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Moravská veselka Otevřeno pro veřejnost 
v KD Bludov:

4.4.2015 jsme zde přivítali Moravskou veselku ze Sušic u Přerova. Letos slaví 25 let 
svého působení. Jsme moc rádi, že v jejich jubilejním roce zavítali i k nám a potěšili 
nejen dobrou náladou, ale i výbornou muzikou, o čemž svědčí i fotografie spokoje-
ných návštěvníků. Celkem se přišlo pobavit 55 lidí a nálada byla úžasná. Děkuji též 
Bludovské a.s. za občerstvení a ochotu při obsluze, podcenila jsem návštěvníky, tímto 
se omlouvám a příště napravím.

                       H.Z.

Koncert Leoše Čepického s dětmi

19:00  Slavnostní bohoslužba za P. Karla
  Dřímala a všechny bludovské oběti 
 války – kostel sv. Jiří
20:30  Položení věnce u Pomníku padlých, 
 projev starosty obce
20:45  Lampionový průvod do Vlčího dolu
21:30  Ohnivá show – Akáda Šumperk
22:00  Slavnostní ohňostroj

Přijďme v co největším počtu uctít 
oběti války a oslavit výročí osvobození.

Oslavy 70. výročí osvobození 
od nacismu 1945 - 2015

Čtvrtek 7. května 2015

28.3.2015 od 18:00 hodin jsme na zámku přivítali pana Leoše Čepického se svými dět-
mi Jakubem a Alžbětou. Koncert se vydařil i přes menší návštěvnost a nevolnost pana 
Jakuba. Sice na plakátech bylo, že pan Jakub bude hrát na violoncello, ale právě díky 
indispozici hrál na housle, ale i tak byl program plnohodnotný a výkon profesionální. 
Děkujeme!

H.Z.

Pondělí 10:00 – 11:30 hodin
           12:00 – 14:00 hodin
Úterý     10:00 – 11:30 hodin
            12:00 – 14:00 hodin
Středa   10:00 – 11:30 hodin
          12:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin
Pátek   12:00 – 15:00 hodin

odp. vedoucí: Zavadilová Helena
tel.: 736 189 527, 736 609 734
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Mapa Stabilního katastru z roku 1834

část I.
Na internetu jsou přístupny mapy Stabilního katastru každé obce 
ze třicátých let 19. století. Vznik mapy Stabilního katastru měl 
souvislost se snahou státu o co nejlepší výběr daní – vidíme, že 
témata se vlastně v průběhu staletí moc nemění. Pro lepší výběr 
daní bylo nezbytné dobře vědět, co kdo vlastní a v jaké stavu. 
Proto mapa velmi pečlivě rozlišuje lesy, pole a louky, zděná 
a dřevěná obydlí, zahrady, sady...
 K dispozici jsou tzv. povinné císařské otisky map v měřítku 
1:2880, které zachycují stav v době mapování, tj. 1824-1836 
(Morava a Slezsko), v Bludově to bylo v roce 1834. Mapy byly 
vyhotoveny pro každé katastrální území, jež je většinou zobraze-
no na několika listech.
 Katastrální operát Stabilního katastru je uchováván 
a spravován v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru 
(ÚAZK) v Praze, všechny mapy jsou dostupné na adrese: 
http://archivnimapy.cuzk.cz.
Legenda mapy:
Lesy – tmavě šedá, až hnědavá barva, ohraničená černou barvou. 
U parcelního čísla je symbol jehličnatého či listnatého stromu 

podle druhu lesního porostu. Dále jsou u těchto symbolů uvedena 
písmena JM – nízký lesní porost, SH – vzrostlejší stromky, tyčo-
vina, MH – vzrostlé stromy, HS – les určený k těžbě.
Louky – jasně zelená barva. Pokud není žádný další symbol,
je louka bez stromů a keřů.
Pastviny – jiný odstín zelené (tmavější), někdy doplněný 
o písmeno W.
Orná půda – světle okrová barva.
Zahrady – sytě zelené, někdy se symbolem ovocného stromu.
Stavby a budovy – plošky červené barvy (zděné budovy), žluté 
barvy (dřevěné stavby)
Komunikace – plochy hnědé barvy.
 V tomto a několik dalších číslech Bludovanu přineseme 
otisk jednoho z listů mapy, který bude doplněn o komentář nej-
zajímavějších věcí. Určitě leckdo bude moci doplnit další zají-
mavosti, jichž si v mapě všimne. Budete-li chtít, pište své další 
postřehy na adresu bludovan@bludov.cz, rádi je uveřejníme.
 Díky velmi podrobné a přesné mapě máme úžasnou možnost 
prohlédnout si Bludov v době před téměř dvěma sty lety. Máme 
možnost, byť jen mapově, vstoupit do Bludova, který měl ještě
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řadu dřevěných staveb, včetně velkých statků. Vstupujeme 
do vesnice, kterou ještě neproťala „císařská“ silnice z Hradce 
Králové na Ostravu (to se stalo jen o pár let po pořízení mapy, 
v letech 1836-1842), do vesnice, která neměla dnešní spojovací 
cestu na Postřelmov, do vesnice, jejíž starý hrad byl již zbořen, 
takže jej mapa vlastně nezachycuje, do vesnice, která právě 
likvidovala téměř půltisíciletí staré rybníky – v tu dobu ze 
starých velkých rybníků zůstaly tři a i ty měly během několika 
málo příštích let zmizet (rybníky se rušily v letech 1830-1842). 
Jinými slovy – vstupujeme do vesnice na prahu moderní doby. 
Jak vypadala v době staré?

List VIII.
Tento list ukazuje dolní konec obce – od oranžerie až skoro 
k dnešnímu nádraží. Na mapě již stojí oranžerie (obdélníček 
s čís. 20). Zámecký park má ještě vnitřní uspořádání jiné, než 
známe – není tam okrouhlá cesta. Jedno z největších překvapení 
tohoto mapového listu ukazuje ne úplně malý rybník na místě 
dnešní zahrady mezi Holoušovými a Uhrínovými. O tomto 
rybníku (který je odlišný od Zámeckého, ten také existoval 
a bude ukázán v jiném listu) přitom žádné prameny dosud neho-
vořily. Dává to ale také vysvětlení, jak se mohlo stát, že takový 
velký kus pozemku uprostřed obce mezi domy nebyl zastavěn 
– a vlastně není zastavěn dodnes.
 Další zajímavost se vztahuje k Husímu rynku – dnes díky 
silnici vlastně moc nevnímáme někdejší tvar. Když se ale

