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Rozmarné léto
Je tu opět čas prázdnin, dovolených
a zaslouženého odpočinku. Na jeho samotném počátku bych chtěl čtenáře Bludovanu stručně informovat o aktivitách
a stavebních akcích, které budou v létě
v naší obci probíhat, jakož i o akcích, na
kterých se v dosavadním průběhu roku již
pracovalo.
Rád touto cestou sděluji, že stavba,
o které jsem několikráte psal pod názvem
„HC – 2“, je konečně hotova. Správný
název vyplývající z komplexních pozemkových úprav je „přístupová komunikace
k okolním parcelám“ (nesprávně „cyklostezka“). Tato komunikace v délce více
než osmi set metrů spojuje ulici Nádražní se silnicí I/11 v místě Habermannova
mlýna, odkud pokračuje podél drážního
tělesa v délce téměř dvou kilometrů až
k železniční zastávce Bludov – lázně. Zde
je dočasně zaslepena až do doby rekonstrukce železniční tratě Šumperk – Hanušovice, v rámci které bude rekonstruován
také železniční přejezd. Tento bude doplněn novým signalizačním zařízením nasměrovaným do HC -2, po jehož instalaci
bude tato komunikace průjezdná v obou
směrech. Ještě připomenu, že investorem
celého díla v hodnotě cca 13,5 mil. Kč byl
Pozemkový úřad (zhotovitelem KARETA
s.r.o. Bruntál) a že se naše obec podílela na přípravách i na realizaci této akce,
mimo jiné také profinancováním přeložky
kabelů. V polovině měsíce června převzala obec tuto investiční akci do svého
majetku, přičemž okamžitě reklamovala
několik desítek uschlých stromků.
Od poloviny loňského roku probíhá poměrně obsáhlá investiční akce s dlouhým

Trio Trifoglio
30.5. k nám přijely mladé umělkyně
z Prahy (původem jsou dvě z Vysočiny
a jedna z Olomouce) a zahrály nám krásné skladby pro dechové nástroje, které
pohladily na duši. I přes malou účast byly
slečny úžasné a zpestřily nám odpoledne
svým uměním. Děkujeme!
H.Z.

názvem „Soustava dětských naučných
stezek v obci Bludov“, která by měla
být ukončena do 30.6. V průběhu posledních měsíců vnímavý občan jistě zaregistroval některou z již osazených informačních tabulí nebo drobných staveb,
kterých je na katastru obce celkem 19
a které přibližují problematiku jednotlivých naučných stezek. Stezky nesou názvy: řemeslná, geologická, zvířecí a vesnický okruh. Vesnický okruh pak stavbou
na vrcholu Brusná s vyhlídkou navazuje
na stávající „Naučnou stezku Bludovská stráň“. Tato obsáhlá investiční akce
se všemi stavbami a stavbičkami (včetně obnovené kapličky) má rozpočtované
náklady cca 5,5 mil. Kč (zhotovitelem je
firma MANAX s.r.o. Zlín) a je realizována jenom a pouze díky tomu, že na ni
obec získala dotaci ve výši 85 % (80 %
z Evropské unie a 5 % ze SFŽP) z uznatelných nákladů projektu. Nejvíce diskusí pochopitelně vzbuzují stavby největší,
které jsou také nejvíce na očích. Stavba
s vyhlídkou na Brusné (s plošinou ve výšce
5m nad vstupem), altán v Parku pionýrů,

Výstava
Dne 11.6.2015 v 17.00 hodin zde byla
otevřena výstava pana Radka Opluštila
Karneval v Benátkách. Pan Opluštil nás
velice poutavým a zajímavým vyprávěním vtáhl do karnevalového reje a chvílemi se mohlo zdát, že jsme přímo v centru
dění. Za krásné a poučné vyprávění panu
Opluštilovi moc děkujeme!
H.Z.

VÝZVA A PROSBA

Prosím všechny bludovské živnostníky,
podnikatele a majitele firem, svazy,
organizace a spolky, aby si zkontrolovali
svoje údaje na web. stránkách obce.
Zaktualizovat údaje je možné
v KD Bludov u Heleny Zavadilové
nebo přes email:
kulturni.dum@bludov.cz.
Údaje, které nebudou aktualizovány
a jejichž správnost nebude potvrzena,
(email, telefon, osobně), budou
na konci roku 2015 smazány. Děkuji.
Helena Zavadilová
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Mapa Stabilního katastru z roku 1834

V cestě mapou stabilního katastru dnes další mapový list. Opět – jako
minule – navazuje na předchozí na severní straně. Jde o oblast Bludovečku/Zámečku a lesů nad ním. Co zajímavého nám ukazuje tato
mapa?
Jednak areál samotného tzv. Horního dvora (v mapě s názvem
Blauda Höfel – Bludovský dvůr). Ten byl celý zděný – evidentně po
požáru v polovině 18. století, jeho tvar je v zásadě týž, jaký známe
dnes. Stojí sýpka, pak dlouhá stavba, v níž jsou dodnes byty, stejně
jako budova dnešních chlévů. Další stavby již evidentně nestojí. Za pozornost stojí skutečnost, že budova postaru zvaná jako fara (hned vedle
sýpky směrem na východ) tehdy ještě nestála, je novodobého původu.
Z dalších staveb stály na místě Zámečku myslivna čp. 194 (dnes Jendrišákovi) a budova hostince, tehdy zvaného Korbílek. V jeho blízkosti
je prostranství upravené snad parkovým způsobem.
Dnešní cesta k Jezírku tehdy ještě nevedla – les byl přístupný zřejmě po louce východnějším směrem. Kolem sýpky a myslivny se ubírá
dnešní Stará cesta – cyklostezka – do Šumperka, někdejší hlavní spojení Bludova se Šumperkem. Kolem ní je vysázena alej. Cesta k židovskému hřbitovu na šumperských hranicích ještě nevedla. Ten tehdy
ostatně také ještě neexistoval, byl zřízen až v roce 1910. Místo dnešní cesty byla jen mez mezi poli, nicméně osázená z obou stran stromovou alejí.
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část III.

Zbytek tohoto mapového listu je vlastně nezajímavý – tvoří jej les, v němž je zakreslena pouze jediná – Hradská –
cesta. Zajímavé je snad jen to, že na místě tzv. Starého
zámku, neboli někdejšího bludovského hradu není zakresleno vůbec nic, ani náznak. Hradní zbytky tak evidentně
už tehdy byly zcela zanedbatelné. Potvrzeno by tak bylo
tvrzení, že zbytky zříceniny byly rozvezeny na přelomu
18. a 19. století.
Stanislav Balík ml.
Pokračování příště
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- pokračování „Rozmarné léto“ který bude doplněn o 3 ks cvičících strojů (podobných jako v místních lázních)
a hlavně obnovená kaplička v centru
obce. Jednou provždy bych chtěl ukončit
dohady o tom, jestli je ta nově postavená
kaplička vyšší, než byla ta původní. Vězte
tedy, že vlastní budova kapličky je stejně
vysoká jako ta původní (při stavbě se vycházelo z dochovaných dokladů), avšak
projektant umístil stavbu, jak sám říká,
z praktických důvodů (dešťové vody),
o cca 30 cm výše. Dříve byl vstup do kapličky v úrovni okolního terénu, dnes tedy
bude před vstupem jeden schod.
Naprosto dominantní investiční akcí
letošního léta, a to nejen podle výše profinancovaných prostředků, však bude
„Snížení energetické náročnosti budovy
1. stupně základní školy Bludov aneb
Zateplení a výměna vstupních otvorů
budovy měšťanky“. Cena díla, vzešlá
z výběrového řízení na dodavatele akce,
činí cca 7,050 mil. Kč. Takovou nabídku
předložila firma Experior, s.r.o. Štíty. Na
tuto stavbu obec zajistila dotaci ze SFŽP
ve výši cca 4,9 mil. Kč a slibujeme si od
ní nejen výrazné snížení provozních nákladů do budoucna (úspory na vytápění),
ale zejména výrazné vylepšení vzhledu
obce. Právě proto jsme učinili mnohé
a nepodcenili jsme ani detaily. Aby dominantní stěnu budovy nehyzdilo zaří-

zení HUP, provedeme přeložku plynové
přípojky, aby vzhledu nepřekážely dráty
nízkého napětí, uložíme přípojku nízkého
napětí do země. Fasádu měšťanky chceme obnovit v původním vzhledu, včetně
všech zdobných prvků, oknům a dveřím
vrátíme jejich původní tvar i jejich původní členění. Provedeme nátěr plechové střechy budovy obdobný tomu, jaký je
dnes na školní budově U2. Rozhodující
práce umožňující školní výuku musí být
hotovy do konce prázdnin, ostatní práce
potom do poloviny měsíce září.
Co se týká postupné rekonstrukce
místních komunikací, zůstává z těch největších nedotčena ulice Jiráskova a na
ní navazující ulice Čapkova. Na rekonstrukci Jiráskovy a Čapkovy ulice máme
zpracovanou projektovou dokumentaci.
Provedli jsme již také výběrové řízení na
zhotovitele díla. Nejvýhodnější nabídku
předložila firma KARETA, s.r.o., Bruntál s cenou díla 2,580 mil. Kč. I když
v současné době má Ministerstvo financí problém s výběrem daní, které potom
v rozpočtech obcí chybí, věříme, že se situace brzy vylepší a obec bude schopna
tuto akci v letošním roce zrealizovat.
Čilý stavební ruch bude ještě po dobu
celých prázdnin panovat v centru obce
také na stavbě dětského muzea „Pradědovo“. Připomenu jen, že tady je investorem „zapsaný spolek Jeseníky přes hra-

nici“ a naše obec do tohoto projektu vložila, jako svůj původní majetek, budovu
statku a okolní pozemky. Muzeum včetně
přírodního dětského hřiště, které na rekonstruovanou budovu přímo navazuje,
by měly být dokončeny v měsíci srpnu
a svoji činnost by tedy měly zahájit počínaje měsícem září. Jsem přesvědčen, že
již v tuto chvíli objekty muzea a obnovené kapličky výrazným způsobem zkrášlují
naši „náves“. Tou pomyslnou „třešničkou
na dortu“ by pak měl být nově zrekonstruovaný chodník spojující ulici Školní
s Třídou Adolfa Kašpara, který vzhled
této nové části obce jen dotvoří.
Inu - tak takové by mohlo být to
bludovské pracovní léto. Opět mám ten
pocit, že není pravdou, že by se nic nedělo … A když k tomuto prázdninovému
času přidám upravené prostředí koupaliště Vlčí důl s čistou vodou, rybníky plné
ryb, potoky s mnoha raky (je o tom doloženo vícero svědectví a mám velkou
radost z toho, že raci, které jsme v obou
našich potocích před pár lety vysadili, se
udrželi a rozmnožili) nebo další rozmary
v podobě více a více barevných květin
včetně keříkových růží na veřejných prostranstvích – tak potom, i když bude pršet, budu oponovat klasikovi, když bude
tvrdit , že: „... tento způsob léta zdá se mi
poněkud nešťastný …“
Ing. Pavel Ston, starosta obce

4. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 8. června 2015 se v Kulturním domě od 18:00 do
19:30 uskutečnilo 4. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno
bylo 14 zastupitelů, omluven byl Karel Bank. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav
Strouhal a Stanislav Balík, 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.
Závěrečný účet obce za rok 2014
Pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje kontrolovali
hospodaření obce za rok 2014, přičemž nezjistili žádné chyby
a nedostatky. Po zveřejnění na úřední desce mohlo zastupitelstvo
projednat závěrečný účet obce za rok 2014. V diskusi se Martin Schauer zeptal, zda lze letos počítat se stejnými příjmy od
Bludovitu s.r.o. do rozpočtu jako v letech předchozích. Starosta
vysvětlil, které příjmy od Bludovitu s.r.o. plynou do rozpočtu
obce, konstatoval, že při podobném objemu výroby by měly přijít podobné finance. Smlouva je platná do roku 2019, poté se
bude rozhodovat, co dál. M. Schauer navrhl, že by po roce 2019
mohla lom provozovat sama obec. Zastupitelstvo poté závěrečný
účet 13 hlasy (1 se zdržel) schválilo.
Zpráva o činnosti rady, rozpočtové změny, kontrolní výbor
Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva,
kdy se rada sešla třikrát, přednesl místostarosta Josef Ťulpík.
Rada se zabývala především provozními záležitostmi a dále
problémy, jež předložila zastupitelstvu. To zprávu bez otázek
schválilo.
Rada předložila zastupitelstvu na vědomí rozpočtovou
změnu č. 1/2015, kde šlo o účetní přesuny. Ke schválení byla
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předložena změna, která řeší především příjem dotace (a spoluúčast obce) na zateplení budovy měšťanky. První změnu zastupitelstvo vzalo na vědomí, druhou schválilo.
Kontrolní výbor předložil zápis ze svého zasedání za uplynulé období, zastupitelstvo vzalo zápis na vědomí.
Organizační řád obce Bludov
Zastupitelstvu byla předložena upravená verze Organizačního
řádu obce Bludov (na minulém zasedání bylo projednání odloženo). Kromě zrušení a zřízení komise, k němuž došlo již na
začátku roku, byla do řádu zapracována změna názvu budovy
Klubu důchodců na Obecní klub Bludov. Tento byl navíc začleněn do činnosti kulturního domu. Tyto změny jsou zahrnuty
v příloze č. 1 organizační schéma a také v dodatku ke Zřizovací listině Kulturního domu Bludov, která tvoří přílohu organizačního řádu. Dodatek i samotný organizační řád zastupitelstvo
schválilo.
Záměr na vybudování stezky k Habermannovu mlýnu
Rada opakovaně jednala o záměru obce vybudovat stezku od
konce obce směrem na Postřelmov – ulice 8.května od „Dobešových“ vedoucí podél silnice I/44 po železniční přejezd u Habermanova mlýna, kde by tato stezka dále navazovala na nově
vybudovanou polní cestu HC 2, která vede podél železniční trati. Tímto propojením by vznikl další okruh cest pro vycházky
a cykloturistiku. Stezka by vedla od obecní cesty 2956/1 na části
obecního pozemku 2955/1, přes potok Vitonín, na části obecního pozemku 2962/51 a dále pak přes část pozemku 2962/50,
který je ve spoluvlastnictví Jindry Hubáčkové a Ivany Scholzové. Z tohoto pozemku je na vybudování stezky potřeba cca
1400 m2. OÚ opakovaně jednal s vlastníky pozemku o výši
kupní ceny při odkupu pozemku do majetku obce. První návrh
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vlastníků pozemku byl 150 Kč/m2. Tento požadavek byl pro
radu obce nepřijatelný, a proto rada obce doporučila hledat jiné
varianty řešení trasy stezky. Poté, co jiná varianta nebyla nalezena, obnovilo se jednání se spoluvlastnicemi pozemku, jež nakonec přistoupily na snížení kupní ceny na 100 Kč za m2. Rada
s tím souhlasila a předložila zastupitelstvu k rozhodnutí.
V následné diskusi upozornil Radek Březina, že od 1.4.2015
vstoupila v platnost novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, podle které budou z důvodu staveb odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu v lázeňské obci násobně
vyšší. Milan Klimeš doplnil, že byla zrušena výjimka pro obce
a individuální stavebníky neplatit odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu za účelem staveb včetně komunikací a inženýrských sítí. S. Balík doporučil s koupí nespěchat – pokud
by nedošlo ke změně, bude stát jen vynětí pozemků pro stezku
ze zemědělského půdního fondu několik milionů, a to ještě před
tím než se vůbec začne stavět. J. Ťulpík doporučil koupit, tím si
zajistí obec vstup na pozemek a bude moci vyčkat na příznivější
podmínky pro realizaci dlouho uvažovaných záměrů, které určitě
přijdou. Kromě toho cena pozemku při pozdější koupi bude zaručeně vyšší. Tento návrh podpořil i M. Klimeš, Jaroslav Čech
a Jindřich Matěj.
Zastupitelstvo 13 hlasy (1 proti) schválilo odkup části pozemku o výměře cca 1400 m2 za cenu 100 Kč/m2 od I. Scholzové (Petřvald) a J. Hubáčkové (Bludov) za cenu 100,-Kč/m2.
Nové projednání prodeje tří obecních pozemků v areálu Nealka
Společnost NHKZ Steel s.r.o. odkoupila areál bývalého Nealka
a přestěhovala sem svoji výrobu z Rovenska. V květnu 2014 si
podala žádost o odkup tří obecních pozemků, které jsou v jejich areálu. Společnost se svojí žádostí snažila narovnat vzniklý nedořešený majetkoprávní stav a mít tak celý areál ve svém
vlastnictví. Jde o úzké pruhy pozemků (snad bývalé koryto potoka apod.). Celkově jde o pozemky o výměře 475 m2 - 1823/6,
1823/7, 1823/9. V červnu 2014 schválilo zastupitelstvo cenu
400 Kč/m2. Tuto cenu společnost neakceptovala a navrhla cenu
v rozmezí 35-50 Kč/m2. Jelikož obec obdobné pozemky prodává
za cca 100 Kč/m2, navrhuje rada právě tuto cenu. Zastupitelstvo
s tím 12 hlasy (2 se zdrželi) souhlasilo.
Žádost o odkup pozemků 834/3 a 835/2
Miloslav Žiška, Bludov a Hana Sehnalová, Rapotín si podali společnou žádost na odkup dvou obecních pozemků 834/3
- zahrada o výměře 8 m2 a 835/2-zahrada o výměře 23 m2, jedná se o pozemky za č.p. 212 v lokalitě V Potokách. Pozemky
jsou dlouhodobě užívané a oplocené ke zmíněnému domu. Na
pozemcích se nachází starší kolna, kompost a ovocné stromy.
Zastupitelstvo souhlasilo s prodejem za 50 Kč/m2.
Žádost o odkup části pozemku 1776/1
Manželé Kopecký Milan a Dana, bytem Bludov, si podali žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 1776/1- ostatní plocha
o výměře 25 m2. Jedná se o část pozemku v ulici Řed. Fr.
Léhara, která byla omylem zabrána při výstavbě plotu a žadatelé
chtějí tento chybný stav napravit. Zastupitelstvo s prodejem za
50 Kč/m2 souhlasilo.
Zpracování Změny č. 1 územního plánu obce Bludov
Zastupitelstvo obce stojí před úkolem, jak se postavit k tvorbě
zásad územního plánu. Dosavadní podněty občanů pro Změnu
č. 1 obsahují v 17 případech z 21 podněty pro výstavbu rodinných domů. Pokud bude vedení obce chtít vyhovět těmto žadatelům, je zapotřebí vyloučit plochy určené v platném územním
plánu pro výstavbu. Ke dnešnímu dni jsou zastavěna cca 3%
z celkového počtu ploch určených pro výstavbu rodinných domů.
Pokud budeme požadovat další vynětí ze zemědělského půdního
fondu, je tento požadavek pro vynětí neobhajitelný. Proto, bude-li obec chtít zařadit nové pozemky pro výstavbu, musí vyloučit stejnou plochu z již nyní stanovených ploch pro výstavbu.
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Vlastníkům vyloučených ploch náleží náhrada za vzniklou újmu,
pokud ke změně územního plánu dojde dřív než za pět let od
pořízení původního.
K předložení cenové nabídky na zpracování Změny územního plánu, určení zhotovitele a zahájení vlastních prací na projektu je nutno rozhodnout o případném rozšíření ploch pro výstavbu
rodinných domů. Rada danou věc projednala a doporučila zastupitelstvu do pominutí doby 5 let od nabytí účinnosti územního
plánu plochy pro výstavbu dále nerozšiřovat.
V diskusi se S. Balík zamyslel nad tím, že lhůta 5 let může
doběhnout před nabytím účinnosti změny územního plánu.
M. Klimeš rozproudil debatu, které se střídavě účastnili S. Balík,
M. Klimeš, J. Ťulpík, R. Březina a P. Ston. M. Klimeš doporučil pokračovat v přípravě změny č. 1 územního plánu, protože
celý proces ukončený nabytím účinnosti změny územního plánu
tak, jak konstatoval S. Balík, překročí lhůtu 5 let od schválení
územního plánu. J. Ťulpík reagoval, že nelze od sebe oddělit to,
aby obec jednala 2 roky o tom, co chce dát a nejednat o tom, co
odebrat. Je nutno prověřit, aby obec nakonec z důvodu nejasnosti
termínů nebyla nucena platit náhrady. Doporučil danou věc prověřit. Starosta shrnul, že daná věc se nebude na této schůzi dále
projednávat a bude předložena nově na dalším jednání zastupitelstva po podrobnější konzultaci se zřizovatelem změny územního plánu, Městským úřadem Šumperk. S jeho doporučením se
ztotožnilo zastupitelstvo a o daném bodu se nehlasovalo.
Různé
Zastupitelstva schválilo Dodatek č.1 k úvěrové smlouvě mezi
obcí a Českou spořitelnou. V dodatku je nově upravena výše
limitu vlastního podílu obce na investicích ročně, pro který musí
mít obec souhlas banky, z 3 mil. na 10 mil. Kč.
V závěrečné diskusi starosta informoval, že absolvoval
jednání se Správou silnic Olomouckého kraje ve věci rekonstrukce ulice Jana Žižky s tím, že projektová dokumentace bude
dopracována tak, aby nepodléhala stavebnímu řízení - chodníky budou nahrazeny oddělenými pruhy. Po úpravě dokumentace
proběhne schůzka s dotyčnými občany k jejímu prodiskutování.
Každopádně to nyní vypadá nadějněji – v roce 2016 by snad
měla rekonstrukce proběhnout.
Jaroslav Poprach se z pléna dotázal, kdy bude udělána slíbená úprava okolí sochy sv. Floriána. František Balát z pléna
odpověděl, že okolí bude upraveno, bude však řešeno komplexně spolu s opravou zborcené propusti, břehové stěny a začátku
uličky v průběhu léta.
Jana Holinková z pléna mluvila o nedostatečné úpravě webových stránek obce a navrhla jejich obnovu. Odpověděl S. Balík,
že tento problém řešila loni komise kultury, mládeže a sportu
s tím, že považuje desítky tisíc korun, které by si nové stránky
vyžádaly, za zbytečně vyhozené. V tom jej podpořil M. Schauer.
M. Klimeš doporučil projednat s majitelem zámeckého parku vybudování nájezdu pro kočárky na vstupu do parku.
B. Strouhal doporučil rozmělnit jednorázovou platbu stočného do více splátek, třeba formou splátkového kalendáře. Starosta
reagoval, že nevidí problém po domluvě s pokladnou zaplatit
ve více splátkách, ale tak, aby bylo zaplaceno do stanoveného
termínu.
Stanislav Balík ml.

