.3. se zde sešli všichni příznivci Porty, i já se přišla podívat a byla
jsem mile překvapená hojnou účastí, což je moc dobře.
13.3. se zde po celý den promítalo Sférické kino, přijela i škola a školka
z Chromče, děti byly nadšené, mně se kino líbilo.
14.3. si na své přišly zejména maminky s menšími dětmi, byl zde
Bazárek dětských věcí.
Helena Zavadilová
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Hledáme šikovné maminky

Hledáme šikovné maminky, babičky nebo tetičky, které rády
háčkují nebo pletou a chtějí se o svojí zálibu podělit s ostatními a zároveň udělat radost maminkám s nedonošenými
dětmi.
Háčkují a pletou se čepičky, rukavičky, bačkůrky a vše,
co miminka potřebují.
Pokud háčkovat a plést nechcete nebo neumíte a i přesto
chcete pomoci, můžete přinést klubíčka z nekousavého materiálu do KD Bludov, kde je sběrné místo.
Helena Zavadilová

Několik „obrazů“ – za Františkem Matějíčkem
Stále častěji se mi stává, že při zprávě o úmrtí někoho z Bludováků se mi v hlavě začnou objevovat a dlouho v ní zůstávají
nejrůznější obrazy, v nichž zemřelý vystupuje. Přesně tak se to
znovu stalo v polovině března, když v jednadevadesáti letech
zemřel František Matějíček, neboli „kapelník Matějíček“.
Odmala jsem se s ním potkával. První vzpomínky míří někam k roku 1985, kdy pod jeho vedením opravovali místní farníci fasádu na bludovské faře.Pak jsem se s ním potkával vlastně
neustále – od roku 1986 jsem ministroval a on jako kapelník
vedl bludovskou dechovou hudbu při pohřbech a při hlavní
pouti u kostelíčka. Vidím ho jako teď, jak na jeho pokyn začíná
kapela hrát a pohřební průvod se dává do pohybu. Občas musel
nás – ministranty – napomenout, že jdeme s křížkem rychle či
pomalu a že muzikantům nevychází krok. Z tehdejší kapely
zůstal už jako téměř poslední –již dávno zemřeli její učitelští
členové Vladimír Talášek, Miroslav Večeř, Zdeněk Čikl a Alois
Finger, stejně jako další – Stanislav Zatloukal, Jan Adámek, Jan
Jašek... Až se zpožděním mi došla absurdnost situace, kdy kapela,

Opravený kostelíček – ti, kteří se o jeho opravu především zasloužili
(zleva): Vladimír Juránek, Jan Ston, Rajmund Kvapil, Hynek Švéda ml.,
František Konečný, Karel Kotrlý, Josef Směšný st., Leopold Schwarzer,
František Matějíček, František Zatloukal st., Alois Macek,
Josef Diviš, ThDr. Hynek Wiesner, 1990
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Skautský průvod po svěcení střediskové vlajky
v roce 1946 vedený F. Matějíčkem

tvořená z velké části komunisty, hrávala – jistě hlavně zásluhou
F. Matějíčka - ještě před rokem 1989 u kostelíčka zbožné písně
Ejhle oltář nebo Tisíckrát pozdravujeme Tebe.
Když jsem předloni chystal k vydání knížku o bludovské
farnosti (byl pak jedním z prvních, komu jeho blízcí knížku koupili), ochotně mně zapůjčil některé fotky a se zvláštní hrdostí mi
ukazoval jednu z roku 1990, na níž je zachycena skupina těch,
kteří se zasloužili o generální opravu kostelíčka. Říkal – už jsem
z těch starých poslední, kdo je naživu. Skutečně, když se na ni
podíváme, jsou mezi námi už pouze Hynek Švéda a Jan Ston,
kteří však byli o generaci mladší, než ostatní nadšenci, kteří
vrátili poutnímu místu jeho nádheru.
V posledních letech jsem obdivoval, jak i přes vysoký věk
pravidelně přicházíval do kostela. Už ne „na kóru“, kde před lety
při slavnostních bohoslužbách dirigoval bludovské zpěvačky
a zpěváky, ale do kostelní lodi. Vždy jsem ho rád viděl a z jeho
úsměvů soudím, že snad i on mě.
A vlastně se mi teď vynořil ještě jeden historický obraz
– fotka z roku 1946, na níž prochází Bludovem v roce 1946 po
svěcení střediskové vlajky průvod skautů, v jehož čele jde mladík F. Matějíček, v té době vedoucí bludovských roverů.
Odešel obětavý, hodný a dobrý člověk, jakých není mnoho.
Ať odpočívá v pokoji a světlo věčné ať mu svítí.
Stanislav Balík ml.
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LISTÁRNA