podíváme na mapu, vidíme skutečný „rynek“ – kulatý prostor 
mezi domy, do nějž a z nějž ústí několik cest.
 Když se zaměříme na polohu jednotlivých domů, uvědomí-
me si, že většina těch současných, pokud stojí na tomto místě, 
má stejný tvar a orientaci – evidentně stojí přinejmenším na 
stejných základech. 
 Na místě dnešní sochy Panny Marie vidíme Boží muka, 
která tam stávala až do roku 1896. Zajímavé také je, že už tehdy 
stála zděná chalupa čp. 166 (dnes Kašparovi – v mapě je u ní 
číslo 5) – tehdy zcela osamoceně. Musela být postavena někdy 
mezi lety 1771 a 1834. Má totiž číslo popisné, které ji řadí na 
ulici Dr. Březiny (tehdy se číslovalo postupně), nicméně byla 
zbořena a postavena nová na Dolním konci.
 Dále vidíme název Brusná (ponechme nyní stranou debaty 
o původu a stáří tohoto názvu) – každopádně v tomto období 
nešlo o luční porost, ale až na dvě výjimky ji pokrývala pole 
s mezemi. Na úbočí Brusné, v místě dnešního remízku, byl 
zřejmě nějaký selský lom na kámen.
 V levém dolním rohu si všimněme okraje rybníka – tzv. 
Nového rybníka (Neuteuch). Směrem na východ jsou tzv. Horní 
Losy – Obere Lossen (mapa je i zajímavým dokladem místního 
názvosloví) – což byly louky, vymezené (stejně jako tato část 
katastru) meandry Desné. Polím mezi Brusnou a dnešní silnicí 
na Šumperk se říkalo Velká strana (Grossseiten).

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
velkoobjemový a nebezpečný odpad

Vážení občané
V sobotu dne 16.5.2015 stejně jako v minulých letech bude obec 
organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín sběr  
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Svoz se uskuteční do  kontejnerů, které budou umístěny 
pouze na parkovišti u hasičárny v době  od 7:00 do 12:15
hodin a dále po uplynutí povinné přestávky 
od 12:45 do 13:45 hodin

Vysloužilé elektrospotřebiče jako ledničky, mrazničky, televizo-
ry, monitory odevzdejte bezplatně  každý sudý čtvrtek na místě 
zpětného odběru u mechanizačního střediska Bludovské a.s.  
a ne až při svozu nebezpečného odpadu -  šetříte finance pro 
zlepšení životního prostředí. Nepotřebné oděvy, obuv, hračky 
a bytový textil (čisté a zabalené) odevzdejte do nového kontejne-
ru na ulici Školní vedle kontejneru na elektrospotřebiče.

Svoz tohoto odpadu z domácností je určen jen pro občany 
Bludova, ne pro podnikatele!!!

Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť, střešní kry-
tina, výkopová zemina, větve a klestí či tráva. Pro kovošrot je 
přistaven samostatný kontejner.
 Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na určené místo
dříve, než je stanoven termín svozu. Bude zajištěn dohled 
pověřeného zaměstnance obecního úřadu.
 Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně přistu-
pují ke třídění odpadů a šetří tak životní prostředí.

                                               Obecní úřad Bludov

Vážení občané – důležité upozornění

Dne 16.5.2015  se společně se sběrem objemného 
a nebezpečného odpadu uskuteční i sběr kovového 

odpadu. Společnost KOVO CZ  přistaví 
na parkoviště u hasičárny 

nákladní auto s obsluhou a každý občan zde 
může odevzdat kovový odpad, který mu doma 

překáží nebo se domluvit s obsluhou 
na odvozu z místa bydliště. 

Finance získané za tento kovošrot obdrží obecní 
úřad a budou použity na nákup odpadkových

košů pro obec. 
                    OÚ Bludov

Lékárna Bludov znovu otevřena
Od 16.dubna je otevřena lékárna v Bludově na Polní ulici. 
Zajišťuje výdej léků a zdravotních pomůcek na recept 
a zdravotní poukaz,volný prodej léků a parafarmaceutik. 
Přípravky na objednávku do druhého dne je možno doručit 
v rámci Bludova.
Otvírací doba lékárny:   
    Pondělí      8 – 15 hodin
                                   Úterý       13 – 18 hodin
                                   Středa       8 –  13 hodin
                                   Čtvrtek      8 –  15 hodin
                                   Pátek         8 –  12 hodin

Těšíme se na vás v nově upravených prostorách.
                             PharmDr. Slávka Kubánková
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JSDH a speciální požární vozidlo DENNIS Rapier

V letošním roce 2015 obec Bludov, jako zřizovatel JSDH 
Bludov, zakoupila pro jednotku SDH speciální požární vozidlo 
DENNIS Rapier. Toto velmi pěkné a účelně řešené vozidlo dopl-
ňuje prostorové nedostatky TATRY 148.
 TATRA 148 má kapacitu cisterny 6m3, ale má minimum 
úložných prostor a hlavně kabinu jen pro tři osoby. Při poža-
davku většího počtu osob doprovodně vyjížděl Tranzit. Ten rov-
něž musel vyjet  když bylo potřeba vzít např. dýchací přístroje 
a další potřebné vybavení, pro něhož nebylo dostatek místa na 
TATŘE 148.
 DENNIS Rapier má sice kapacitu cisterny jen 1,8 m3, ale 
má osazeno přepouštěcí zařízení, že když bude napojen na dopl-
ňování, tak při poklesu hladiny v nádrži na 40% se automaticky 
zapne dopouštění a při naplnění na 80% se opět vypne. 
 Na úkor cisterny má velké úložné prostory po bocích vozidla, 
má velkou kabinu pro devět osob, u zadních sedaček jsou z vý-
roby osazeny čtyři držáky na dýchací přístroje, má zabudovaný 
teleskopický stojan se třemi halogeny, má zabudovanou centrálu 
na výrobu el.energie, kvalitní motor, automatickou převodovku 
a najeto cca 20.000 km. Hasiči jsou vozidlem nadšeni. V brzké 
době budete moci posoudit i vy sami. Na ukázku několik fotek.   