Upozornění
Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2012 stanovila obec Bludov splatnost poplatku za komunální odpad na 31. 3. Ve
smlouvách na odvádění odpadních vod je stanovena splatnost poplatku za stočné dle směrných čísel na termín od
1. 8. do 31. 8., u vodoměrů od 20. 8. do 31. 8. V obou
případech se tedy jedná o jednorázovou platbu. Ve zvláště
odůvodněných případech je možné se na pokladně Obecního úřadu Bludov domluvit a rozvrhnout si tyto jednorázové
platby do splátek.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově gratuluje jubilantům

V červenci oslaví
Kubíček Cyril
Kacarová Helena
Ptáčková Květoslava
Kubíčková Viktorie
Matějíčková Marie
Vichta Vratislav
Mazáková Alice

V srpnu oslaví

Tylová Jaroslava
Zapletal Jan
Strnadová Božena
Chlebiková Vlasta
Dohnálek Jan
Steiner Jan
Bartoň Jan
Ondráčková Jarmila
Matějíčková Jaroslava
Dokoupil Zdeněk
Navrátil Antonín
Schauer Antonín
Holinková Marie

Dne 10.7.2015 to bude 5 let, co nás opustil pan

Josef Kašpar

Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku. Manželka a děti s rodinami.

Lázeňská
Nádražní
Jana Žižky
Lázeňská
Vančurova
Nerudova
Ztracená

75
75
80
81
85
87
90

Školní
Tř. A. Kašpara
Palackého
Bludoveček
Lázeňská
Lázeňská
8. května
Zahradní
Palackého
Nerudova
Lázeňská
Jana Žižky
Boženy Němcové

70
75
75
75
75
75
75
85
86
86
86
86
92

Dne 23.července vzpomeneme 5.výročí
úmrtí naší maminky

Květoslavy Souralové

S láskou v srdci vzpomínají dcery se svými
rodinami.

Dne 13.7.2015 uplynul rok, co nás tragicky
opustil pan

Miroslav Matějček

Kdo ho znal, jistě nezapomněl.
Ve vzpomínkách mu zůstal tak,
jako s láskou vzpomínající rodině.

Konce své cesty jsem nedošel,
nohy poklesly a srdce přestalo bít,
přesto vás drazí opouštím.
Jestli jsem někom ublížil,
tak prosím odpusťte mi,
jestli jsem někoho potěšil,
vzpomeňte.

DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 8.8.2015 oslaví 60.výročí společného života
manželé Viktorie a Alois Kubíčkovi.
Do dalších společných let jim přeje hodně zdraví
a pohody dcera Blanka a synové
Miroslav a Ladislav s rodinami.

Lékárna Bludov
Oznamujeme změnu otvírací doby lékárny:
Pondělí
8:00 - 13:00 hodin
Úterý
13:00 - 18:00 hodin
Středa
8:00 - 13:30 hodin
Čtvrtek
8:00 - 15:30 hodin
Pátek
8:00 - 12:30 hodin
Lékárna nově snižuje doplatky na léky až do výše 60 % bez
rozdílu věku pacienta, na rozdíl od šumperských lékáren.
Navíc není nutná věrnostní karta.Volně prodejný sortiment
máme za trvale nízké ceny.
Nabízíme také dovoz léků a zdravotních pomůcek v rámci
Bludova zdarma.
Lékárna také začala zdarma měřit krevní tlak na hladinu
tělesného tuku s BMI.
Prosíme a žádáme občany, aby dle možnosti využívali služeb
lékárny, která tu byla zřízena pro vás za finanční podpory
obce.
PharmDr. Slávka Kubánková
vedoucí lékárník
Bludovan 5

Děkujeme vám všem, kdo jste se přišli dne 26.června 2015
rozloučit s panem

Rudolfem Jílkem

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

!

Knihovna Bludov

oznamuje, že z důvodu zateplení
budovy základní školy bude

v období letních
prázdnin uzavřena
od 29.6.2015 do 31.8.2015

!

Otevřeno pro veřejnost v KD v době prázdnin:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9:00 - 11:00 hodin
9:00 - 11:00 hodin
16:00 - 18:00 hodin
9:00 - 11:00 hodin
9:00 - 11:00 hodin
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POZVÁNKA
10.7. 		
		
11.7. 		
		
17.7. 		
		
18.7. 		
		
24.7. 		
		

na prázdniny:

letní kino Terapie láskou ve 22:00 hodin
- při nepříznivém počasí se promítání ruší.
Klášterní hudební slavnosti – Libor Janeček 19:00 hodin
(předprodej vstupenek v KD Bludov)
letní kino Uprostřed nicoty ve 22:00 hodin
- při nepříznivém počasí se promítání ruší.
Hudební koktejl v 16:00 hodin na zahradě KD
- při nepříznivém počasí velký sál KD Bludov.
letní kino O myšce a medvědovi ve 21:00 hodin
- při nepříznivém počasí se promítání ruší.

Připravované akce v dalších měsících – pozvánky:
5.9. - 6.9. výstava zahrádkáři - KD
5.9. Výšlap za bludovským špekáčkem v 8:00 - 9:00 hodin - zahrada KD
8.9. Trdlohrátky 9:00 hodin - Obecní klub
10.9. taneční kurz Street dance v 15:30 hodin (8-11let),
17:00 hodin (11-15let) - KD
11.9. Zumba od 18:00 hodin - KD
12.9. bazárek dětského oblečení 9:00-11:00 hodin – KD
11.9. – 13.9. oslava 15 let Pánů z Bludova na zámku
14.9. jóga – děti (5-12let) v 17:15 hodin, dospělí v 9:00hodin
a v 18:00 hodin - KD
15.9. přednáška Vladimíra Vytáska o bylinkách v 18:00 hodin - KD
16.9. Světlo ženy – Mohendžodáro v 18:00 hodin - Obecní klub
17.9. kroužek Šikovných ručiček pro děti 5-10let v 16:00 hodin
- Obecní klub
19.9. divadelní komedie Dobře rozehraná partie – divadelní soubor
E. Vojana Brněnic v 18:00 hodin – KD
20.9. taneční pro děti v 17:00 hodin - KD
20.9. KPH koncert v 16:00 hodin (p. Hošek s dcerou) – Obecní klub
23.9. Světlo ženy – Mohendžodáro v 18:00 hodin - Obecní klub
24.9. kroužek Tvoření s dětmi od 10 let v 16:00 hodin – Obecní klub
21.11. v rámci Bludovského divadelního podzimu pojedeme na muzikál
Kleopatra do Prahy, odjezd v 6:00 hodin od KD, přihlášky v KD Bludov
na tel. 736 189 527 nebo na email: kulturni.dum@bludov.cz.

Plánované kroužky a akce v KD Bludov
a Obecním klubu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle

Jóga
		
Trdlohrátky
* Mohendžodáro
Street dance
Tvoření s dětmi
Zumba
Taneční pro děti

17:15, 9:00, 18:00 hodin
9:00 hodin
18:00 hodin
15:30, 17:00 hodin
16:00 hodin
18:00 hodin
17:00 hodin

Dny i časy jsou pouze orientační, vše se doladí dle potřeb
a zájmu zúčastněných.
*MOHENDŽODÁRO - CVIČENÍ, KTERÉ MUŽ NESMÍ VIDĚT
MOHENDŽODÁRO - TANEC, KTERÝ MUŽ MUSÍ VIDĚT !!!

OMLUVA

KD
Obecní klub
Obecní klub
KD
Obecní klub
KD
KD

H.Z.

V minulém čísle Bludovanu chybí jedno jméno v seznamu
vystavovaných: Petra Flašarová. Tímto se slečně Flašarové
omlouvám a chybu napravuji.
Helena Zavadilová
Bludovan 6
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Akce, které proběhly:
24.5. ochotníci z Ostravy (Divadlo Devítka)
U nás s plným nasazením zahráli krásnou komedii Opona nahoru. Divadelníci
měli premiéru den předtím a jejich výkony byly téměř profesionální!
Slovo o hře: pět žen různého věku a povah dostalo v dědictví polorozpadlé
divadlo a každá měla různé představy o tom, jak s dědictvím naložit. Začínají
vystupovat na povrch i povahové problémy a je třeba vše nějak skloubit, což
není vůbec jednoduché a pro některé dost náročné. Nakonec se dohodnou,
že společnými silami zkusí divadlo zprovoznit. Jak? Pozvou někoho mediálně
známého (Ilonu Czákovou) a výtěžek použijí na opravu divadla. Ale nic není
tak jednoduché, jak se zdá, a přichází první problémy, hlavně s penězi. Aby
toho nebylo málo, Ilona přes nemoc vystoupení odřekla a co teď? Musí
si poradit samy a zkusí nahradit Ilonu. A přípravy vrcholí a nervozita též.
Nakonec sice náhradnice Ilony vystoupí, ale má takovou trému a strach,
že ani nepípne a úplně se ze svého (ne)vystoupení sesype. Čtyři zbývající
dědičky zapomínají na svoje předsudky vůči sobě navzájem a společnými
silami se vzchopí a podporují navzájem, což byl jistě účel dědictví. Nakonec
se všechny usmíří a přes různá trable vidí i v těch ostatních ženách bezvadné
kamarádky a ne sokyně.
26.5. v malém sále kulturního domu se sešly děti s maminkami na
Indiánském tvoření. Děti za asistence maminek vyráběly Lapač snů a všem
se výrobky povedly! Bylo krásné sledovat dětská rozzářená očička plná
radosti.
30.5. jsme přivítali na zámku představitelky dechového Tria Trifoglia
v podání: Jana Černohousová (klarinet), Denisa Propilková (fagot) a Jana
Kopcová (hoboj). Všechny tři umělkyně byly úžasné a hrály krásně.
31.5. přijeli opravdoví indiáni z Poříčí u Litomyšle. Poutavým a zajímavým
způsobem jsme se dozvěděli mnohé o životě indiánů.
11.6. -30.6. zde proběhla výstava fotografií pana Opluštila z karnevalu
v Benátkách. Fotky byly moc hezké a měli jsme tak možnost se na chvíli
přenést do světa fantazie. Je obdivuhodné, co všechno lidé dokáží a jsou
schopni vytvořit pro zábavu. Kostýmy mají opravdu propracované do
každého detailu.
12.6. přijeli ochotníci ze Šumperka zahrát rodinnou komedii Kočičí jazýčky.
Slovo o hře: Lada chce k Vánocům dítě. Její partner Leoš z toho není právě
nadšený, ale je pravda, že dárek pro ni zatím nemá. Ladina matka prožívá
úplně jiné starosti. Právě se jí ztratil kocour Gustav, pro kterého připravila
víc vánočních dárků než pro svého muže Alfonse. Ten musí poslouchat
Valeriino naříkání a jeho pocuchané nervy nezklidní ani pořádná dávka
vaječného likéru. Ladina sestra Simona odlétá na Vánoce do Dubaje, čímž
zničí štědrovečerní pohodu. Nešťastně rozvedená Alice našla opět toho
pravého – Ruda dělá v supermarketu Ježíška. Do toho všeho přidejte ještě
antivánoční teroristickou skupinu Kočičí Jazýčky, podezřelou z únosu
Gustava (což se také potvrdilo) a máte základ pro komedii.
14.6. Lenka Cacková se svým bratrem opět skvěle zahrála pohádku pro děti
o Zlaté rybce, kterou jistě všichni známe.