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

SKYLINK - pár poznámek na závěr aneb „všechno zlé může být i k něčemu dobré“
Je pozoruhodné sledovat „právní vývoj v Česku“ - co se té obludné kauzy zvané SKYLINK týče. Protože jsme do toho, jak se
nyní ukazuje „pochybného nákupu“ před pár lety ivestovali až
přes osm tisích korun českých (např. satelit-dvojče), je nyní dobré dozvědět se od servismana televizních a rozhlasových služeb
zde v Bludově a v současnu též novém a bezpochyby kompetentním členu redakční rady Bludovanu, že „je nyní výhodnější
přebudovat si TV nazpět na pozemní vysílání“.
Takže k věci: odepsat ty „dlouhý prachy za satelit“ a investovat za nové anteny a rozbočovače a různé takové ‚cajky‘ pro
pozemní vysílání? Avšak s nutkavou pochybností, zda nedojde
ještě k dalším podobným přemetům v poskytování televizního
signálu? Tudíž ponechat si raději oba přenosové systémy?
Pro doplňující ‚poslední čerstvou závěrečnou zprávu‘ uvedu
ještě nejnovější stanovisko Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ = jediné to, bohužel spíše však pouze domněle
kompetentní instituce v celé té kauze): Tak zatímco ještě v minulém roce roce postoj ČTÚ snažil se reflektovat stížnosti klientů
na SKYLINK radou ve smyslu „můžete se obrátit na vašeho poslance, ať ten se snaží v parlametnu protlačit zákon o nastolení
právního rámce v takovéto záležitosti, současná odpověď téže
instituce z 26.února 2015 je následující – viz následující volný
přepis: Ing. Vítězslav Šrajer v. r. - vedoucí oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - končí svou informaci
rádoby smířlivým prohlášením, cituji: „Přijměte s pochopením
tuto informaci, že úřad jako orgán státní správy může konat
pouze v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon.“
No a zákon tomu úřadu zřejmě neposkytuje NIC pro to, aby
mohl konat (či spíše už jen skonat)? Tato jeho v originálu třístránková odpověď (SIC!) vyvolává spíše dojem, že se nápadně
podobá argumentaci samotného SKYLINKU. Protože jediná
rada ctěného ČTÚ v záplavě marných argumentů cituje stanovisko shodné s tou „nebeskou linkou“ - volně cituji: „...můžete
se svobodně a beztrestně rozhodnout a odstoupit od námi
poskytovaných služeb.. bla bla bla.. nezaplacením zvýšených
poplatků v zákonné lhůtě..bla bla bla...“. Větší cynismus lze
dnes snad spatřit už jen v postupu a argumentacích Kremlu vůči

anektované Ukrajině. Nebo, jak říká Egypťan Sinuhet ve stejnojmenné knize Mika Waltariho: „měl jsem z toho dojem, že stojím na hlavě a odrážím se pozpátku“. Taková tisíciletá zkušenost
lidstva, jak je vidět, platí beze změny i v našem jedenadvacátém
století.
Na závěr jedno z povzbudivých řešení: Satelit i po ‚odhlášení‘ může být velice užitečný. Mezi ‚tunami bezcenných kanálů‘
lze si najít přece jen něco pro sebe. Obsahuje, jak všichni víme,
nezakódovaná světová zpravodajství m.j. v aglickém, francouzském či německém jazyce. Je inspirativní nahlédnout tam občas
„co se děje ve světě“ (naše domácí zpravodajství osciluje často
mezi něčím, co by se s trochou nadsázky dalo nazvat opatrností
až servilitou vůči vládnoucímu establišmentu). Avšak, myslím
si, je dobré především pro procvičování hlavních evropských
jazyků = pro mladou generaci tudy vede cesta ke zvýšení šancí
na trhu práce (v současnu je všeobecně preferována: 1. němčina
2. angličtina!). My starší můžeme takovou činnost pojímat jako
procvičování mozku, něco na způsob „univerzity třetího věku“,
aniž bychom museli někam cestovat.
A s domácím internetem můžeme také navštívit stránku
www.infoa.cz infoa@infoa.cz = velký zázrak v Dubicku. Zrodilo se tam už před lety vydavatelství učebnic světových jazyků. Lze tam zakoupit moderní jazykové učebnice orientované
nejen na studenty jazykových a ostatních škol, ale i pro samouky
(např. důchodce). A navíc k příslušným učebnicím lze si nezávisle stáhnout audio-soubory na počítač a zkopírovat případně
ještě na MP3 (MP4 atd.). Tak si může každý zájemce za lidový
peníz stáhnout po internetu a nosit s sebou do přírody v tom
digitálním přívěsku nejen oblíbenou hudbu (nikoliv však Lucii
Bílou z obecního tlampače, protože to její naléhavé „áálelůjááá
– áálelůjááá“ nám rezonuje až v záchodovém prkýnku a bludovské srnky při tom emigrují až do Chromče J), nýbrž mluvenou
řeč rodilých mluvčích k příslušným učebním lekcím.
Nakonec ještě e-mailové sdělení z Dubicka o možnosti nákupu: knihy prodáváme i u nás v Dubicku, najdete nás v areálu
Zemědělského družstva. Pracovní doba je po-pá 7-15 hodin.
Brána jazyků je nám otevřena...
Roman Žalio