František Balát, referent OÚ

Vážení občané,
Připomínám, že do konce května 2015 je možno požádat o změ-
nu platby stočného (ze směrných čísel roční spotřeby na platbu 
dle skutečného odběru přes vodoměr). Příjem žádosti bude ukon-
čen dne 29. května 2015. Do této doby je možné žádost zaslat, 
nebo osobně předat na podatelnu obecního úřadu v Bludově, pí-
semně svůj požadavek s telefonním kontaktem na Vás (důležitý 
pro dohodnutí kontroly vodoměru – rozvodu vody). Po tomto 
datu sice budou žádosti opět přijímány, ale změna bude možná 
až od července roku 2016.
 Možnost platit stočné podle vodného se týká občanů a orga-
nizací, kteří:
1/  mají jako jediný zdroj vody přípojku z veřejného 
 vodovodního řadu;   
2/  odebírají vodu pouze ze studny;
3/  odebírají vodu ze dvou zdrojů (přípojka – studna) 
 a mají v domě dva samostatné trubní rozvody od příslušného 
 zdroje až k výtokovému ventilu či baterii (např. z vodovodní 
 přípojky do kuchyně a ze studny do koupelny, popř. WC). 
 POZOR !!  Odběr ze dvou zdrojů, kdy jsou vody propojeny
  do jednoho rozvodu v domě či bytě, do této kategorie nepatří, 
 z takto propojených zdrojů vody zůstane i nadále platba 
 stočného podle směrných čísel roční spotřeby. 

Pro změnu platby stočného ze směrných čísel roční spotřeby 
na platbu stočného podle vodoměru je nutno splnit následující 
podmínky (mimo vodovodní přípojku): 
-  do vodovodního potrubí za tlakovou nádrží  nechat osadit vo-

doměrnou sestavu a to kulový uzavírací kohout, certifikovaný 
domovní vodoměr (ne bytový – z důvodu nepřesnosti odečtu) 
a další kulový kohout (uzavírací kohouty jsou nutné pro další 
možnou výměnu vodoměru);

-  domovní vodoměr musí být namontován firmou s oprávněním 
pro výše citované práce (např. ŠPVS Šumperk, Petr Zatloukal 
Bludov, atd.) – doložit fakturu na zakoupení a montáž;

-  vlastník nemovitosti zodpovídá za aktuální certifikaci do-
movního vodoměru – těsně před uplynutím 6-ti leté doby od 
certifikace vodoměru (od montáže) zajistí jeho pravidelnou 
výměnu (v opačném případě automaticky přechází na platbu 
stočného podle směrných čísel roční spotřeby).   

Na základě doručených požadavků bude pověřeným pracovní-
kem provedena v první a druhém týdnu června 2015 fyzická 
kontrola osazených certifikovaných vodoměrů, provedení roz-
vodů vody v nemovitosti a poplatník bude zaevidován jako 
poplatník stočného podle vodného. Při výpočtu stočného se pak 
bude, v odsouhlasených případech, vycházet z odpočtu vodomě-
rů v nemovitostech. Platby takto vypočteného stočného budou 
poplatníkem hrazeny buď na pokladně, popř. převodem z účtu 
nebo platbou SIPO. Stočné za 1.pololetí (přesně do odečtu stavu 
vodoměru správcem vodovodu), u nově přihlášených, bude ještě 
uhrazeno dle směrných čísel roční spotřeby a dále pak již podle 
skutečné spotřeby odečtené na vodoměru..
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se můžete obrátit na 
pracovníka obecního úřadu p. Baláta, tel 583 301 446 nebo 603 
521 264

František Balát, referent OÚ

Možná změna platby stočného 
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DISCO CLUB BLUDOV

akce v květnu 2015
KROMĚ TRADIČNÍCH AKCÍ SE V KVĚTNU V DOMINU MŮŽEME VIDĚT ČASTĚJI, 

NEBOŤ, JAKO KAŽDÝM ROKEM, BUDEME FANDIT NAŠIM HOKEJISTŮM 
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

1.5.   OD 20 : 00 – MS HOKEJ – ČR : SWE 
+ PO SKONČENÍ PŘENOSU DISCO S AKCÍ - FERNET 1+1
ZA KAŽDÉHO PANÁKA FERNETA OBDRŽÍTE ZDARMA K OCHUTNÁNÍ NOVINKU 
FERNET HRUŠKA.  HRAJE:  DJ JELEN

2.5.  ZAVŘENO – MÁJOVÁ ZÁBAVA A SLEDOVÁNÍ HOKEJE NA KOUPALIŠTI 
VE VLČÍM DOLE

4.5. OD 20 : 00 – MS HOKEJ – ČR : KANADA

7.5. OD 16 : 00 – MS HOKEJ -  ČR : FRANCIE + OD 22 : 00
TRADIČNÍ DISCO DEN PŘED SVÁTKEM 
HRAJE:  DJ VAVRYS

8.5. OD 16:00 – MS HOKEJ -  ČR : RAKOUSKO + OD 22: 00
DISCO S AKCÍ – B 52 PÁRTY. MÍCHANÝ NÁPOJ V AKCI ZA 40 ,- KČ                   
HRAJE:  DJ JELEN

9.5. HŘÍŠNÝ TANEC
VEČEREM BUDOU ZNÍT HITY Z FILMŮ JAKO HŘÍŠNÝ TANEC, POMÁDA, 
MAMA MIA APOD. HRAJE:  DJ JELEN

10.5. OD 16:00 – MS HOKEJ – ČR : NĚMECKO 

12.5. OD 20:00 – MS HOKEJ – ČR : ŠVÝCARSKO   

14.5  MS HOKEJ – ČTVRTFINÁLE - ČAS BUDE UPŘESNĚN 

15.5. MILENIUM PÁRTY - NEJVĚTŠÍ HITY TŘETÍHO TISÍCILETÍ
AMUNDSEN VODKA ZA 20,-  HRAJE:  DJ VAVRYS

16.5. RETRO PÁRTY + V PŘÍPADĚ POSTUPU NAŠICH HOKEJISTŮ 
DO SEMIFINÁLE - HOKEJ. PRAVIDELNÁ AKCE V MĚSÍCI. 
NEJVĚTŠÍ HITY  LET MINULÝCH.  HRAJE:  DJ VAVRYS

17.5. OTEVŘENO POUZE V PŘÍPADĚ BOJŮ NAŠICH HOKEJISTŮ O MEDAILE 

22.5. CZ & SK  HITY - CELÝ VEČER POUZE ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA
+ JÄGERMEISTER 30,- HRAJE:  DJ VAVRYS

23.5. TRADIČNÍ DISCO -  S AKCÍ  NA JAMESONA ZA 40 ,-                      
HRAJE:  DJ JELEN

29.5. KARIBSKÁ PÁRTY – PŘIJĎTE OCHUTNAT ŠIROKÝ VÝBĚR KARIBSKÝCH 
RUMŮ +  PIRÁTSKÉ DÁRKY.    HRAJE:  DJ VAVRYS

30.5.  TEQUILLA SUNRISE PÁRTY 2+1  -  KE DVĚMA TĚMTO NÁPOJŮM 
TŘETÍ ZDARMA.  HRAJE:  DJ JELEN

Po dobu účasti našich hokejistů na turnaji MS, Vám budou jak při 
přenosech, tak i na disco, k panákům rozdávány dárky k fandění 
(vlaječky, šály, čepice apod.) Rozjedeme velkou tipovací soutěž 

o finanční odměnu. Při přenosu točíme pivo za 22,- Kč a pochutnat 
si budete moci na klobáse nebo utopencích, což k hokeji 

v Dominu neodmyslitelně patří.
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