Autobusová doprava Zdeněk Spáčil
nabízí volná místa na zájezdy
Otmuchov – výprodejní výstava květin – neděle 5. 7. 2015,
cena 200.- Kč, odjezd 6.30 hod. od KD Bludov

Oswetim – polský koncentrační tábor – jednodenní zájezd v sobotu
10. 10. 2015, cena 650.- Kč /cesta, vstupné, průvodce/,
odjezd v 4.55 hod. od zámku Bludov
Bukfurdo – maďarské termální lázně – čtyřdenní zájezd /27 bazénů,
teplota vody 32-38 st. C, ubytování v apartmánovém hotelu
v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 1.10.-4.10.2015,
odjezd 7.25 hod. od zámku Bludov, cena 4.400.- Kč /doprava,
3x ubytování, 3x polopenze, vstup do bazénů, lázeňský poplatek.
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2.000.- Kč.

Přihlášky a informace – tel. 608834221

Prodej vína na Statku pod Lipami
bude otevřen po dobu letních prázdnin
čtvrtek, pátek od 16:30-19:30 hodin.
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Slovo o hře:
,,Dobře rozehraná partie“ – prvotina rakouského dramatika Stefana Vögela
je komedie založená na dobře vypointovaných dialozích a na postavách se
srdcem a duší. Režisérka pražského představení této hry Lída Engelová
říká: ,,Když v životě nejde o život, tak jde o kulový. Ale když se v divadle
nehraje o život, tak se musí jít do toho. A tohle je přesně ta hra, ve které se
jako o život hrát bude. Navíc je to hra s krásným příběhem… Hlavní téma se
totiž týká všech věkových kategorií. Jen druhý člověk totiž dokáže, abychom
se necítili sami.“
A ještě jen několik slov profesorky Jiřiny Šiklové - ,,Rozehraná partie je
i etuda o emocích, které prosvětlí život i toho, kdo si myslí, že je okoralý
a nic ho již nepřekvapí! Také je to hra o předsudcích, jimiž vnímáme – kvůli
vlastnímu pohodlí a nechuti přemýšlet – lidi kolem sebe.“
Slovo o souboru:
Ochotnické divadlo se v brněneckém regionu hraje více než 80 let.
Členové souboru jsou ze širokého okolí, domovskou scénou je Lidový dům
v Moravské Chrastové, který slouží k tomuto účelu od září 1935 dodnes.
Novodobá historie Divadelního souboru Eduarda Vojana Brněnec započala
v druhé polovině 70 let minulého století. Zpočátku byly uváděny hry klasické
jako Kolébka, Lucerna, Dalskabáty, Strakonický dudák aj.
V roce 1989 soubor zvítězil na Národní přehlídce KDP ve Vysokém nad
Jizerou s politickou satirou Skála, Fux, Pantůček Drak je drak.
Úroveň souboru se zvyšovala díky odborné více než 30leté spolupráci
brněnských přátel Jana Hegera-Kučery a Františka Lešovského. Svědčí
o tom dosažené výsledky na KPD ve Vysokém nad Jizerou – v roce 2000
komedie Alaina Reynauda Fourtona Monsieur Amédée, v roce 2004 fraška
R. Cooneyho 1+1=3 a v roce 2008 drama bratří Mrštíků v úpravě Zdeňka
Černína Maryša. Ta sklidila velký úspěch na Jiráskově Hronově v roce
2009 a dočkala se 42 repríz. Od března 2010 se s úspěchem hraje hra
Zdeňka Podskalského a Vratislava Blažka Světáci, má za sebou již 29 repríz
a letos ji čeká derniéra. Soubor má dále na repertoáru hru W. Klimáčka
Komunismus – premiéra byla v roce 2011.
Od roku 1995 se stala zřizovatelem souboru Obec Brněnec a jsou
vytvářeny stále velmi příznivé podmínky pro ochotnické divadlo. Soubor má
dnes přes 20 aktivních členů a stále je mezi mladými lidmi o amatérské
divadlo zájem.
V letošním roce byl DS E.Vojana spolupořadatelem již 10. ročníku
Sněhového Brněnce – licenční přehlídky venkovských souborů s postupem
na KDP ve Vysokém nad Jizerou za Pardubický kraj.
www.ochotnici.brnenec.cz
Winston Churchill :
,,Čtu v poslední době tak strašné věci o kouření,
že jsem se tedy rozhodl přestat číst.”
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ZUMBA
s Angi Samcovou

Přijďte si zacvičit, pobavit se a díky pohybu se i odreagovat.
Cvičení - pohyb pro všechny věkové kategorie bez ohledu
na věk či postavu.
Kdy se sejdeme? 11. září 2015
V kolik hodin? 18:00 hodin
Kde? V KD Bludov, velký sál
Kurzovné? 560,-/pololetí (14 lekcí za 40Kč)
Co s sebou?

Dobrou náladu, pití, vhodné pohodlné oblečení.
Minimální počet je 15 zájemců, hlaste se prosím
u pí. Zavadilové v KD Bludov do 31. 8. 2015.
Přihlášky jsou závazné.

Kulturní dům Bludov pořádá

přednášku o bylinkách
s Vladimírem Vytáskem z Litovle

Kdy? 15.9.2015
Kde? KD Bludov malý sál
V kolik hodin? 18:00 hodin
Vstupné: 30,- korun
Vážení příznivci léčivých rostlin, zveme vás srdečně
na přednášku, kde se seznámíte s praktickým poznáváním
léčivek rostoucích v místních lokalitách a jejich
využitím při léčení nemocí.
Pan Vladimír Vytásek píše o bylinách od roku 2002
do časopisu Receptář a v současné době připravuje knihu.
Bylinkaří od roku 1984, kdy si pomocí bylinek bez použití
jiných léků vyléčil žaludeční vředy. Při své zahradnické
praxi začal pěstovat vzácnější léčivky. Absolvoval několik
týdenních bylinářských kurzů u nejlepších bylinářů
pana Josefa Zentricha, Pavla Váni aj.
Vlastní přednášky a kurzy pořádá od roku 2000.
Působí jako lektor pro Centrum Kruh, kde přednáší
např. s Mudr. Petrem Nobelem.

Snímek Uprostřed nicoty nabízí nekonvenční směs komedie, dramatu
a teenagerovské romance. Roztěkaného a problémového Doriana Spitze
(Anton Yelchin – Alpha Dog) posílají jeho adoptivní rodiče na léto ke
strýčkovi do malého městečka kdesi v Missouri. Bez jakékoli možnosti
odsud uniknout musí pracovat v místním vodním parku, kde se seznamuje
se svou novou kolegyní Grace Berry (Eva Amurri – Černá ovce). Grace si
tu vydělává peníze na studia lékařské fakulty, protože se nedočkala pomoci
od své univerzity, ani od své matky Rhondy (Susan Sarandon – Mrtvý muž
přichází), která raději investuje peníze do Graciny mladší a krásné sestry
Taylor (Willa Holland – O.C.). Není se tedy čemu divit, že když Dorian
seznamuje Grace se svým plánem, jak si prodejem marihuany vydělat
nějaké peníze navíc, Grace po chvilce váhání nabízí své služby jako řidička.
Během léta jejich podnikání prosperuje lépe, než by oba čekali
a vzniká mezi nimi velmi neobvyklé přátelství. Dorian se od Grace dozvídá
o sebevraždě jejího otce i to, že její vztah s Taylor a Rhondou nebýval
vždycky takhle špatný. Postupně si Dorian uvědomuje, že ke Grace cítí víc
než jen náklonnost, té se však mnohem víc líbí pohledný světák Ben (Justin
Chatwin – Válka světů). Mezitím v osamělé dospívající Taylor roste sexuální
touha a dělá si zálusk na Doriana. Nakonec si tito tři mladí lidé navzájem
pomohou nalézt v sobě sílu vypořádat se s nepříjemnými pravdami
z minulosti svých blízkých a navíc dát smysl svým budoucím životům.

VYCHÁZKY SENIORŮ
SRPEN – ZÁŘÍ

VYCHÁZKY SENIORŮ

12. 8. 2015 Sraz u cukrárny v 8:15,
autobusem (odj.8:31). Délka 11 km
Šumperk – Městské skály – Bratrušov
– autobusem Bludov

ČERVEN – ČERVENEC
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.

26. 8. 2015 Odjezd vlakem 8:45.
Bludov lázně – Jeseník – prohlídka lázní 		
Jeseník – vlakem zpět.

9. 9. 2015

Bludoveček – Starý hrad – Háj – Šumperk
Bludovská – Bludoveček.

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).
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Sraz 9:00 u kostela. Délka 9 km

23.9.2015

Sraz v 9:00 u cukrárny. Délka 13 km
Sudkov – Kolšov – Brníčko hrad – autobus
Sudkov a pěšky Bludov.
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Myslivecké sdružení “Hubert Bludov”
zve všechny občany na

PŘÁTELSKÉ
POSEZENÍ
na chatu do Vlčiho dolu,
které se koná

v sobotu 22. srpna 2015
od 12 hodin.
Myslivecké speciality
a bohaté občerstvení zajištěno.
Myslivecká tomkola.
Na setkání s širokou veřejností
se těší bludovští myslivci.

členové HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
mají občerstvení ZDARMA.

Kulturní dům Bludov
pořádá

Letní kino

V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení.
Medvěd Ernest je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý, jenže je chudý
a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku Celestinu,
která utekla ze svého podzemního myšího světa. Aby Celestina neskončila
v Ernestově prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu. Když ji nesní,
ukáže mu místo, kde může získat spoustu čokolády, bonbónů a těch
nejlepších sladkostí. Ani jeden z nich ještě netuší, že se tak dostanou na
stopu chamtivých medvědích manželů, kteří kteří si přivydělávají tím, že
cukrovinkami záměrně kazí medvědím dětem zuby. To, co začalo mezi
bručounským Ernestem a upovídanou Celestinou jako pouhá dohoda,
přerůstá v nebovyklé přátelství a přes všechny rozdíly se z nich stává
nerozlučná dvojice. Aby odhalili velké cukrovinkové spiknutí, budou
potřebovat pomoc z myšího i medvědího světa. Podaří se jim překonat
předsudky ostatních a oba světy spřátelit.

XXIII. ROČNÍK VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM
ŠPEKÁČKEM
Kdy? Sobota 5.září 2015
Start? Zahrada kulturního domu
Čas? Od 8:00 do 9:00 hodin
Trasy? 7km, 20km
Cíl? Koupaliště Vlčí důl
V cíli opékání špekáčků, soutěž, dárek pro nejmladšího
a nejstaršího účastníka. Koná se za každého počasí.