Vyhlášení zahrádkářských akcí na rok 2015
Členové základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Bludově na své výroční schůzi dne 17.1.2015 hodnotili
uplynulý zahrádkářský rok a podrobně projednávali činnost
organizace v roce 2015. S některými akcemi bychom chtěli
seznámit veřejnost. Přichází jaro, a proto je potřeba připravovat
zahrádkářský rok.
Jako každý rok vyhlašujeme celoobecní soutěž o „Nejkrásnější – zahradnicky nejlépe upravené okno, balkon,
předzahrádku, zahrádku či dům“. Hodnotitelská komise bude
posuzovat přihlášené i nepřihlášené domy, balkony, předzahrádky, okna a zahrádky do poloviny srpna 2015. Hodnocené domy
budou fotografovány a prezentovány na zahrádkářské výstavě.
Komise také rozhodne o ocenění objektů. Protože tato akce má
podporovat zkrášlení naší obce, budou hodnoceny pouze objekty
viditelné z veřejné cesty, obecního prostranství. Kdo by se chtěl
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soutěže zúčastnit, může se přihlásit u předsedy ZO ČZS Bludov
p. Straky nebo u p. Vyhňáka. Předpokládáme, že členové ZO
ČZS Bludov, jejich příznivci a občané Bludova opět zkrášlí naši
obec nádhernými okny, balkony a zahradami.
Tradiční zahrádkářskou výstavu pro zahrádkáře a nejširší
veřejnost bychom rádi uskutečnili v termínu 5. a 6. září 2015.
Téma výstavy zní „ZELENINA Z VLASTNÍHO PĚSTOVÁNÍ“. Budeme velmi rádi, když nám naši spoluobčané přinesou
své výpěstky a zúčastní se výstavy. Na této výstavě opět zorganizujeme soutěž o nejchutnější a nejkrásnější výpěstek našich
zahrádkářů. Také vyhlašujeme soutěž o největší dýni vypěstovanou bludovskými zahrádkáři. Doufáme v hojnou účast všech
bludovských pěstitelů.
Bohuslav Straka
Přeseda ZO ČZS Bludov.
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Hana „Bobina“ Mösnerová
S paní Hanou „Bobinou“ Mösnerovou jsem se prvně setkala úplně náhodou. Přišla za mnou, abychom domluvili Ples kamarádů
otevřených srdcí. Už na první pohled mi tato milá paní padla do
oka a záhy jsme se velice brzy staly kamarádkami. Znala jsem
jí díky fb, kde jsem se dozvěděla, že byla nominována na ženu
regionu……
Nejenže organizuje „Ples kamarádů otevřených srdcí“ (letos
už osmý ročník), canisterapii (terapie se psem), ale je i úžasným
člověkem se srdcem na dlani. Spolupráce s ní je naprosto úžasná
a od září plánujeme rozvinout společné aktivity i do Bludova.
„Ples kamarádů otevřených srdcí“ je velice oblíbený, o čemž
jsem se mohla sama na vlastní oči přesvědčit. Na ten letošní
přijeli klienti z celého Olomouckého kraje.
Sdružení „Kamarádi otevřených srdcí“ funguje už deset let
a toto sdružení pomáhá nejen handicapovaným, ale i dlouhodobě
nemocným, seniorům a autistům.
A co vedlo Bobinu k dobročinnosti? Poznala mladého
chlapce na vozíku, se kterým se setkala na jedné canisterapii.
Od té doby vzniklo nejen krásné přátelství ale i spolupráce
s organizací, kterou Martin tehdy navštěvoval. Ten také dovedl
Bobinku na úžasnou myšlenku založit sdružení „Kamarádi otevřených srdcí“, které pro postižené a handicapované organizuje
pestrou škálu různých aktivit. „Ples kamarádů otevřených srdcí“,
„Odemykání jara“ na kynologickém cvičišti v Novém Malíně,
v prosinci „Mikulášskou diskotéku s nadílkou“, „Zamykání
roku“ v hotelu Dolte Sobotín, „Letní olympiádu“ nebo setkávání s canisterapeuty a psovody, to je jen krátký výčet některých
z nich. Na těchto akcích se pravidelně setkává 70 -150 lidí.
Co je to canisterapie a muzikoterapie?
Canisterapie je terapie psem. Mnohdy se jedná o velmi náročné
a vyčerpávající terapeutické cvičení, kdy se speciálně vycvičený
pes stává lékařem, léčitelem a uzdravujícím současně. Především v případech, kdy se pracuje s mentálně postiženými lidmi,
jsou na psa i jeho pána, kladeny obrovské nároky.
Poněkud odlišně působí psí terapeuti v domovech pro seniory, dětských domovech, školách a školkách, kde je přítomnost
pejsků příjemným rozptýlením a zpestřením denního stereotypu.
Hrou s pejskem se především u dětí rozvíjí motorická činnost
a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se
s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany
a jistoty.