V květnu 2015 oslaví
Krčmař František          Bohutínská     70
Frank Oldřich      Husova  70
Kubíčková Jarmila  Lázeňská                         70
Bubák Josef                        Krátká                    75
Riedl Alois                           8. května        75
Březinová Drahoslava         Jana Žižky 80
Banková Hedvika               Na Hradě                         81
Skoumalová Marie        Jana Žižky  82
Mikulová Irma                    Za Školou 82
Nimrichtrová Marie          Rudolfa Kordase  83
Markovský Štěpán             Plk. Karla Hlásného 84
Stonová Květoslava           Tř. A. Kašpara 84
Čejka Stanislav                   8. května  84
Souralová Ludmila             Tř. A. Kašpara  85
Pavlů Oldřich                       Příční  87
Šatánková Zora                   Lázeňská 87
Hauk František                    Školní  87
Hojgrová Věra                     Žerotínova  88
Matýsková Věra                Lázeňská 92
Pregetová Ludmila             Plk. Hlásného 94

  Dne 31. května 2015 uplyne desáté smutné 
výročí úmrtí pana 

Jiřího Valenty
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 6.5. oslaví 75. narozeniny

pan Josef Bubák 
Kamarádi z mokré čtvrtě mu přejí všechno nejlepší, 

hodně zdraví a spokojenosti. 

  Dne 25.května uplyne čtvrté smutné výročí 
úmrtí pana 

Ladislava Weisra
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a synové Ladislav a Rostislav.

Blahopřání a vzpomínka
 Dne 19. května doběhne do „stanice Důchod“ naše bývalá 
vedoucí školní stravovny paní Marie Holinková.
 Protože jsme neměli možnost se s ní důstojně rozloučit, když 
odešla před sedmi lety ze svého království, činíme tak dodateč-
ně. Bylo nám ctí pod jejím sedmnáctiletým vedením pracovat. 
Za jejího vedení ve funkci vedoucí školní jídelny měla naše ško-
la v dalekém okolí tu nejlepší pověst. Do naší jídelny se sjížděli 
dívat zástupci okolních měst a vesnic, neboť naše jídelna byla 
jednou z nejmoderněji vybavených jídelen v celém kraji. Její ná-
pad – dát strávníkům možnost výběru ze tří jídel, byl v té době 
velmi odvážný. I proto měla školní jídelna přes 580 strávníků, 
což je v porovnání s dnešním počtem k zamyšlení. 
 Vyhlášená byla také díky akcím, které se v naší jídelně 
konaly. Ať již to byly svatby, rodinné oslavy, pohoštění po po-
hřbech nebo akce školy a zvláště obce. 
 Pracovala také pro všechny místní organizace, které si u ní 
nechávaly vařit speciality pro své akce. 
 Za propagaci školy jí byla mnohokrát vyslovena slova 
uznání a chvály. 
 Milá paní vedoucí, přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, 
štěstí na dobré lidi kolem sebe, mnoho radosti z Vašeho vnoučát-
ka a splnění Vašich tajných snů. Užívejte si zaslouženého odpo-
činku mezi svými nejbližšími, neboť si to opravdu zasloužíte.

Za všechny – Vaši bývalí spolupracovníci, 
kolegové a vděční strávníci!!!!!!
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POZVÁNKA
 

5.5.  přednáška p. Lukeše od 18.00 hodin – Aiger ledová stěna
6.5.  Zumba s Kristýnkou  -  pro všechny věkové kategorie od 17:00 hodin
7.5.  oslavy osvobození
9.5.  výlet s dětmi do Podlesíčka odjezd v 8:00 od KD Bludov
12.5. – 25.5. výstava Jarmilky Brablecové „Cesta za světlem“
18.5.  divadlo pro děti a školky „Včelí medvídci zpívají“ 
 od 8:30 a od 10:00 hodin – Divadelní soubor Věž z Brna
19.5.  prodej od 8:00 hodin
20.5.  přednáška Zdeňky Blechové od 18:00 hodin
24.5.  divadlo „Opona nahoru!“ od 17:00 hodin – ochotnický soubor 
 Devítka z Ostravy
31.5.  dětský den s indiány od 11:00 hodin do 18:00 hodin 
 z Poříčí u Litomyšle

na květen 2015

Připravované akce v dalších měsících – pozvánky: 
11.6. - 25.6.  výstava p. Opluštila na téma Karneval
14.6.    pohádka pro děti Zlatá rybka od 16:00 hodin
26.6.    vyřazení 9. třídy
10.7.    letní kino
17.7.    letní kino
18.7.    hudební koktejl pro mladší generaci (Liwid, Lola běží, 
   Bags, Čardáš klaunů, Ben Dover) od 16:00 do 22:00 hodin
24.7.    letní kino

Akce, které proběhly:
21.3.  k nám přijeli ochotníci DOVEDA ze Sloupnice a zahráli komediální 
 pohádku (inspirovali se pohádkou Taneček přes dvě pekla) a kdo 
 jsme přišli, smáli jsme se od začátku až do konce. Podle 
 samotných ochotníků šlo opět o premiéru, protože si vždycky 
 podle okolností komedii přizpůsobí, což jsme mohli sami vidět, 
 když se nám nejmladší čert houpal za svetr na zábradlí – i pro 
 čertíka to byla první akce tohoto typu, o to víc jsme si to všichni 
 užívali….. bylo vysloveno přání, že by mohli přijet a hru zahrát 
 znovu, jednám s nimi a prý rádi přijedou, tak věřím, že tentokrát 
 se přijde pobavit víc lidí, termín jsme zatím nedomlouvali. 
28.3.  přijela na zámek rodina Čepických – tatínek Leoš, syn Jakub 
 a dcera Alžběta. Koncert se všem moc líbil a my hudebníkům 
 děkujeme!
4.4.  nás svojí návštěvou poctila Moravská veselka, přijeli k nám ze 
 Sušic u Přerova a hráli i zpívali s chutí a rádi. Všichni návštěvníci 
 jejich snahu ocenili nejen potleskem, ale i tancem.
16.4.  přijel pan Ivo Müller ze Šumperka a vyprávěl nám o svých 
 zážitcích z cest po Islandu, děkujeme. 

H. Z.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Josefu Baslarovi  za ochotu fotit na 
akcích konaných kulturním domem a těším se na 
další spolupráci.