Startovné: 20,-korun
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Terapie láskou
10. 7. 2015 /ve 22:00 hodin/

Režie: David O. Russel

Vstupné: 20,-

Hrají: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro,
Jacki Weaver, Chris Tucker, Julia Stiles, Anupam Kher,
Matthew James Gulbranson, Shea Whigham, Dash Mihok,
John Ortiz, Paul Herman, Rick Foster, Mihir Pathak
Učitel dějepisu, Pat Solatano (Bradley Cooper), prošel psychickou krizí,
během níž přišel o všechno – ztratil dům, práci, manželku i svůj dosavadní
život. Jediné, co získal, bylo osm měsíců strávených v psychiatrické
léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí vrátit se domů. A tady teprve
začíná příběh Terapie láskou, excelentního filmu, který se pyšní
4 nominacemi na Zlaté Glóby a dokonce 8 nominacemi na Oscary včetně
nominace za nejlepší film, režii, scénář i herecký výkon.
Pat se vrací ke svým rodičům (Jacki Weaver a Robert De Niro), kteří
se mu ze všech sil snaží pomoci postavit se na vlastní nohy. Sám Pat
je odhodlaný zásadně změnit svůj život, což pro něj znamená přemoci
nezvladatelné návaly vzteku, myslet pozitivně a především znovu najít cestu
ke své manželce Nikki (Brea Bee), protože je přesvědčený, že i přes velmi
dramatické okolnosti jejich rozchodu, to musí spolu dát opět dohromady.
Jednoho dne ovšem Pat na večeři u přátel potká Tiffany (Jennifer
Lawrence), nevyzpytatelnou a záhadnou dívku v depresi s kupou vlastních
problémů. Od této chvíle se mu život začne komplikovat ještě více. Tiffany
nabídne Patovi dohodu: pomůže mu sblížit se znovu s manželkou a on ji
na oplátku pomůže s něčím pro ni velice důležitým – shání totiž partnera
do taneční soutěže. Ani jeden z nich netuší, že se díky tomuto spojenectví
mezi nimi vytváří nečekané pouto a oba zjišťují, že je společně trávený čas
naplňuje neskonalým štěstím.
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Milé /nejenom/ maminky, srdečně Vás zveme na již tradiční

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

Kde? Velký sál Kulturního domu Bludov
Kdy? V sobotu 12.září 2015 od 9-11 hod.
Můžete koupit i prodat
dětské oblečení pro malé i velké děti /podzim-zima/
dětskou obuv
dětské autosedačky, kočárky,...
dětské dopravní prostředky - kola, odrážedla, koloběžky,...
- dětské hračky, knížky
různé potřeby pro děti – škola, sport, tvoření... apod.
Prostě vše,co už vaše děti nepotřebují a jiným jestě poslouží
Zájemci o rezervaci prodejného místa
a více informací se prosím hlaste nejpozději
do 10.9.2015 na na tel. č.: 583238177
nebo e-mail kulturni.dum@bludov.cz nebo
lucka.polaskova@gmail.com
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Otevíráme od září kurz Street dance!!!

Street dance je moderní způsob tance, který zahrnuje velký počet rozdílných tanečních stylů, které se od sebe liší konkrétními kroky
i typem hudby, na kterou se tančí. Mezi nejznámější styly patří např. Hip hop, Break Dance, R´n´B, Wack, Dancehall, Locking, House Dance.
Ke street dance patří i specifický styl v oblékání, například volné kalhoty, volná trika a pevné tenisky.
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MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA
A VZDĚLÁVÁNÍ
M. MACHALA - Šumperk

nabízíme hudební kurzy

Bicí souprava - djembe - cajon
Zpěv
Zobcová flétna
Keyboard - klavír
Akustická kytara
Akordeon-chromatická harmonika
Elektrická kytara
nábor probíhá celoročně věk studentů není omezen
přihlášky na stránkách: www.m-machala.cz
nebo telefonicky: 725 686 325
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VÝZVA A PROSBA
Prosím všechny vedoucí spolků
a organizací, kteří chtějí mít svoje akce
uvedené v kalendáři 2016, aby se přihlásili
do konce října v kulturním domě u Heleny
Zavadilové nebo napsali na email:
kulturni.dum@seznam.cz.
Děkuji. Helena Zavadilová

Jiří Krejčí - autodoprava
Dr. Březiny 87, Bludov
tel. 603 495 741
provádí vozidlem MAN

odvoz stavební suti, zeminy,
žel. šrotu apod.
dovoz uhlí, písku, štěrků
a jiných st. materiálů
dovoz palivového
dřeva, kůry

Bludovan 6/2015

LISTÁRNA

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

Páni z Bludova
Kdy a jak Páni z Bludova vznikli a jak se přišlo na jejich název?
Páni z Bludova oficiálně vznikli v roce 2000, takže letos slavíme 15 let existence. Přípravy jejich vzniku ovšem probíhaly již
v roce 1999. Měl jsem zkušenosti již z jiných skupin, sehnal
jsem partu kluků, kteří o historický šerm měli zájem.
A začali jsme…..
Název Páni z Bludova vznikl celkem logicky z toho, že většina z nás byli Bludováci. Takže nebylo dlouho o čem přemýšlet.
Kolik členů dnes Páni z Bludova mají?
Naše seskupení dnes čítá 8 šermujících a další komparz, který
mívá i víc než 10 členů. Většinou jej tvoří manželky, rodinní
příslušníci a kamarádi. Takto velký počet lidí potřebujeme z toho
důvodu, že součástí našich vystoupení bývá i ukázka dobového
ležení.
Kolik akcí ročně absolvujete?
Počet našich vystoupení se momentálně ustálil na 5-6 akcích
ročně. Většina členů skupiny má rodinu, malé děti nebo pracují
na směny, takže není možné, aby byli příliš často mimo domov.
Na co se Páni z Bludova ve svých vystoupení zaměřují?
Stěžejním obsahem našeho repertoáru je období gotiky. Předvádíme středověké bitvy, rytířské turnaje dobového ležení z období
středověku.
Má váš repertoár nějaký vývoj. Směřujete k nějakému cíli,
kterého byste chtěli dosáhnout?
Naše vystoupení nemívají podobu nějakého příběhu. Předvádíme rytířské souboje a podle toho také vypadají scénáře našich
produkcí. Náš vývoj tak spočívá především v rozsahu vybavení.
V začátcích jsme byli rádi, že každý z nás má alespoň jednu
svoji vlastní zbraň a patřičné oblečení. Dnes už jsme mnohem
dál, takže i naše vystoupení mohou být mnohem bohatší a rozmanitější.
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Jak je to s financováním
vaší činnosti?
Část prostředků potřebných
na naši činnost získáváme
z vystoupení, nemalou část
ovšem získáváme také z kulturních fondů obce, která na
naší činnost každoročně přispívá. Zásluhou těchto dotací si můžeme dovolit dělat
i mnohá vystoupení bez nároku na honorář. Týká se to
především našich vystoupení
např. pro školy, na příměstských dětských táborech
apod.
V minulosti jsme také pořádali oslavy Mezinárodního
dne dětí, rytířská klání a jiné podobné akce. Postupně jsme ale
tyto svoje aktivity omezili, protože finanční a organizační náročnost je u takovýchto akcí už za hranicí našich možností. Výjimkou jsou tak letošní Žerotínské slavnosti na zámku v Bludově, kde Páni z Bludova oslaví své 15 výročí založení. Slavnosti
začínají v pátek 11. září a budou pokračovat celý následující
víkend.
Pociťujete nějakou konkurenci ze strany jiných, podobně
zaměřených skupin?
Konkurenci rozhodně nepociťujeme. Šermířských skupin je sice
víc, ale každá dělá svůj druh vystoupení, který považuje za ten
nejlepší a správný. Páni z Bludova si také jdou svoji vlastní cestou, takže jsou svým způsobem unikátní.
Na otázky Heleny Zavadilové odpovídal vedoucí skupiny
historického šermu Páni z Bludova Martin Schauer.
Rozhovor byl redakčně upraven a následně autorizován.
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Páni z Bludova, Rodina Mornstein – Zierotin,
Obec Bludov
Vás zvou na

Žerotínské slavnosti na zámku
v Bludově aneb
Páni z Bludova slaví
15. narozeniny

Pátek 11. září 2015
19.30 hod.

Slavnostní dobový průvod od Žerotínské hrobky k zámku Slavnostní zahajovací ceremonie
- zámecký park Souboje s ohněm a ohňová show – Mohelnická sebranka, Páni z Bludova,
Šermířský spolek Šumperk, Akáda – meče, blesky, Dobová hudba CODEX z Přerova a další...

Sobota 12. září 2015
10.00 – 18.00 hod.

Dobový jarmark, ukázka dobových řemesel, soutěže a hry pro děti, Vystoupení šermířských,
tanečních a hudebních skupin, flašinetář... /Kejklíř Tomáš Křupala z Ostravy, 			
Divadelní soubor Magnet z Bruntálu, Doboví bubeníci TAMBOUR z Nepomuku, přehlídka
místních spolků a další.../

11.00 – 17.00 hod.

Prohlídky zámku s průvodcem /začátek každou celou hodinu, posl. prohlídka v 16.00/

18.00 hod.

Přednáška Mgr. Drahomíra Polácha „Žerotínové na Severozápadní Moravě“

ZÁMEK BLUDOV A AREÁL ZÁMECKÉHO PARKU

Zajištěno bohaté občerstvení – speciality zámecké kuchyně, točené pivo….
Moderátor akce – Iva Baslarová
Podrobnější informace o programu v dalším Bludovanu a na plakátech.