U tělesně postižených je canisterapie využívána především k
rehabilitaci, pejsek motivuje postiženého ke cvičení. Pes a terapeut tak tvoří jeden společný tým pro canisterapii.
Muzikoterapie je léčba hudbou, v případě Bobiny nejčastěji
bubny. Muzikoterapii provádí buď skupinovou, kde používá
etnické nástroje a klienti na některé z nich sami hrají nebo individuální, kdy většinou hraje Bobina klientům. Jedná se o ležící
lidi a v některých případech i hůř pohyblivé vozíčkáře. Používá
rozdílné formy vzhledem k variabilnímu složení cílových skupin.
Bobina je mimo jiné hlavní „Dobrotetou“ v okrese Šumperk
(registrované občanské sdružení), kde Bobina společně s dalšími
„Dobrotetami“ pomáhá rodičům předčasně narozených miminek
a zajišťuje přímou a účinnou pomoc všem potřebným v kojeneckých ústavech, dětských domovech a podobných zařízeních.
Bobina se také zapojila do projektu „Uháčkuj nebo upleť čtverec
pro děti do Afriky.“
Tento projekt není cílem o.s. Dobrotety.
Ženy z různých koutů republiky se zapojily do „AKCE
UPLEŤ NEBO UHÁČKUJ ČTVEREC.“ Charitativní projekt
Knit A Square pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem
s AIDS v jižní Africe.
Cílem je vytvořit - uplést nebo uháčkovat čtverec libovolného
vzoru a barvy o rozměrech 20×20 cm.
Čtverce jsou dobrovolníky sešívány až na místě. Dobrovolníci
kombinují v každé dece čtverce poslané z různých konců světa,
různé barvy, vzory a styly. Pokud by byly zaslány již sešité celé
deky, musela by organizace Knit a Square platit za každý kus
dovozní clo.
Na jednu deku pro dítě je potřeba 35 čtverců.
Čtverce se sbírají na určených místech v republice a posílají se
balíkem do Afriky. Zhruba 10 kilový balík pojme 400 čtverců
a poštovné stojí kolem 1000,-Kč.
Na poštovné se skládají pletařky.
Šumperk s okolím se také zapojil a sběrné místo pro tuto oblast
je u „Bobinky.“
Paní Hana Mösnerová (58let) má dceru 39 let a syna 38 let, pět
vnoučat od 7-21 let. Původním zaměstnáním je obchodnice,
časem jí přibyly další obory: masérka, osobní asistentka,
asistentka pedagoga, muzikoterapeutka a canisterapeutka.
V anketě Žena regionu se Bobina tentokrát umístila jako třetí.
To ji ale rozhodně nevzalo chuť do práce. Spíš naopak. Ona
přece nedělá svoji práci proto, aby se umístila v anketách, ale
proto, aby pomáhala těm, kteří její pomoc potřebují a kterým
pomoct může.
Je pro mě velmi příjemným zjištěním, že jsou mezi námi stále
lidé, jejichž srdce jsou otevřená všem potřebným. Hana „Bobina“ Mösnerová bezesporu ženou s otevřeným srdcem je a velice
si jí vážím. Úplný výčet jejích aktivit dalece přesahuje možnosti
tohoto článku, takže se k některým z nich vrátíme snad někdy
příště.
Pokud se někdo z vás chce přidat k jakékoli aktivitě, určitě bude
Bobina moc ráda. Zájemci se můžete přihlásit v kulturním domě
u paní Zavadilové.
Děkuji paní Mösnerové za úžasná setkávání i za rozhovor
a poskytnuté materiály.
Helena Zavadilová
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Film, který léčí, se bude promítat i v Zábřehu
Nemoc je nevítaným tématem v našich životech. Musí to tak však být? Zdraví je přece úplně přirozený
stav těla. Proto zveme všechny zájemce, kteří hledají pomoc, na dokumentární film „FENOMÉN
BRUNO GRÖNING aneb po stopách ZÁZRAČNÉHO LÉČITELE“, kde je možné se seznámit
s léčením duchovní cestou prostřednictvím učení Bruno Gröninga.
Ve vyspělých kulturách lidstva se po tisíciletí hovoří o existenci vyšší síly, která může pomáhat
a léčit – to dobře věděl Bruno Gröning, který vzbudil v 50. letech pozornost světové veřejnosti
mimořádnými úspěchy při uzdravování a zanechal vědění o příjmu léčivé energie, kterou nazýval
Heilstrom (léčivý proud). Četné lékařsky dokumentované zprávy o úspěchu dokládají aktuální
účinnost jeho učení.
Uzdravena po 38 letech chronických bolestí zad. Helga Maria Arend (58) trpěla 38 let chronickými
bolestmi zad v oblasti bederní páteře – LWS syndrom při chybné statice. Pociťovala bolesti jak při ležení, tak při stání nebo běhu. Bederní páteř jí stále tuhla a ona měla pocit, jako by se jí chtěla záda prolomit.
Na podzim roku 2003 navštívila promítání dokumentárního filmu. Tohoto dne se jí vedlo velmi špatně
a jen za velkých bolestí vydržela oněch 5 hodin. A přesto, když film skončil, byl z ní „nový člověk“.
Od tohoto okamžiku už nemá žádné bolesti. Lékařský komentář: „Spontánní vyléčení po desetiletí
trvajícího onemocnění, které se stalo chronickým, je pro mě z lékařského hlediska nevysvětlitelné.“
Tento dokumentární film se již promítal na mnoha místech světa, několikrát i v ČR. Bruno Gröning (1906 – 1959) byl jednoduchý, prostý muž, známý ve své době tím, že uzdravil tisíce lidí. Znal zákonitosti života a zdraví a jeho jedinou snahou bylo seznámit
i ostatní lidi s těmito poznatky, starými jako lidstvo samo. Pravdivost jeho slov: „Nevyléčitelné neexistuje“ se potvrdila tehdy a potvrzuje se i dnes vyléčením takových nemocí, které jsou označovány jako nevyléčitelné. Tento film by měl vidět každý, neboť se zde
společně s ním nabízí jednoduchá, přirozená a bezplatná cesta ke zdraví, ověřená lékaři.
PROMÍTÁNÍ SE USKUTEČNÍ V KINĚ RETRO:
18.4.2015 a 13.6.2015 od 13.00 do 19.00 hodin. Rezervace na tel.: +420 733 558 924.
Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány.
Další informace a rezervace obdržíte na internetu: http://www.brunogroening.org/tsch/film/defaultfilm.htm

Lázeňské okénko
Cvičení SM systém

Novinkou v lázních Bludov je unikátní cvičení SM Systém,
které je vhodné pro osoby s problémy a bolestmi zad nebo pro
ty, kteří chtějí poruchám páteře předejít. Tato cvičební metoda
není limitována věkem. Cvičení pomáhá od bolesti páteře v
bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem
ploténky a u skoliózy a významně pomáhá zejména u dětí. Metoda „SM systém“ neboli „Stabilizační a Mobilizační Systém“ se
opírá o 30 let postupného vývoje a 25 let klinických zkušeností.
Cvičení se skládá ze sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška,
která pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím

umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci.
Kvůli špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi
přetěžované vertikální svalové zřetězení, které způsobuje stlačování obratlů k sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány.
V lázních Bludov je pro vás připraven nový kurz cvičení
SM systém každý čtvrtek od 16:00 do 16:30 hodin.
Cena kurzu (10 lekcí) je 590 Kč.

Turisté všeho věku,

přidejte se k nám! Máme rádi vycházky a nechceme podnikat pěší výlety sami. Už jsme začali v únoru i v březnu a pro další
zájemce přikládáme rozpis na duben a květen.
Datum
8.4.2015

Sraz
v 9 hod. u kostela

Program - trasa
Vlčí důl, Zlatník,Radomilov,Bartoňov, Bohutín ( asi 12 km)

21.4.2015

v 9 hod. u hotelu Grand v Špk.