                                             H.Z.

Dne 16.4. k nám přijel pan Ivo Miller a poutavým 
a zajímavým vyprávěním nás provedl Islandem. 
I přes malý počet zájemců bylo setkání příjemné 

a poučné. Bohužel jsem zapomněla fotit, 
proto fotky nejsou, za což se omlouvám. 

H. Z.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLUDOV
SKAUTSKÉ STŘEDISKO FRANTIŠKA PECHÁČKA BLUDOV

A MORNSTEIN-ZIEROTIN
VÁS ZVOU NA

 „NOC KOSTELŮ“
V BLUDOVSKÉM KOSTELE SV. JIŘÍ 

Program:
18:00 Slavnostní zvonění bludovských zvonů, následuje mše svatá
18:45 Prohlídka interiéru kostela s informacemi o jeho historii
19:15 Vystoupení dětské scholy
19:45 Prohlídka hrobky rodu Žerotínů s odborným výkladem
21:45 Závěrečné slovo P. Otto Sekaniny

Volné prohlídky:
19:00-21:00 Fara – výstava liturgických předmětů spojená 
   s ochutnávkou mešního vína
19:00-21:00 Fara – otevřena farní knihovna
20:00-21:00 Prohlídka hrobky rodu Žerotínů
19:00-22:00 Možnost výstupu na věž
19:45-21:45 Prohlídka interiéru kostela
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3. 6. 2015  Sraz 9:00 u kostela. Délka 10 km
 Vlčí důl – Bludoveček 
 – bludovský kopec – okolo Brusné a zpět
17. 6. 2015  Odjezd autobusem 9:03, 
 Šumperk – vlakem 9:52. Délka 10 km
 Libina – Bradlo – Nová Hradečná – vlakem 
 zpět (odj.14:41)

1. 7. 2015  Sraz u cukrárny v 13:00. Délka 9 km
 Chromeč – Postřelmůvek – Rovensko (galerie) 
 – Postřelmov – zpět bus. do Bludova.

15. 7. 2015  Sraz u kostela v 10:00.
 Horní konec – koupaliště (koupání)
29. 7. 2015  Sraz v 8:30 u cukrárny, autobusem (odj.8:44).  
 Délka 9 km nebo 13 km
 Štíty autoservis – rybník Sychrov – Horní 
 Studénky – Klášterec – (bus. nebo pěšky Bludov).

VYCHÁZKY SENIORŮ
ČERVEN – ČERVENEC

VYCHÁZKY SENIORŮ
SRPEN – ZÁŘÍ
12. 8. 2015  Sraz u cukrárny v 8:15, 
 autobusem (odj.8:31). Délka 11 km
 Šumperk – Městské skály – Bratrušov 
 – autobusem Bludov
26. 8. 2015  Odjezd vlakem 8:45.
 Bludov lázně – Jeseník – prohlídka lázní   
 Jeseník – vlakem zpět.

9. 9. 2015  Sraz 9:00 u kostela. Délka 9 km
 Bludoveček – Starý hrad – Háj – Šumperk 
 Bludovská – Bludoveček.
23.9.2015  Sraz v 9:00 u cukrárny. Délka 13 km
 Sudkov – Kolšov – Brníčko hrad – autobus 
 Sudkov a pěšky Bludov.

Prodejna vín STATEK POD LIPAMI
vás zve na

OCHUTNÁVKU VÍN
z oblasti Velkých Bílovic

v podání vinaře 
Davida Osičky

Kde? Statek POD LIPAMI
Kdy? Pátek 15.5.2015 

v 19:30 hodin 

Vstupné: 100,- korun

V ceně zahrnuto: vstupné, 
ochutnávka 12 vzorků a občerstvení.

Nutná rezervace na tel. 606 854 606



Bludovan 10

Bludovan 4/2015

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

POŽÁR BLUDOVSKÉHO MLÝNA PŘED PŮLSTOLETÍM
Dne 14. června 1965 ráno vyhořel do základů bludovský mlýn, 
bývalý Habermanův. Požár vypukl náhle, patrně při šrotování
krmných směsí, z nichž některé byly dodávány z ciziny 
a v bývalém mlýně (míchárně) byly míchány s ostatními krmivy. 
Mlýn byl před lety rekonstruován a jeho kapacita byla denně 
sedm vagonů. 
 Vlastní elektrárna u mlýna zůstala od požáru ušetřena. Škoda 
dle předběžného odhadu je 3 až 4 milióny korun. Čtyři lidé, kteří 
pracovali v míchárně, byli popáleni. Ze sutin zhořelého mlýna se 
několik týdnů kouřilo. 

 výpis z obecní kroniky, materiály dodal Stanislav Balík st.

Skautská výprava do jeskyní
Pomyslné žezlo nad přírodou má již téměř měsíc v moci jaro, 
vše už se začíná zelenat, první květiny rozkvétají, sluneční pa-
prsky již získávají na síle a my ještě stále neuspořádali pořádnou 
výpravu. Rozhodli jsme se to tedy napravit a v sobotu 18. dubna 
jsme se vyrazili podívat do Litovelského Pomoraví, kde naším 
hlavním cílem byly Mladečské jeskyně. Už pár dní bylo oprav-
du krásně, a tak se nás u klubovny ráno sešlo skutečně hodně 
a společně jsme se odebrali na vlak.
 Vystoupili jsme na zastávce v Litovli a vyrazili po naučné 
stezce Nové Zámky. Nešlo se nám vůbec špatně. Sluníčko 
začínalo pořádně hřát, pěšinu po stranách lemovaly kvetoucí 
sasanky, orseje nebo třeba česnek medvědí. Toho tam bylo tolik, 
že byl místy i cítit ve vzduchu. Objevili jsme několik naučných 
tabulí, které nám pomohly poznat i nové druhy květin, které jsme 
dosud neznali, jako třeba dymnivku dutou. Jakmile jsme došli 
k mostu přes Moravu, kam vedla naše další cesta, dostali účast-
níci svíčku a sirky. Jejich úkolem bylo obalit sirku ve vosku, 
aby po jejím ponoření na minutu do řeky byli schopni onou sir-
kou svíčku opět zapálit. To se nakonec povedlo, mohli jsme se 
tedy posilnit svačinou a vyrazit dál.
 Cesta nám za stálého hovoru utíkala rychle, netrvalo tedy 
dlouho a stáli jsme před vstupem do Mladečských jeskyní. Krom 
prohlídky staletých krápníků jsme si vyslechli i několik legend 
pojících se k nim. Jedna z nich pravila o kamenné mumii, jíž, 
kdo se dotkne, tak do roka zkamení. Následně naše kroky na-
braly směr Nové Zámky až k Července. Cestou jsme si zahráli 

ještě další hry, kdy týmy soutěžily v tom, který z nich zvedne 
svého člena výše podél kmene stromu, kdo dokáže udělat výše 
na kmeni pomyslný zářez. Další hra spočívala v tom, že hráč 
se zavázanýma očima byl odveden k nějakému kmeni, musel si 
jej zapamatovat pouze po hmatu a po odvedení bokem a zpět 
nabytým zrakem najít ten svůj strom. Nebylo to vůbec snadné, 
ale rozhodně jsme se u toho nasmáli.
 Postupně s utíkajícím časem a kilometry najednou příroda 
začala řídnout, objevovalo se stále více domů, až jsme se ocitli 
v Července. Zde naše cesta končila, zbývalo už jen nasednout na 
vlak.