Návrh na přejmenování ulice
„Ať jsme také světoví“...
Navrhuji, aby naše ulice „Zahradní“ byla přejmenována na
„Lejnová“. Ta si to zaslouží, neboť je vytrvale obkálována psími
exkrementy. To podle zásady „jaký pán – takový pes“. Jelikož
máme v naší krásné zemi nejvyšší počet psů na hlavu, je statisticky zřejmé, že máme i nejvyšší počet nevychovaných chovatelů psů, potažmo nejvyšší hustotu pouličních výkalů na hlavu.
Vidíme to například na naší ulici s okrasnými předzahrádkami,
kde si hrají děti. Obdobně jako v celém Bludově. „Podle záchoda pozná se kultura národa“ – praví jedno staré známé úsloví. To se týká například i naprostého nedostatku veřejných WC
v našich městech a městečkách. V případě potřeby našinec, často marně pátrá „kudy kudy kudy TAM cestička“. A pro cizince
u nás, marně pátrajících po takovýchto důležitých informacích
v angličtině, jde často přinejmenším „o vlastní čest“.
Ještě si dovolím přidat drobnou zkušenost, jak to v tomhle
ohledu chodí ve světě (takové téma mohla by zajisté doplnit
obdobnými zážitky většina z nás). Kontinentálně vzato odspodu „zeměglóbu“, například v Austrálii, jsou WC (Melbourne)
prostorné, chemicky dezinfikované, nerezové a s modrým osvětlením, to aby si narkomani nemohli v těchto prostorách nalézt – uvidět své žíly a vpíchnout si do nich svou dávku. Ale
i v těch nejodlehlejších národních parcích – v kempech – je
alespoň jedna dřevěná čistá kadibudka s chemickým kontejnerem, vyměňovaným pravidelnou obsluhou. To například
v Paříži jsou v posledních letech veřejné WC již osvobozeny od
poplatků. Podařilo se mi tam v roce 2009 na WC (vedle Moulin
Rouge) přinutit černocha – vybírajícího poplatky, aby mne na
pánské vpustil zadarmo. Bylo to z mé strany z náhlého popudu

a to kvůli ženám z našeho zájezdu, které ten škrt zpoplatňoval
před vstupem na dámské, chtěje po nich dvě Eura (zneužíval
jazykovou bariéru, jak se dnes říká). Tak já teda na něj, stoje
před dveřmi se symbolem panáčka „že chci jen na malou“ ale že
nemám žádné Euro (za tu lež se dosud nestydím). A přitom jsem
se nenuceně ale drze přesunoval dovnitř a pan černoch přesto
hned několikrát po sobě zkoušel vymámit ode mne „svůj díl“,
smlouvaje téměř až k samotným pisoárům, a nakonec „že už
jen za půl Eura“... Nato já zas na něj s klidným výrazem (nejsa
ještě ve stavu nouze) „že opravdu žádné drobné nemám“, takže
mu nezbylo než odejít a ponechal mne oslavit si své pisoárové
vítězství. Tak jsem byl možná prvním vítězem toho druhu v celé
toaletové historii Paříže, na jejíž dveře hodil by se nápis „Liberté – Égalité – Fraternité“ (Svoboda – Rovnost – Bratrství) jako
předzvěst Velké francouzské toaletové revoluce.
Závěr má být optimistický. V současné Paříži na La Défence = Esplanade du Général de Gaull – té snové moderní třídě
završené Mitterandovým „Velkým Obloukem“ – či „Velkou Archou“ (Grande Arche), je také velké obchodní centrum, které v
přízemí decentně ukrývá tu nejkrásnější toaletu na světě. Vyleštěné kachlíky kam se člověk podívá, intimně laděné prostory, vše
snově vonící.. A především osobní námaha je tam odměňována
skrytými ampliony, z nichž v daném okamžiku vznášel se na
vlnách swingového orchestru oduševnělý hlas Elly Fitzgerad v
pomalém rytmu, který jako by ´přísedícího poutníka´ nabádal:
„nespěchej človíčku – posečkej ještě chvíli“.
Ostatně - komu by se chtělo prchat neuroticky z takto
vycizelované toaletní Paříže?
Roman Žalio

Zahrádkáři
Milí přátelé zahrádkáři.
Touto cestou bych vás rád pozval k účasti na naší zahrádkářskou výstavu. Výstava se bude konat ve dnech 5. a 6. září 2015.
Protože se zvyšuje počet občanů, kteří si pěstují svoji zeleninu
a ovoce, zní název výstavy „ZELENINA A OVOCE Z VLASTNÍHO PĚSTOVÁNÍ“. Na výstavě budou vyhlášeny soutěže
o nejkrásnější a nejchutnější výpěstek z donesené produkce.
Také proběhne soutěž o největší dýni vypěstovanou bludovskými zahrádkáři. Vítězové těchto soutěží budou samozřejmě
Bludovan 15

odměněni cenami. Na této výstavě také proběhne předávání cen
z celoobecní soutěže o „Nejkrásnější zahradnicky nejlépe
upravené okno, balkon, předzahrádku či dům“. Soutěž bude
ukončena k 16. srpnu 2015. Pravidla této soutěže byla uveřejněna v časopise Bludovan č. 3/2015.
Členové ZO ČZS Bludov mezi sebou rádi přivítají
vystavovatele a zájemce o soutěže z řad bludovské veřejnosti.
Za výbor ZO ČZS Bludov Bohuslav Straka
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Hurá, jedeme na výlet

Na nástěnkách v šatnách MŠ se objevila informace: Dne 22.6.
pojedou děti na školní výlet do Centra ekologických aktivit města Olomouce „Sluňákova“ v Horce nad Moravou. Tohoto dne se
už děti nemohly dočkat, i když předpověď počasí nebyla příznivá. Každý měl proto v batůžku pláštěnku. První kapky deště se
objevily už cestou autobusem, ale po příjezdu na místo se počasí
umoudřilo a vůbec nám celý den nezapršelo.
Zázemím pro děti byl „Dům přírody Litovelského Pomoraví“,
kde se děti nasvačily, něco dobrého smlsly. Potom se v přilehlém přírodním areálu vydaly na putování z Mostu poutníků do
kouzelné Sluneční hory. Cestou prošly a zdolaly mosty živlů –
vody, země, ohně, větru, dále mosty chuti, zraku, sluchu, hmatu,

čichu. Před každým vstupem plnily různé úkoly. Ve Sluneční
hoře se všechny živly potkaly a zanechaly v dětech nejhlubší
prožitek.
Na konci putování měly děti už pořádný hlad, a proto si pochutnaly na dobrém řízku s chlebem a okurkem. Ve volném
čase si děti ještě pohrály v Kouzelných lesích poznání, zvuků
a pocitů.
Výlet se nám vydařil a možná i někdo najde tip na rodinný výlet navštívit Sluňákov o prázdninách. Tento areál vybízí
ke klidnému a tichému pobytu, k odpočinku, kdy návštěvníci
mohou vnímat náhlé probouzení svých smyslů a obohatit své
prožitky o intenzivní setkání s přírodou.
MŠ Bludov, Miroslava Kulhajová

Juchajda, šmoulajda, ze školky ven. Juchajda, šmoulajda, do školy jdem.
Viděli jste ve výloze cukrárny spoustu pilných mravenečků
a veselých berušek?
To byli naši budoucí školáčci, děti, které po prázdninách
poprvé usednou do školních lavic.
Aby si svůj poslední den v mateřské škole pořádně užily,
připravily pro ně paní učitelky tradiční rozloučení s heslem
„Juchajda, šmoulajda, ze školky ven. Juchajda, šmoulajda, do
školy jdem“. Tentokrát, jak sám název napovídá, si budeme hrát
na partu veselých Šmoulíků. Dopoledne se děti na zahradě rozloučí se svými kamarády a potom se vydají na dlouhé „šmoulení„.
Při plnění úkolů prokáží budoucí školáčci svoji obratnost,
odvahu, tvořivost a také ochotu pomáhat kamarádům. Pro všechny Šmoulíky pak bude připraven slavnostní oběd v Habermannově vile.
Až se Šmoulíci naposledy vrátí do mateřské školy, bude před
nimi poslední úkol – rozloučit se s oblíbenými hračkami, se svojí třídou a paní učitelkou a nechat se „ pasovat“ na školáky.
A nakonec zazvoní zvonec a všichni projdou kouzelnou
bránou do školy.
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Přejeme budoucím prvňáčkům úspěšné
vykročení do nové životní etapy, radost
z poznávání všeho nového, spoustu
kamarádů a hezkých zážitků.
Určitě jste zvědaví, které děti se
v září 2015 stanou školáky. Tady je všechny najdete:
Tomáš Bartoň, Lukáš Hroch, Marek Lah, Roman Mazák, Jakub
Preget, Eliška Pregetová, Alena Směšná, Radek Sedlář, Patrik
Straka, Dana Březinová, Patrik Cikryt, Monika Geprtová, Simona Jílková, Dominik Mauler, Tereza Motyková, Milan Příhoda, Sofie Stonová, Amálie Vojteková, Sarah Bojková, Štěpán
Březina, Šárka Buchtová, Nikola Čožíková, Karolína Dlouhá,
Miroslava Hamplová, Alexandra Krejčí, Liliana Kulhajová,
Eliška Matějíčková, Denis Motyka, Martin Otta, Dominik Paraska, Jakub Řeřucha, Antonín Sedláček, Václav Sedláček, Karolína Schauerová, Karolína Snášelová, Eliška Stebnická, Ester
Stebnická, Veronika Švédová, Barbora Zavadilová, František
Zatloukal.
MŠ Bludov, Mgr. Hana Bendová
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Škola bruslení
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,
naučily základy bruslení. Některé z nich budou v bruslení pokračovat v oddíle 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 vlastnoručně vyrobeným kalendářem a fotografiemi z ledu. Děkujeme
všem, kteří byli nápomocni, a těšíme se na další ročník.
MŠ Bludov, Hana Roupová

Dopoledne s hasiči v MŠ

HOŘÍ – rozléhalo se chodbami MŠ jednou dopoledne při cvičném požárním poplachu. Po rychlé evakuaci dětí z budovy přijelo „hasit požár“ houkající hasičské auto s bludovskými hasiči.
Děti pak měly možnost prohlédnout si technické vybavení tohoto
zasahujícího auta – např. lana, hasicí a dýchací přístroje, různé
nářadí, hadice, rukavice, přilby, které si i vyzkoušely. Poseděly
si v tomto velkém autě (ani se jim nechtělo vylézt), dokonce
použily i stříkací hadice.

Omluva
Omlouvám se za nedopatření, které se mi stalo při sbírání příspěvků
do Bludovanu. Příspěvek jsem uložila do složky o měsíc dozadu
a příspěvek nebyl otištěn. Za chybu se moc omlouvám a napravuji
v dalším čísle. Sice máme léto za dveřmi, ale bruslit se dneska dá
kdykoli. Chyba není na straně školky. Děkuji za pochopení.
Helena Zavadilová

Děti z 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 předvést. 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
kamarádi 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
nadšeni 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 laskominu.
MŠ Bludov, Hana Roupová
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Děti samy sdělovaly své zážitky ze setkání s hasiči, kde
všude je hasičské práce a pomoci zapotřebí. Při loučení dostaly
i drobné dárečky s hasičkou tématikou. Poděkování patří hasičům B. Strouhalovi a J. Kulhajovi za kamarádský přístup, trpělivé vysvětlování a odpovídání na zvídavé otázky dětí.
A po jejich odjezdu máme plné třídy budoucích hasičů.
I když už i nyní několik dětí závodí a soutěží s dobrými výsledky
v nejmladším bludovském družstvu dětí.
MŠ Bludov, Miroslava Kulhajová
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ZŠ Bludov
Ekologická soutěž Zlatý list
Krajské kolo Olomouckého kraje se uskutečnilo v pátek 22. května 2015 v centru města
Olomouce u Mlýnského potoka v prostorách
rozária a botanické zahrady v Bezručových
sadech. Hlídky mladších žáků z Bludova, které postoupily z okresního kola, se pečlivě připravovaly
na řadu úkolů z ekologie, botaniky, zoologie, ochrany přírody
a geologie. Soutěž, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody,
se účastníme pravidelně a letos ve vysoké konkurenci ostatních
škol a gymnázií obsadili naši žáci vynikající třetí místo. Žáci,
kteří se soutěže zúčastnili, jsou František Čmakal ze 6. A, Ondřej Vojtek, Štěpán Vojtek, Šimon Pešák ze 6. B a Veronika Zavadilová, František Kubíček z 5. třídy.
Vojtěch Kočí
Soutěž Malujeme po síti
Malujeme po síti je tradiční mezinárodní výtvarná soutěž pro
děti ve věku 5-15 let. Každý rok v lednu vyhlašuje Český rozhlas nové téma, které má děti přimět k zamyšlení. Vítězné práce
jsou slavnostně vyhlášeny v červnu, zároveň s vernisáží výstavy
nejhezčích prací.
Děti svá díla zasílají z celého světa – kromě České republiky třeba z Itálie, Německa, USA, Indie, Indonésie, Polska,
Rakouska, Maďarska, Turecka, Finska, Bosny a Hercegoviny,
Běloruska, Litvy, ze Slovenska i ze Švýcarska, ale rovněž i ze zemí
Afriky.
Letos došlo na tři tisíce prací z celého světa. Porota vybrala 270 finalistů. Každý finalista dostal osobní dopis s pozváním
do Prahy na slavnostní vernisáž, která se konala 11. 6. v Letohrádku Kinských. Zde byly pro děti připraveny různé soutěže,
workshopy a hříčky. Každé z dětí obdrželo pěkný dárek.
Z naší školy se mezi finalisty probojovalo 8 dětí – Lucka
Opravilová (6 let), Viktor Jašek (6 let), Jan Holinka (7 let), František Čmakal (12 let), Štěpánka Březinová (13 let), Elizabet Grycová (9 let), Tobiáš Kříž (10 let), Karolína Juránková (9 let).
Vladimíra Horáčková