Odjezd autobusem v 8.31 ( cukrárna), v 8.20 (dolní konec)
Tulinka, Nové Domky, Vikýřovice ( Muzeum silnic)

6.5.2015

v 10 hod. na parkovišti u zahradnictví

Naučná stezka Bludovská stráň, Bludoveček

20.5.2015

Bludov – nádraží 8.40
zastávka Bludov –lázně 8.45

Vlakem do Horní Lipové
Lesní bar, Lipová Lázně

Otevření lékárny Bludov
Bohužel z administrativních důvodů se otevření lékárny posouvá předběžně na týden od 13. 4. 2015.
O přesném datu budeme včas informovat v čekárnách doktorů a vchodu do lékárny.
Počítáme s otvírací dobou pondělí - pátek minimálně v termínu ordinací lékařů.
PharmDr.Petr Kubánek
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Zveme Vás na Den otevřených dveří a zápis do Mateřské školy Bludov na školní rok 2015/2016
Den otevřených dveří se bude konat v MŠ Bludov ve čtvrtek 14.4.2015 od 8,00 - 15,00 hodin. Zveme Vás i Vaše děti
k prohlídce školky. Pro děti máme připravené hry, snadné soutěže
a drobné dárky. Rodiče si vyzvednou tiskopisy potřebné k zápisu.

Zápis do MŠ Bludov se bude konat
ve středu 21.4.2015 od 7 – 16 hodin.

Rodiče se nemusí dostavit s dítětem, pokud navštívili školku ve
Dni otevřených dveří.
K zápisu přinesou:

• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
• vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte
• svůj občanský průkaz
• rodný list dítěte
Rodičům, kterým nevyhovuje stanovená doba výdeje přihlášek
nebo zápisu, si mohou dohodnout u ředitelky školy jiný termín.

Doplňující kritéria:

•

ve výjimečných případech a v případě volné kapacity, může
být přijato dítě, které ve školním roce dovrší věku 3 let
• možnost přijetí dítěte i z jiné obce, v případě volné kapacity
na dobu určitou (jednoho roku). V případě volné kapacity
bude možnost docházku dítěte do MŠ Bludov prodloužit.
Postupovat se bude podle kritérii k přijímání dětí v v pořadí
bodů 2. - 4.
Více informací o činnosti školy naleznete na webových
stránkách: ms.bludov.cz

ZÁPIS DO MŠ BLUDOV 21.4.2015
Od 7 – 16 hodin Předložte:
Občanský průkaz
Rodný list dítěte
Lékařem potvrzený evidenční list dítěte
Vyplněnou přihlášku
Tiskopisy si vyzvedněte 14.4.2015
v Den otevřených dveří
od 8 - 15 hodin

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bludov na školní rok 2015/16:

1. bydliště v obci, ve které mateřská škola sídlí
2. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku
3. děti přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole
4. věk dítěte (přednost mají starší děti)

Mámo, táto, pojď si hrát

Výstavka v MŠ

V týdnu od 23. 2. do 27. 2. 2015 se v naší mateřské škole
uskutečnila akce s názvem: „Mámo, táto, pojď si hrát.“ Letos
se sešlo 35 rodičů s dětmi a soutěžili v hádankách. Každé dítě
si vytáhlo tři hádanky z kouzelného pytlíku a snažilo se přijít na
název domácího či exotického zvířete. Dětem se v hádání dařilo
a hádanky odtajnil téměř každý. Rodiče to také neměli lehké,
za úkol dostali uhodnout tři hádanky, které je docela potrápily.
Jedna z hádanek zněla: „Je to těžké a nic to neváží.“ S touto hádankou si věděl rady pouze jeden z rodičů. Po uhodnutí hádanek
děti dostaly sladkou odměnu a omalovánku vláčku. V pátek 27.
2. 2015 se spočítaly body všech zúčastněných rodičů s dětmi z
jednotlivých tříd a v následujícím týdnu se udělovaly ceny za
první místa. Děkujeme všem rodičům i dětem za účast.
Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ

Šárka a Ondra Janíčkovi ze třídy Motýlci
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Jaro klepe pomalu na vrátka, dny se prodlužují… Pro dlouhé
zimní večery mateřská škola opět vyhlásila pro rodiče a děti akci
– Jak spolu trávíme dlouhé zimní večery. Např. máme více času
si spolu pohrát, popovídat si, číst pohádky, dívat se na televizi,
hrát hry na počítači… Nebo si spolu zkusit něco vyrobit z toho,
co doma najdeme a stejně bychom už to vyhodili do odpadkového koše – různé krabičky, kelímky, PVC lahve, víčka, látky,
zátky, papíry…co se toho ale najde. Nic nás to nestojí, jen čas
(prý ho není nikdy dost), chuť, šikovné ruce a nápad, co vytvořit. A že nápadů bylo! Na výstavce se objevil vlak, loď, raketa,
auto, krokodýl, žirafa, zebra, brouček, roboti, čarodějnice, čajový servis, květiny aj. nápadité výrobky. Prohlédnout si je můžete
na školní výstavce na oknech v přízemí mateřské školy, a to i při
Dni otevřených dveří, a to 14. dubna 2015.
Miroslava Kulhajová, uč. MŠ
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ZŠ Bludov
Sportovní den

Zimní sportovní den má na naší škole již svou tradici. Vše je
předem dobře promyšlené, zorganizované, a tak se stačí jen rozhodnout, kterou z nabízených aktivit zvolit. Zájemci o lyžování
měli zajištěný lyžařský vlek na svahu v Koutech nad Desnou, ti
kteří rádi bruslí jeli na zimní stadion v Šumperku a část dětí dala
přednost vycházce do okolí Bludova.
Počasí se na poslední chvíli umoudřilo a předvedlo i modrou
oblohu se sluníčkem, které teď na začátku března naše lyžaře
i trochu opálilo.
V každé skupině musely děti předvést svoji sportovní
zdatnost, ale nakonec jsme se všichni spokojení a hlavně bez
úrazu sešli na dobrém obědě ve školní jídelně.
Blanka Grigová