Martin Dostál – Roy
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov



Bludovan 11

Bludovan 4/2015

Z pohádky do pohádky

Z 27. na 28. března – to byla letos TA noc, ta pohádková Noc 
s Andersenem v místní knihovně. A když píšu „pohádková“, 
myslím to tentokrát doslovně. V tu noc jste opravdu mohli 
v knihovně potkat Večernici, dvorní dámu, Manku, muchomůr-
ku, pierota, piráty, kouzelníka, čerta, medvěda, čaroděje i smrťá-
ka, nechyběla ani čarodějnice, jezinka a vodnice.
 Letos jsme se vydali na večerní vycházku s cílem na statku 
manželů Schauerových. Tu děti čekalo překvapení v podobě 
šermířského vystoupení Pánů z Bludova. A protože nebylo zrov-
na nejtepleji, přijali jsme také pozvání na čaj pro zahřátí. 
 Ani tentokrát jsme nevynechali výtvarnou dílnu – děti 
si navrhly a vyzdobily svůj královský erb a také si nazdobily 
kouzelný pohádkový zvoneček.
 Nechyběly ani pohádkové soutěže – vysvobozování prince/
princezny, zabití draka, loupání perníku, chytání zlaté rybky, 
krmení Otesánka, ale také hádání názvů pohádek, pohádkových 
bytostí či přiřazování pohádkových dvojic. Děti pak obdržely 
pohádkové vysvědčení, samozřejmě se samými jedničkami.
 I tentokrát si dovolím říct, že celá akce byla vydařená a jak 
děti, tak i dospělí si ji báječně užili!

 Závěrem mi dovolte poděkovat za podporu Obci Bludov, 
paní ředitelce místní ZŠ Karla st. ze Žerotína za umožnění 
použití prostor školy, manželům Schauerovým za milé přijetí 
na jejich statku a v neposlední řadě také spolku šermířů Páni 
z Bludova, kteří pro nás připravili poutavé a moc pěkné 
vystoupení. 

Jménem všech zúčastněných Gabriela Flašarová

Veterinární služba

Veterinární služba oznamuje občanům,
že hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popřípadě 
ostatním nákazám, bude provedena dne 
12.  května 2015  
v 16.30 – 16.45 hod. na dolním konci u Panenky Marie
16.50 – 17.05 hod. v zahradě kulturního domu  
17.10 – 17.25 hod.  na horním konci u lip
17.30 – 17.40 hod. u Nealka
17.40 hod. u železniční zastávky Bludov (směr Chromeč)

Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. 
Vzhledem k poměrně vysokému  počtu chovaných psů je 
vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekč-
ním onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět jater, 
parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza, což je one-
mocnění, které přenáší hlodavci a je přenosné i na člověka. 
Očkování proti vzteklině stojí 150,- Kč, cena kombinace 
je 300,- Kč. 

 Výše zmiňovaná vysoká koncentrace psů vede i k po-
měrně velkému promoření jak zevními cizopasníky (blechy
a klíšťata), tak vnitřními cizopasníky (škrkavky a tasemnice). 

Doporučujeme proto psa alespoň 2x ročně odčervit,
cena  1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa. 

Tablety zabírají na všechny vnitřní červy, Dle potřeby je 
nutno použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenaše-
čem tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno 
provést i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, 
které zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což 
je prevence boreliózy, která je přenosná nejen na psy, ale 
i na člověka. Tyto moderní preparáty po jedné aplikaci půso-
bí několik týdnů.

MVDr. Petr Šebesta
Severovýchod 11

Zábřeh 
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Den učitelů
Ke konci měsíce března slavíme každoročně Den učitelů. V ten-
to den si mohou žáci devátých tříd vyzkoušet práci učitele a učit 
v první třídě. Letos si připravili hodinu prvouky a matematiky. 

Děti docházejí na tábor denně – ráno od 7:30 hod. do 8:00 hod.
odpoledne odcházejí mezi 16:00 až 16:30 hod.
 V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, oběd, dopolední 
a odpolední svačinka, materiál na činnost, cestovné a vstupné 
na výlet. Podrobnější informace najdete na webových stránkách 
naší školy nebo přímo u p.Nikolovové ve školní družině.
   Soňa Nikolovová
     vychovatelka ŠD

Krajské kolo hry: „Super farmář“
Školní kolo, které uspořádala družina už v lednu, vyvrcholilo 
krajským kolem v Olomouci. 

Martin Drážný a Jakub Martinák učili v 1.A prvouku, Veronika 
Hýblová a Nikola Hajtmarová matematiku v 1.A a Ondřej Sou-
ral také matematiku v 1. B. Prvňáčkům se výuka líbila. A co 
deváťáci? Dá se někdo z nich na dráhu učitele? Myslím, že se 
jim ve třídách líbilo a přejeme jim při výběru budoucího povo-
lání šťastnou ruku. Možná některé z nich budeme vítat v našich 
řadách.

  Jarmila Březinová

Školní družina připravuje na letní prázdniny 
příměstský tábor.
Co je to příměstský tábor ?
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním tábo-
rům. Nabízíme dětem program na celý den a děti se večer vrací 
domů k rodině. Tábor je určen pro děti z 1.stupně naší základní 
školy. 

Název: „Indiáni z Bludova“
Termín: 24.8. - 28.8.2015              
Cena: 800,- Kč
Program: celotáborová hra,  soutěže venku i v budově, rukoděl-
né práce,  celodenní výlet, vycházky do přírody a hry v přírodě, 
sportovní aktivity. 

 Z tohoto kola postoupila dvě děvčata: Adéla Navrátilová 
z 1.třídy a  Šárka Krystková ze 3.třídy. Adélce se podařilo 
v krajském kole dojít až do osmifinále a Šárka byla zase úspěš-
nější ve výtvarné části soutěže, umístila se na 2.místě a získala 
volné vstupenky do Dinoparku v Ostravě.  Obě děvčata si výlet 
do Olomouce užila, firma Pygmalion pro ně připravila spoustu 
dárečků a překvapení.