Soutěž Lidice 2015
Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice byla založena v roce
1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, ale
i všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.
V posledních letech na výstavu přichází pravidelně více než
25 000 velice kvalitních výtvarných děl od dětí nejen z České
a Slovenské republiky, ale i z dalších 60-70 států, včetně tak
vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa,
Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.
Soutěž pořádá Památník Lidice pod záštitou Ministra kultury
ČR, Ministra zahraničních věcí ČR, Ministra školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Předsedy České komise pro UNESCO
a Generální ředitelky Českých center.
Letos z došlého počtu 21 380 exponátů ze 71 zemí a 1644
organizací udělila porota 1282 ocenění.
Čestná uznání získali i naši žáci – Ondřej Eliáš (13 let), Jan
Holinka (7 let), Karel Musil (11 let), Kateřina Štriczová (13 let),
Karolína Ščučková (13 let) a Laura Štosková (13 let).
Vladimíra Horáčková

Běh po fáborcích
Ke Dni dětí jsme uspořádali pro žáky 1. stupně běh po fáborcích
v prostoru lesa nad horním koncem Bludova. Žáci byli rozděleni
do trojic, a to tak, že v každé trojici byli žáci z různých ročníků
a museli si na trati vzájemně pomáhat. Trať, která byla vyznačena červenými faborky, měřila asi 3,5 km, nejlepší trojice zvládla za 21 min 15 vteřin. Na trati byla písmenka, ze kterých děti
musely složit slovo a napsat ho na závodní průkazku (zmrzlina).
Z 50-ti trojic skončili nejlépe:
1. Kundrata Matouš 2.A, Pešáková Ema 3.B, Sadil Matyáš 5.r.
2. Jílková Vendula 2.A, Matějček David 3.A,
Kundrata Šimon 4.r.
3. Zaoralová Eliška 1.B, Jančálek Ondřej 2.B,
Kubíček Tomáš 3.B
Všem umístěným blahopřejeme a chválíme i výkony všech, kteří
na stupně vítězů nedosáhli.
Dana Králová
Bludovan 18
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Hasiči Bludov
Bludovští mladí hasiči popáté za sebou přeborníky
Olomouckého kraje. Titul mistrů republiky z roku 2014
budou obhajovat ve dnech 8. - 10. července v Praze.
Na mistrovství ČR postoupili i dorostenci.
Ve dnech 19. - 21. června se uskutečnilo v okrese Prostějov krajské
kolo soutěže žáků a dorostu Olomouckého kraje v požárním sportu.
Deset nejlepších žákovských družstev zahájilo krajské klání
první disciplínou závodem požárnické všestrannosti v Domamyslicích, které se nachází v předměstí Prostějova.
První ze 6 disciplín, které starší žáky v tomto postupovém
kole čekají, většinou hodně napoví o tom, kdo se bude ucházet
o celkové vítězství a tím o postup na mistrovství republiky.
Družstvo bludovských mladých hasičů, loňských mistrů
České republiky, bylo favoritem už od startu a potvrdilo svou
vysokou výkonnost výborným druhým místem, když o první
místo jsme přišli horší střelbou, která se v silném větru stala
spíše loterií. Na dalších kontrolách jsme neobdrželi žádný trestný
bod. První soutěžní den vyšel přesně podle plánu, kterým bylo
umístění do třetího místa.
V sobotu nás čekalo dalších 5 disciplín. První disciplínou
po slavnostním zahájení, kterého se účastnil také hejtman Olomouckého kraje, byla štafeta požárních dvojic. Naše družstvo
mělo pro celé krajské kolo vylosováno první startovní pořadí.
Start do celého dne se podařil, nasadily jsme vynikající čas, kterému se už žádné další družstvo nepřiblížilo a zahájili tak den
vítězstvím.
Druhou disciplínou byla štafeta 400 CTIF, ve které jsme také
zvítězili a dali soupeřům jasnou zprávu, že budou muset čekat na
naši chybu v dalších disciplínách.
Nic takového se ale nestalo. Ani požární útok CTIF neměl
jiného vítěze, přesto se za námi stále drželo v malém bodovém
odstupu součtu umístění družstvo Trusovic z okresu Olomouc.
K rozhodujícímu souboji došlo ve štafetě 4 x 60m s překážkami, ve které jsma opět zvítězili, a protože Trusovicím tato disciplína nevyšla, získali jsme rozhodující bodový náskok.
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V poslední disciplíně, kterou byl požární útok s vodou, nám
stačilo získat předposlední místo, proto jsme se rozhodli zaběhnout jistící pokus, který nám stačil k celkovému vítězství.
Po perfektně takticky zvládnuté soutěži se tedy stal Bludov
popáté za sebou přeborníkem Olomouckého kraje a ve dnech
8. - 10. července budeme obhajovat titul mistrů republiky
v Praze na atletickém stadionu Slávie v Edenu.
V neděli 21. června bojovali o postup na mistrovství ČR
dorostenky a dorostenci.
Obě naše družstva byla velkými favority na postup, bohužel
dorostenky skončily velice těsně na místě druhém, když o jejich umístění rozhodlo druhé místo v poslední disciplíně. Přesto jim patří poděkování za bojovnost kterou předvedly, velkou
částí týmu tvořila děvčata startující už v pátek a sobotu v kategorii žáků.
Dorostenci nechybovali a zaslouženě získali titul přeborníka
Olomouckého kraje a budou ve dnech 11. - 12. července bojovat
na mistrovství republiky v Praze.
Celé mistrovství ČR můžete sledovat v přímém přenosu na
hasičské internetové televizi na adrese: www.firetv.cz
Hasiči Bludov

Skautská cyklovýprava
V sobotu 13. června 2015 byl už od rána krásný a slunečný
den. Hezky nám tak začínala naše společná skautská výprava
na kolech. Vyjeli jsme od klubovny směrem na Chromeč. Ale už
u klubovny Tom omylem prokecl, že se pojede asi 45 km, což
nás moc nepovzbudilo. Takže už hned ze začátku byla většina
psychicky zdeptaná (obrazně :D). S přibývajícím časem slunce
dost pražilo, ale dalo se to zvládnout.
Cesta plynula celkem rychle do doby, než jsme přijeli k překážce - prvnímu kopci. U Rovenska to začalo. Byla to makačka,
ale vyškrábali jsme se tam. Někteří sice pěšky vedle kola, ale
i to se počítá. Přejeli jsme přes hřeben a sjeli jsme do Svébohova. Dál naše trasa vedla do Jedlí a následně z kopce až k řece
Březné. Čas oběda nás přiměl najít si vhodné místo k přestávce.
Čirou náhodou jsme zastavili na našem bývalém tábořišti nad
Drozdovskou pilou, takže jsme mohli u jídla i zavzpomínat.
Zchladili jsme si nohy v řece a jeli jsme dál. Několik kilometrů
jsme pak ještě jeli kolem Březné. U Hoštejna jsme se napojili
na cyklostezku. Na jejím konci jsme přijeli ke staré odstavené
lokomotivě, která tam byla pro turisty. Tak jsme ji důkladně prolezli a jeli jsme dál. Pak jsme už pohodově dojížděli do Zábřeha.
Bludovan 19

Těsně před ním jsem si dal s Royem závod (očekávaně jsem prohrál). V Zábřeze jsme se občerstvili, dali si zmrzlinu, a pak už
jsme jen dojeli přes Sudkov domů.
Lukáš Bryx
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Z tenisových dvorců
Je to již téměř rok, co jsem vás na stránkách Bludovanu informoval o dění na tenisových dvorcích. Tentokrát nebudu psát
o turnajích ani brigádách, i když ty patří nedílně k našemu klubovému životu. Chci vás informovat o několika akcích, které
se v uplynulém období udály na tenisových dvorcích, a které si
určitě zaslouží publicitu.
Dokončení stavby klubovny, šaten a sociálního zařízení
a pokračující úpravy v tenisovém areálu (cihelně), se podle předpokladů stalo počátkem pro bohatší a košatější klubový život.
Výrazně narostl počet nových členů oddílu, na dvorcích se denně hraje a současně se zvětšila aktivita některých členů tenisového klubu. V souvislosti s aktivním klubovým životem vznikla
i tenisová škola.
Již počátkem léta 2014 začala na dvorcích trénovat několik
dětí (převážně ze Šumperka) profesionální trenérka paní
Lucie Chudějová. Aby svoji školu rozšířila a uspokojila zájem
i Bludováků o trénování jejich dětí, připravila a zorganizovala
za pomoci členů oddílu podpůrnou a propagační akci – Dětský
den na kurtech. Ten proběhl za pěkného počasí v období letních prázdnin. Paní Lucie připravila dětem celou řadu pohybových a dovednostních soutěží zaměřených na rozvoj tenisových
dovedností. S organizací dětského dne jí vydatně pomáhali někteří členové oddílu tenisu. Během tohoto dne se děti dokonale
„vyřádily“ a jejich rodiče strávili příjemné odpoledne v pěkném
prostředí tenisových dvorců. Zmíněná akce měla předpokládaný
a očekávaný výsledek – zájem zúčastněných dětí o výuku tenisu.
Dnes je v tenisové škole 25 aktivních „žáků“, kteří, pokud jim
to počasí umožní, denně trénují pod dohledem nejen paní Lucie,
ale i dalšího trenéra Tomáše Jakoubka.
Přestože jsem nechtěl psát o tenisových turnajích, o jednom
se zmínit musím. Již v loňském roce proběhl první a letos počátkem měsíce května druhý ročník tenisového turnaje seniorů.
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Což o to, soutěže seniorů v různých sportech probíhají a nejsou
žádnou zvláštností. Ale tento turnaj v této oblasti a na této úrovni zvláštností každopádně je. Třeba už jenom tím, že pořadatelské služby se aktivně ujali naši mladší oddíloví kolegové. Možná to někomu nepřipadne až tak zvláštní, ale já osobně jsem se
s něčím podobným za čtyřicet let tenisového hraní nesetkal. Proto za sebe, ale zřejmě i za všechny účastníky těchto dvou turnajů, vyslovuji pořadatelům poděkování.
Turnaj byl určen pro hráče starší 55 let. Mnohým z nás ale
rodné číslo začíná značně nižším dvojčíslím než je 60. V tenise totiž zkušenosti nabyté v průběhu času jsou jen malou částí výkonu během hry. Výsledek hry spočívá někde v průsečíku
síly, rychlosti, postřehu a vytrvalosti. S přibývajícími léty těchto
vlastností ubývá, někomu rychleji, jinému pomaleji, ale ubývají.
Z tohoto důvodu se nedaly očekávat špičkové sportovní výkony, ale svůj účel tato akce splnila. Popovídali jsme si se svými
bývalými spoluhráči, proběhli se na čerstvém vzduchu a někteří
z nás i sportovali.
V polovině letošního měsíce května se na dvorcích uskutečnila další vydařená akce. Na pozvání Romana a Jirky Mazáka přijel do Bludova nedávný český tenisový reprezentant Jiří
Novák, v současné době trenér prostějovského tenisového klubu.
V průběhu své tenisové kariéry vyhrál 7 turnajů na okruhu ATP
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ve dvouhře a 18 turnajů ve čtyřhře. Byl 6 let nejvýše postaveným
českým tenistou na žebříčku ATP a na podzim roku 2002 byl
hodnocen na senzačním na 5. místě světového žebříčku.
Jiří Novák přibližně hodinu trénoval s žáky tenisové školy.
Nešlo tak ani o nácvik tenisové hry (ta probíhá dlouhodobě
a pomalu) ale o motivační akci určenou právě žákům. Následovala krátká exhibice zápasu mezi ním a jeho spoluhráčem Michalem Slavíkem a krátký zápas ve čtyřhře společně s domácími
hráči oddílu. Během celého odpoledne, v průběhu tréninkové
hodiny, exhibice nebo neformálních rozhovorů se členy oddílu odpovídal na celou řadu dotazů a po celou dobu vystupoval
skromně a zdvořile. Prostě sympaťák (nejen na pohled), který
nám přítomným zpříjemnil jedno květnové odpoledne a dokázal,
že i úspěšní lidé mohou být úplně normální.
Mgr. Vladimír Vlček