Zdravé zuby

Koncem února 2015 k nám do školy opět zavítala paní zubařka
MUDr. Hana Kupková. Pro žáky jednotlivých ročníků 1. stupně
měla připravené povídání o zdravém chrupu, jeho pravidelném
a správném čištění. Nevynechala ani nejčastější nemoci zubů
a dutiny ústní, kterými jsou zubní kaz a paradentóza. Žáky 4. a 5.
ročníku navíc velmi zaujalo téma křivých zubů a možné způsoby
jejich srovnání. Ke konci přednášky všichni písemně odpovídali na otázky paní zubařky. Na závěr paní Kupková zhodnotila
všechny odpovědi a vylosovaní žáci dostali malou odměnu.

fantazií autora, který tento kraj důvěrně zná a celá léta se věnuje
zkoumání této historie.“
Žáci od čtvrté po osmou třídu si vyslechli zajímavé vyprávění člověka, jenž se zajímá o místní historii a s láskou a trpělivostí tyto poznatky předává dalším generacím.
Povídání pana Kobzy se dětem líbilo, někteří si knihu i koupili. Autor knihu rád i s osobním věnováním podepsal. Knihu je
možné si zapůjčit v místní knihovně.
Ráda bych poděkovala paním knihovnicím Lence Havlíčkové a Staše Holinkové za zorganizování milého setkání.
Vladimíra Horáčková

Sbírka

Ve spolupráci se Stonožkou a s vojáky proběhla na naší škole
sbírka dětského oblečení, hraček, hygienických potřeb a školních potřeb pro afghánské sirotky z dětského domova v Charikaru.

Žáci si do školy přinesli zubní kartáčky a názorně paní
zubařce předvedli, jak si doma čistí svůj chrup. Ta za to děti
pochválila a už teď se všichni těšíme na její další návštěvu.
Ráda bych nakonec poděkovala paní MUDr. Haně Kupkové
za její zajímavou přednášku a cenné rady.
Blanka Pavelková

Beseda v knihovně

V březnu – Měsíci knihy – proběhly v místní knihovně besedy
s panem Miroslavem Kobzou. Námětem byli hrdinové i obyčejní lidé našeho kraje v dávných i v ne příliš vzdálených dobách.V anotaci knihy, kterou napsal, stojí:
„Povídánky od nitěných knoflíků se vracejí do dob,
kdy se v horských chalupách v okolí Zábřeha na Moravě
scházeli sousedé při tradiční zimní obživě, obšívání knoflíků. Probírali tehdy nejen běžné životní starosti, ale i místní
příběhy a pověsti. Ty většinou měly reálný základ, ale vypravěči si je někdy přikrášlovali. Některé z nich zlidověly,
a tak dnes již nikdo přesně neví, kolik je na nich pravdy.
Stejně tak i většina příběhů v této knize má reálný základ a jejich
hrdiny jsou historické osobnosti. Osudy však jsou dokresleny
Bludovan 14
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Šlo o rychlou akci, pro kterou si nás vybrala paní Běla Jensen. Po sbírce, která proběhla minulý rok, správně odhadla, že
jsme schopni soustředit dostatek pěkných věcí. A opravdu se
sešlo velké množství především oblečení, ale i ostatních potřeb.
Všechno jsme důkladně přebrali, roztřídili, zabalili a náležitě popsali. Ve čtvrtek 12. března si pro sbírku přijeli vojáci
z Olomouce s Tatrou. První - základní část s sebou do Afghánistánu poveze plk. Šíba a další část bude dopravena dalšími
letadly. Kromě materiální pomoci poletí k afghánským dětem
i spousta přáníček, která pro ně děti namalovaly.
Velké poděkování všem, kteří do sbírky přispěli. Moc děkuji
i těm, kteří mi pomohli – dětem za pomoc s přenášením a tříděním, paní Zavadilové (KD), Holinkové a Havlíčkové (knihovna)
za vybírání věcí a ostatním za ochotu.
Vladimíra Horáčková

Jarní výtvarné dílny

Koncem února a začátkem března jsme se ve spolupráci s knihovnou pustili do dalšího výtvarného tvoření s Magdou Gieslovou z Krámku.

Mladší děti si s předstihem připravovaly dárky pro maminky
– srdíčka opravdu od srdce!
Mořily dřevo, natíraly barvou, drátovaly a navlékaly barevné korálky, zdobily pomocí otisků, stužek a přívěsků. Všechno
vlastnoručně a s velkým nadšením.
Starší žáci si vyráběli knihu – deník. V průběhu tvoření se
seznámili s tím, jak se dělají desky, co to je předsádka, tiráž,
přídeští apod. Sami si pak vyrobili z fima ozdobu na svůj deník,

do ozdoby zatíraly různobarevné pudry. V závěru deník zkompletovali a spojili kroužkovou vazbou.
Všichni byli se svou prací spokojeni. Věřím, že i maminky
budou s dárky od svých dětí spokojené.
Vladimíra Horáčková
Další foto na stránkách školy