Soňa Nikolovová
vychovatelka ŠD

OZNÁMENÍ: 
Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov organizuje
jarní sběr papíru do přistaveného kontejneru. Kontejner bude 
umístěn u budovy stravovny od 11. do 15. května 2015. 
Přijďte podpořit děti a dovezte přebytečný papír. Za dovezený 
papír už teď děkujeme. 

Ozdravný pobyt - Lesní strážci Ostružná 7.4 - 17.4. 2015

Díky Státnímu fondu životního prostředí ČR získala naše škola 
dotace na projekt - Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší.
 Po Velikonočním pondělí jsme se s pátou třídou vypravili 
na jedenáctidenní ozdravný pobyt. Když jsme dorazili do 
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Ostružné, překvapila nás půlmetrová vrstva sněhu. Ubytovali 
jsme se v rodinném penzionu Anežka, kde se o nás vzorně starali 
manželé Balatkovi. Jeden večer nám dokonce vyprávěli o svých 
cestách po Číně a v neděli nás pozvali na místní trénink hasičů 
s prohlídkou hasičského auta. 
 V dopoledních hodinách jsme měli vyučování, což se někte-
rým moc nelíbilo, ale odpoledne už jsme trávili venku hraním 
různých her. Nejvíce se nám líbily hry Pašerák, Soví strážci, 
Magici atd.
 První večery chtěli někteří z nás trávit sledováním našich 
oblíbených seriálů. Nedokázali jsme si představit život bez Ordi-
nace aj. Ale během celého pobytu jsme ani jeden seriál nestihli. 
Chodili jsme totiž do malého bazénku, hráli deskové a karetní 
hry nebo si něco pěkného vyráběli – prostírání, sovu, butony 
nebo loutky. 

 V pátek jsme vyrazili na celodenní výlet do Lesního baru 
v obci Horní Lipová. Překvapilo nás, že v baru nikdo neobsluhu-
je a peníze za zboží se dávají do kasičky. Druhým cílem našeho 
výletu byl Faunapark v Horní Lipové. U statku, kde jsme roz-
hodně nečekali nic zvláštního, jsme mohli obdivovat ara papouš-
ky, kteří volně létali nad našimi hlavami, klokanici s mládětem, 
pumu, mývaly, opici, která nám rozvazovala tkaničky, a mnoho 
dalších zvířat. 
 Jedno odpoledne jsme také objevovali a hledali místní bun-
kry. Z malé procházky byla nakonec skoro 5 km túra, ale stálo 
to za to. 
 Při soutěži „Ostružná hledá talent“ jsme překvapili svými 
výkony nejen spolužáky, ale i paní učitelky. Také pohádky, které 
jsme si vymysleli a zahráli, byly velmi vydařené. 
 Celý pobyt jsme za hry a aktivity sbírali korálky, které jsme 
nakonec vyměnili za hodnotné odměny. Byl to krásný zážitek 
a dozvěděli jsme se také mnoho o ekologii a ochraně životního 
prostředí. 
 Na závěr bychom chtěli poděkovat rodinám Sadilů za odvoz 
zavazadel.
   Mgr. Zuzana Krausová
  Mgr. Dita Kaňáková 

Komentáře některých žáků:
„Moc se mi tu líbilo. Spousty her. No prostě zábava. Jediné, 
co bych vytkla, bylo to, že jsme měli pořád čaj. Jinak dávám 
5 hvězdiček. Děkuji, Eliška“
 „Poprvé, když jsem se dozvěděla, že pojedeme na školu 
v přírodě, hned jsem se zamyslela, jak to tam může vypadat. 
Ale to byl ovšem velký rozdíl mezi skutečností. Když jsme tam 
přijeli, tak mě to hodně nadchlo. Během 10ti dnů jsem se zde 
naučila spoustu věcí. Na škole v přírodě jsem se i konečně do-
čkala mé přezdívky, kterou jsem s radostí přijala – Kvído. Vůbec 
nevím proč, ale zůstalo mi to. Poslední den se mi vůbec nechtělo 
odjet. Sice jsem se už těšila domů, ale bylo to tady   vážně super. 
Doufám, že někdy sem zase pojedeme. „
„nelíbil se mi sníh (naštěstí pak roztál)“

Párty se zdravou 5
Žáci sedmého ročníku se zúčastnili přednášky o zdravé výživě. 
Nejednalo se o klasickou přednášku, ale žáci si vyzkoušeli při-
pravit zdravé pohoštění na párty sami např. zeleninové hranolky 
s bylinkovým dipem, ovocný salát, housenku z rajčat a moz-
zarelly, piškoty a la tiramisu a nealkoholické mojito. Na konci 
hodiny si navzájem své výtvory ochutnali a v závěrečném kvízu 
získali i odměny. Moc děkujeme p. Keprtové za lektorování 
a dodání všech surovin.
  Mgr. Dita Kaňáková
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MŠ Bludov

Děti z Mateřské školy Bludov, které jsou v kroužcích Vrabeček 
a Skřivánek, se těšily na datum 09.04.2015 se svým tradičním 
vystoupením pro dědečky a babičky z Penzionu v Bludově.
 To těšení na setkání bylo oboustranné a děti měly co před-
vést. Naše malé ratolesti z hudebně dramatického kroužku 
Vrabeček se blýskly hranou pohádkou O kohoutkovi a slepičce 
a přidaly pásmo písniček a básniček s jarní tématikou. Jejich ka-
marádi ze Skřivánka, v němž si děti osvojují první tóny hry na 
zobcovou flétnu, zahráli písničky Halí, belí a Běžela ovečka. Na 
klávesy a zvonkohru je doprovodily paní učitelky.
 Výsledek ? Odezva ? Všichni, účinkující i diváci, byli nadše-
ni a vzájemně se obdařili mnoha úsměvy a smíchem.
 V závěru setkání děti rozdaly babičkám a dědečkům drobné 
dárky, které samy vyrobily a na oplátku dostaly nějakou tu las-
kominu.

Za kolektiv MŠ Roupová Hana

Jak jsme vítali jaro v naší MŠ
„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!“ Nejen tato 
říkanka zazněla v pondělí 23.3. před naší školkou, kde jsme 
se všichni sešli na tradiční akci Vynášení Moreny. Tento starý 
lidový zvyk symbolizuje odcházení zimy a příchod jara. Za 
doprovodu harmoniky a dětských hudebních nástrojů jsme si 
tedy zazpívali písničky o jaru a přesunuli se na školní zahradu.