Soutěž Fit s müsli

Soutěž Fit s müsli byla soutěží určenou pro 8. ročníky základních škol zaměřenou na zemědělství, potraviny, podnikání …
Z naší školy se zapojila dvě družstva – VLOČKY - ve složení
Adéla Straková, Anna Konečná, Adéla Snášelová a Lucie Kulilová, druhé družstvo - OBČANÉ BLUDOVA - tvořili Alžběta
Váňová, Kateřina Kvapilová, Hana Vichtová a Josef Strmiska.
Soutěž byla rozdělena do tří etap. V 1. etapě, vstupním testu,
se nám vedlo dobře. VLOČKY získaly 42 bodů a OBČANÉ
BLUDOVA 44 bodů z 50. Ve 2. etapě se VLOČKY vydaly na
Gymnázium v Šumperku, aby provedly průzkum týkající se
müsli tyčinek, totéž uskutečnily i na naší škole. OBČANÉ BLUDOVA se rozhodli průzkum provést v ulicích Šumperka. Součástí průzkumu byly dotazníky, do kterých si soutěžící museli
vymyslet otázky a ochutnávku. Následně jsme museli všechny
dotazníky přečíst a na jejich základě vytvořit závěrečnou zprávu. VLOČKÁM se vedlo trochu lépe a i přes technické potíže
získaly 38 bodů, druhé družstvo 23 body. V poslední, a zároveň
nejtěžší etapě, jsme měli vytvořit vlastní müsli tyčinku. OBČANÉ BLUDOVA se tohoto kola nezúčastnili. Druhé družstvo,
tedy VLOČKY, muselo vytvořit návrh obalu, vymyslet novou
příchuť a navrhnout obchodní model. Vymysleli jsme štrúdlovou
příchuť, což byla müsli tyčinka se spoustou jablek, skořice, vlašských ořechů a cereálií… Nakonec jsme si naši müsli tyčinku
upekli a všem nám moc chutnala. Za závěrečnou etapu jsme
dostali 271 bodů ze 300 možných a posunuli jsme se na konečné
14. místo. OBČANÉ BLUDOVA skončili na 37. místě z 56 zúčastněných družstev.
I když jsme nevyhráli, odnesli jsme si spoustu pěkných
zážitků, vědomostí a zkušeností z oborů finančnictví, ekonomie a kulinářského umění. A taky spoustu müsli tyčinek, které
jsme dostali na road show, kde jsme se dozvěděli všechny potřebné informace o soutěži. Velké díky patří naší paní učitelce
Horáčkové, která nám hodně pomohla.
Anna Konečná

Každé úterý od 17:30 hodin
se v kulturním domě scházejí
ochotníci místního souboru
Blud v tyátru (momentálně
mají již 19 členů!) a pilně
se připravují na divadelní
podzim. Při zkouškách se
baví celý soubor a vzájemně
se všichni podporují, aby
výsledek byl co nejlepší.
Držíme pěstičky!
Každý nový člen je vítán!

Helena Zavadilová
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Skautská zima a předjaří
Vaření na sněhu

V sobotu 22.února 2015 se uskutečnil již 9. ročník tradiční
skautské akce Vaření na sněhu. Účast malých skautů a skautek
byla hojná, stejně jako nás, vedoucích. Málokdo si chtěl nechat
ujít oblíbenou akci samotného vaření a následného ochutnávání
jídel.
Jak jistě víte z minulých let, každý rok je zadáno pro vaření
nějaké téma. Tento rok bylo téma„Topinka s masovou směsí“.Naši malí svěřenci se do vaření pustili s pořádnou vervou
a odhodláním. Začali si stavět ohniště a pomalu nosit dřevo
a chystat suroviny.
Vedoucí na strážním vrcholku se potýkali s menším problémem. Každý přinesl maso, ale chleba téměř nikdo. To bylo
celkem zásadní, jelikož se chtěli najíst, ale ne jenom masa.
Okolo poledne se začaly hlásit první skupiny, že už úkol
zvládly. Hodnotilo se, jak byla povedená topinka, jak se povedla
směs a pořádek okolo ohniště. Body byly rozdány a nakonec
velice těsně vyhrála skupina s fantastickou směsí ve složení:
František Čmakal, Kristýna Jančálková, Adam Kašpar a Markéta

Nedomová. Tímto bychom jim chtěli ještě jednou poblahopřát
k výhře a ostatním zúčastněným poděkovat za to, že se tolik
snažili a udělali vaření o něco zajímavější.

Florbal

Jako další, možná už by se také dala nazývat tradiční, akce se
uskutečnil 14. března 2015 hokej na farním hřišti. Účast už
nebyla tak pestrá, protože to byla akce pouze pro kluky, holky
byly se šumperskými skautkami na víkendové výpravě. No ale
i tak nás bylo dost. Tuto akci jsme započali pravou hokejovou
rozcvičkou, nechyběl ani nácvik nahrávek a střel na bránu.
Po této nefalšované rozcvičce, kde jsme si protáhli snad každičký
sval v těle, jsme začali konečně hrát. A kdo proti sobě hrál? No
přeci New York Rangers proti Boston Bruins. Zápas byl velice
vyrovnaný a branky padaly jedna radost. Po řádné hrací době,
tedy před polednem, byl stav následující: New York-Boston
14:. Opravdu nikdo nečekal, že to takhle dopadne. Po gratulacích k remíze jsme si ještě zajezdili nájezdy a odjeli domů.
Tomáš Musílek
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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JEZDECKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na BLUDOVEČKU
Pro velký zájem o jezdeckou školu jsme se rozhodli uspořádat tábor pro děti ve věku 7 až 15 let.
Turnus: 1) 13. – 17. 7. 2015 2) 3. – 7. 8. 2015
Cena: 2 200 Kč
Kapacita jednoho turnusu: 10 dětí. Začátek každý den v 8:00 hod., konec v 17:00 hod.
Pro děti je připravený zábavný program, hry, výtvarné činnosti, výlety do okolí, naučí se pečovat o koně, základy jízdy na koni
(máme připravené poníky i velké koně). Seznámí se i s jinými domácími zvířaty jako jsou kozy, slepice, psi a další. Můžou se těšit
na jezdecké ukázky drezury i parkúru. Na závěr tábora je připravený soutěžní den, kde děti poměří své znalosti o koních
a jezdecké dovednosti. Více info: 605 120 622
Pro přihlášky se můžete zastavit osobně na jízdárnu Bludoveček nebo si o ni napsat na: Langerova.LLL@seznam.cz
Při závazné přihlášce je nutné složit zálohu 1200 Kč. Přihlášky do KONCE DUBNA.

Trdlohrátky 27.2.2015 miminka

Hledáme pronájem rodinného
domku minimálně 3+1. Jsme platící
bezproblémová rodina.
Tel. 702 003 467
Bludovan 17

V Trdlohrátkách pro miminka máme právě lekce Koblížka
a kdo chcete a máte zájem, jsou ještě volná tři místa,
ukázková hodina je zdarma. Trdlujeme každý pátek v Klubu
důchodců od 9:00 hodin. Jste srdečně zváni!
Helena Zavadilová
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Trdlohrátky Bludov běhálci
V Trdlohrátkách s běhálky se hravou formou učíme společně
dělit o věci, komunikovat mezi sebou a společně něco vybudovat, momentálně máme pohádku o Smolíčkovi, kde si hrajeme
nejen na jelena, ale i Smolíčka a dokonce k nám přišly i jezinky
– tam si to děti i maminky užily! Ještě je volné jedno místo,
kdyby se někdo k nám chtěl přidat, tak trdlujeme každý pátek
v Klubu důchodců od 16:00 hodin.
Helena Zavadilová

Porta v Bludově
V sobotu 7. března 2015 proběhl již 25. ročník
„Severomoravského oblastního kola Porty“ v Bludově u Šumperka. Až po střechu zaplněný „Kulturní dům“ přivítal deset soutěžících, kteří bojovali
o umístění v interpretační a autorské soutěži a také
o přízeň diváků a poroty v doplňkových oceněních.
Celým pořadem, provázel diváky a soutěžící
„Moravský Eben“ Josef „Sandy“ Nosek, který již
mnoho let dodává celé soutěži spád a profesionální
průběh. Bezvadný zvuk zabezpečil Láďa Švestka,
a přesto, že byl v Bludově sám bez pomocníka,
zvládl zvukové zkoušky i celou soutěž na jedničku. O organizaci a hladký průběh sobotního dne,
o občerstvení a pohodu jak diváků, tak soutěžících
se starala „organizační parta“ z „Jesenické oblasti
České tábornické unie“. Za to jim patří obrovské
poděkování.
Porota neměla snadnou úlohu v rozhodování,
přesto se ji podařilo vynést verdikt asi po půlhodinové poradě. A ten zněl:
Interpretační soutěž:
1. Místo: SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk
- postup do finále v Řevnicích u Prahy
2. Místo: MELDA Boskovice
3. Místo: DOJEM Prostějov
Autorská soutěž:
V autorské soutěži byly vyhodnoceny písně:
„Titanic“ Petr Meluzín
„Beznaděj“ Joe Straggler
Obě písně postupují do semifinále
v Ústí nad Labem
Bludovan 18

Uznání poroty:
Stanislav Lysák - za hru na kontrabas
Cena diváka:
SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk
Co říci závěrem. I přes menší počet soutěžících vyzněla celá soutěž velmi dobře. Dík patří všem, ale hlavně bludovskému publiku, které je velmi
muzikální a dokáže ocenit hudební výkony. Zdejší publikum nám závidí
i organizátoři celostátního finále.
A tak již nyní zveme všechny na 26. ročník oblastního kola Porty, který
se uskuteční 5. března 2016 ve zdejším nádherném kulturáku. Budeme se
všichni těšit.
Organizační parta.
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Bazárek

Dne 14. března 2015 se v kulturním domě uskutečnil 8. dětský
bazárek, kde si maminky mohly nakoupit nebo prodat vše
potřebné, hlavně pro menší děti. Těšíme se na další 12.9.2015!
Bludovan 19

Aerobik - předškolní děti

Aerobik pro předškolní děti zde probíhá k mojí radosti i maminek velice úspěšně, děti jsou spokojené a já sama jsem mile
překvapená, jaké máme šikovné děti a co všechno se za tak
krátkou chvilku naučily. Paní Formánková je velice šikovná
a schopná lektorka a děti k ní chodí rády, jak sami můžete vidět
z fotek a soudím i podle mého dítěte, které aerobik navštěvuje
také. Děkujeme!
Helena Zavadilová
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Ples otevřených srdcí

Sférické kino
Dne 27.2.2015 jsme v kulturním domě měli Ples otevřených
srdcí a musím se přiznat, že mně otevřel nejen srdce, ale
i oči, a uvědomila jsem si, jakými mnohdy malichernostmi se
zaobíráme a neřešíme tady a teď a neumíme si užít přítomný
okamžik. Takže KAMARÁDŮM moc děkujeme a těším se na
spolupráci s Bobinou, jež přislíbila pomoc.

Taneční

13.3.2015 se zde po téměř celý den promítalo sférické kino, kde
pod úhlem 360% jsme měli možnost zhlédnout filmy „Tajemství
stromů“ „Kaluokahina, kouzelný útes“ „Jak vznikl život“ „Jak šel
měsíc na návštěvu ke slunci“ „ Dvě sklíčka – úžasný teleskop“
„Ibex, během hledání sluneční soustavy“. Mně se promítání
líbilo a lidé, kteří zde byli, odcházeli spokojení. Celkem přišlo
120 lidí.

Dne 15.3.2015 jsme absolvovali poslední lekce tanečních pro
dospělé. Moc děkujeme panu Burdovi za profesionální přístup
a budeme se těšit na další lekce, které začínají od 7.2.2016!
Bohužel z organizačních důvodů říjen nevyšel.
Helena Zavadilová
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