Po celou dobu nás doprovázela slaměná figura bohyně smrti 
a zimy – Morena. Protože jsme si přáli, ať už předá svou vládu 
jaru, společně jsme ji zapálili a pokropili vodou. Na závěr jsme 
si celou zahradu vyzdobili vyrobenými papírovými květinami, 
aby se u nás jaru líbilo. „Už  jaro přišlo k nám, daří se kytičkám, 
svou vůní celou zem nám provoní.“  
Za kolektiv MŠ Mgr. Jarmila Maturová a Bc. Dana Březinová
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Pinec 2015

Jako každý rok v tuto dobu bych rád seznámil naše fanoušky 
a přátelé stolního tenisu s uplynulou sezónou 2014 – 2015. 
Letošní ročník patřil rozhodně mezi ty úspěšnější, jak výsledko-
vě, tak i organizačně.
 Začnu naším „áčkem“, které se statečně bije v krajském 
přeboru. Pod vedením P. Srba a ve stabilní sestavě ovšem začalo 
soutěž velmi špatně a první body získalo až v samém závěru 
podzimní části. Obávali jsme se toho nejhoršího, ale v odvetách 
tým zabral a porážel i ty nejlepší a sezónu dohrál víceméně 
v klidném středu tabulky.

To v okresním přeboru 1. třídy jsme měli opět dva týmy, které 
již tradičně okupují opačné konce tabulky. „Béčko“ od začátku 
útočilo na špici tabulky a nebýt několika výpadků hráčů ze zdra-
votních či pracovních důvodů, byl by výsledek ještě lepší. To 
„céčko“ i přesto, že odehrálo velmi vyrovnané zápasy se všemi 
soupeři, výkony hráčů se zlepšovaly každým zápasem, bohužel 
na lepší než předposlední místo to opět nestačilo. Tak snad příští 
rok to bude ještě lepší.

V okresním přeboru 2. třídy hraje „déčko“ vždy o příčky nej-
vyšší. Nejinak tomu bylo i letos a to i přesto, že se v mužstvu 
vystřídal velký počet hráčů a sestava se měnila zápas od zápasu. 
Hrál, kdo měl čas a chuť, ale vždy na velmi solidní úrovni.

To v okresní soutěži nás zastupovalo velmi úspěšně „éčko“ hra-
jící v kombinaci velezkušených a mladých, ambiciózních hráčů. 
Tento mix se ukázal jako opravdu dobrý nápad a výsledky to 
jen potvrdily.
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 Ještě bych chtěl závěrem jmenovitě vyzdvihnout Jirku 
Odstrčila a Tomáše Jílka, kteří odehráli největší počet zápasů 
a pomáhali ve třech týmech.
 Ale nejen soutěže dospělých jsou náplní činnosti oddílu, 
takže péče o mladé a začínající hráče je pro nás velmi důležitá. 
A zde musím zmínit F. Polácha, trenéra mládeže a také organi-
zátora soutěží pro mladé. V letošním roce jsme uspořádali 2x 
okresní přebor mladších a starších žáků na naší herně. Spokoje-
nost byla ze strany hráčů i činnovníků okresu velká a myslím, že 
se u nás budou přebory konat i příští roky. A teď k výsledkům. 
Během celého roku se hrály po okrese „bodovačky“, kde naši 
hráči pravidelně sbírali čelní umístění. Nejlepší se pak účastnili 
okresních přeborů a tam zářili i naši hráči. Posuďte sami:
Mladší hráči  - 2.místo – Mrázek Jakub
  - 1.místo čtyřhra – Mrázek – Skoumal
Starší žáci  - 1.místo – Strnad Kája
  - 2.místo čtyřhra – Strnad  - Skoumal Marek
Dorost  - 1.místo – Blaťák Vojta
  - 2.místo – Odstrčil Jiří
  - 1.místo čtyřhra – Blaťák – Odstrčil
Těmito výsledky se nominovali zmínění hráči na krajské pře-
bory, kde získal Mrázek Jakub 2. místo mezi nejlepšími žáky. 
Ostatní již nestačili na kvalitnější a trénovanější hráče. Ale jistě 
je to pro ně další motivace do dalších let.

Tak to je z letošní sezóny vše a doufám, že příště budou výsled-
ky minimálně stejné a snad i lepší.

Stanislav Soural

Již tradičně se děti z Mateřské školy v Bludově, od ledna do 
března 2015, zapojily pod vedením zkušených trenérů do výuky 
bruslení na zimním stadionu v Šumperku.
 Naše malé ratolesti se přes počáteční pády a balancování na-
učily základy bruslení. Některé z nich budou v bruslení pokračo-
vat v oddílu hokeje, jiné s rodiči ve volném čase. Trenéři formou 
her, s použitím jednoduchých pomůcek, učili děti obratnosti 
a orientaci na ledě takovým způsobem, že odměnou jim byly 
rozzářené oči a úsměvy všech našich školáčků.
 Zaujetí našich bruslařů a hokejistů bylo při každé lekci jen 
nesnadno ukončeno. Trenéři ty malé sportovce jen stěží zaháněli 
z ledu. O to více se všichni těšili na další čtvrtek. Rychle na 
sebe nasoukat výzbroj a výstroj a hajdy na led. Škoda, že těchto 
našich setkání bylo jen deset. Závěrečná hodina byla zakončena 
předáním diplomů dětem a ty se trenérům odvděčily vlastno-
ručně vyrobeným kalendářem a fotografiemi z ledu. Děkujeme 
všem, kteří byli nápomocni a těšíme se na další ročník.

Za kolektiv MŠ Hana Roupová

Škola bruslení MŠ Bludov

foto: F.Polách
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Simona SrdováFilip Směšný

Denisa Pazourová

Teodor Kulhaj Jiří Sedláček

Justýna Nicol Petrová Eliška Slámová
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21.3. zde zahrál ochotnický soubor DOVEDA ze Sloupnice krásnou kome-
diální pohádku pro celou rodinu, všichni jsme se nasmáli a výborně bavili. 
Škoda jen, že přišlo tak málo lidí. I přesto pevně věřím, že časem se vše 
vylepší. H. Z.

Taizé v podání bludovského chrámového sboru 

29.3.2015 od 18:00 hodin v kostele sv. Jiří jsme mohli společně
prožít úžasnou atmosféru plnou meditativních písní z Taizé 
v podání bludovského chrámového sboru pod vedením Marie 

Balharové. Domů jsme odcházeli nejen s dobrým pocitem, ale 
i se srdcem plným lásky, klidu a pohody. Maruško, děkujeme!                                                     

H.Z.

Divadlo peklo s.r.o.