Radnice vyvěsí moravskou vlajku
Státním svátkem 5. července si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu v roce 863. Úspěch jejich snažení
vedl nejen k rozšíření křesťanství u nás, ale
následně i v dalších zemích jihovýchodní
a východní Evropy. Význam díla věrozvěstů
ocenil papež Jan Pavel II. prohlášením obou
za spolupatrony Evropy.
Před 6 roky přišel spolek Moravská
národní obec (www.zamoravue.eu) s nápadem, aby v uvedený den představitelé
samospráv vyvěsili moravskou vlajku.
Tímto činem si obce a města připomínají

dějiny, tradice a bohatou kulturu Moravy.
Zatímco v úvodním ročníku tak učinilo
necelých 6 desítek radnic, s každým dalším rokem se jejich počet neustále zvyšoval. V čase vzniku tohoto příspěvku již
bylo dosaženo čísla 1080!
Podobu vlajky schválil roku 1848
Moravský zemský sněm. Tvoří ji horní
žlutý a spodní červený pruh. Z důvodu
používání shodné barevné kombinace
u některých měst, následovalo doplnění
bikolóry o erb s moravskou orlicí.
Na závěr lze s potěšením konstatovat,

Koupaliště Vlčí důl

že v Bludově si můžeme existenci naší
země připomínat každým dnem. Vlajka
totiž zdobí radnici nepřetržitě.
PhDr. Tomáš Skoumal

Aerobik

V horkých dnech nadcházejícího léta již řada občanů Bludova
i okolních obcí využila příjemného osvěžení na koupališti Vlčí
důl. Za to můžeme vděčit představenstvu obce v čele s panem
starostou, kteří rozhodli o zachování místního koupaliště s více
než 50letou tradicí a jeho dalším provozování a údržbě.
V letošním roce byla mimo běžnou údržbu opravena propouštějící hráz a ucpané odtokové potrubí, díky tomu je letos
voda daleko čistější i při minimálním použití chemie, což mohou
Bludovu závidět okolní obce i města.
Poděkování platí i všem pracovníkům, kteří se na provozu a
údržbě koupaliště podílejí, zejména panu V. Riedlovi, kterého je
při činnosti nejvíce vidět, ale vidět je hlavně jeho odvedená práce
na koupališti i jeho okolí.
Helena Bihuncová, Ladislav Širc

Sport není jen dřina,
je to velká psina,
do plavek se potíme
a na léto se těšíme.
Děkujeme Lidušce Maturové za výborné vedení aerobiku
a letních vycházek.
Veselé cvičenky.
Bludovan 21
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Fotbalový klub Bludov - rekapitulace sezóny 2014/2015
Milí čtenáři Bludovanu, chtěl bych vám tímto přiblížit dění ve
fotbalovém klubu za uplynulý ročník 2014/2015.
Začneme od těch nejmenších nadějí bludovského fotbalu,
zde se v letošní sezoně kluci posunují zápas co zápas fotbalově výš. Pod vedení Pavla Mazáka kluci letošní sezónu zakončili
na pěkném 8. místě okresního přeboru mladší přípravky, kde se
v několika zápase utkali proti klukům o rok či dva starší, proti
kterým předvedli slušný výkon a za tom jim patří uznání. Tímto
bych chtěl poděkovat rodičům za spolupráci a klukům přeji do
další sezóny a do budoucna mnoho sportovních úspěchů.

koncem neuhlídali hráče soupeře, který schovanou střelou přes
houf hráčů před bránou vyrovnal. Pak se šlo na penalty, které
zvládl lépe soupeř.
Kluky musím pochválit, protože ze šesti odehraných zápasů
s kvalitními soupeři jsme v základní hrací době neprohráli hned
3x. A to je, pomineme-li ještě i nízký věk našich hráčů, dobrý
výkon, který je příslibem do budoucna.
Na závěr výborného turnaje dostali kluci pohár a medaile.

Stojící : Hráč A-týmu Sigma Olomouc Pavel Drexa a Trenér SK Bludov
Pavel Mazák
Horní řada: Motyka Denis, Holinka Lukáš, Tichý Mikuláš, Hubáček Matěj,
Hájek Jakub, Mazák Roman.
Klečící: Dudycha Michael, Matěj Pavel, Paraska Dominik, Příhoda Milan
Ležící: Petr Mazák
(Vítězný zápas proti Starému Městu pod S.)

V sobotu 13.6.2015 jsme se zúčastnili turnaje pořádaném
Horním Pomoravím. Byl to turnaj s kvalitním obsazením:
Baník Ostrava 1, Baník Ostrava 2, Šumperk 1, Šumperk 2, Šumperk 3, FK Jeseník, Velké Losiny, Horní Pomoraví, Ruda nad
Moravou, Štíty, Zábřeh, Bludov.
V naší skupině byl: Baník Ostrava 2, Šumperk 2,
Horní Pomoraví, Velké Losiny a Zábřeh
1. utkání : Bludov vs. Zábřeh 0.6
Přestože nebo právě proto, že jsme v úvodu utkání spálili tři
tutové šance a soupeř nás vzápětí 2x potrestal vstřeleným gólem,
jsme zábřežské posadili do sedla a naši kluci pak nedokázali
čelit drtivému tlaku soupeře.
... po zápase bylo v kabině dusno ...
2. utkání : Bludov vs. Velké Losiny 1:1
Kluci odehráli bojovné utkání a remíza se soupeřem, který nás
v soutěži vždy výrazně přehrával, má cenu zlata.
3. utkání: Bludov vs. Šumperk2 1:3
V utkání měl soupeř více ze hry, nicméně naši kluci bojovali
a jejich snaha byla v závěru korunována gólem.
4. utkání Bludov vs. Horní Pomoraví 1:1
Konečný výsledek byl spravedlivý. Hrálo se vyrovnané utkání
se šancemi na obou stranách.
5. utkání Bludov vs. Baník Ostrava 0:7
Konečný výsledek nebyl nejhorší a kluci odehráli utkání proti
favoritovi turnaje se ctí. Postupně si zahráli všichni hráči, kteří
byli na soupisce a utkání jsme si po sportovní stránce užili.
...bohužel v posledním zápase skupiny prohrál nečekaně Šumperk s Velkými Losinami a právě toto vítězství Losin odsunulo
náš celek na poslední místo ve skupině.
V zápase o 11. - 12. místo vedli kluci nad týmem ze Štítů 1:0 po
krásné souhře a gólu do prázdné brány, bohužel jsme těsně před
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Mladší žáci pod vedením Jiřího Kohouta
a Pavla Matury

Zde za poslední 3 roky dle tabulky byl nejúspěšnější rok. Kluci
se umístili na úžasném 1. místě a za sebou nechali docela
s přehledem okresní týmy a nadchli jednoznačnými vysledky.
Ale bohužel na Okresním fotbalovém svazu v Šumperku se
někdo rozhodl uspořádat pro první 4 týmy ze Skupiny A a ze
skupiny B pavouka, kde kluci narazili v semifinále na Sudkov
a bohužel prohráli smolně 2:3, takže kluky čekal boj o 3. místo
s vrstveníky z Dubicka, které si už kluci s přehledem pohlídali
a vítězstvím 8:2 brali bronzovou medaili. Pro některé kluky to byl
poslední zápas za mladší žáky a od nové sezóny se někteří kluci
a holky přesouvají do kategorie Starších žáků. Jak v předchozím
článku, tak i zde bych moc rád poděkoval rodičům za pomoc
a klukům za vzornou reprezentaci klubu .
SK Bludov by ještě moc rád poděkoval za sponzorské dary
a pomoc: Matěj Petr, Matějová Katka, Musílek Tomáš, Fiala
Michal, Musílková Zdeňka a M&K Fruit.
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Kluky čeká turnaj mladších žáků v Bohdíkově za účasti
zvučných jmen jako je Baník Ostrava či Sigma Olomouc, bohužel, v době uskutečnění turnaje bude po uzávěrce , takže výsledek vám přineseme na našich facebookových stránkách
www.facebook.com/pages/SK-Bludov/622694041130602

Dorostenci

Za další bych vám chtěl shrnout sezónu u našich dorostenců.
V letošní sezóně jsme se přesunuli na Jesenicko, po dohodě
s OKRESEM jsme jim vyšli vstříct a s dalšími 4 týmy z okr.
Šumperk. V dnešní době boj o udržení kluků u fotbalu není lehký , takže jsme rádi , že se u nás drží dorostenci a přechod do
mužské části je pro některé zdatnější kluky snadnější občasnými
zásahy do zápasů, za což, jako vedení, jsme moc rádi, ale zpět
k tomu podstatnému. Za poslední 4 sezóny naši dorostenci
vyhráli 3x soutěž, ať už to byl okresní přebor či Krajská soutěž,
ale bohužel letos se jim navázat na roky zpátky nepodařilo. Ale
i tak se kluci umístili na krásném 3. místě se ztrátou 12 bodů
na vítěze soutěže Javorník. Jak už to tak bývá někteří začínají
a někteří končí. Ti, co končí v dorostech, tak těm přeji plno úspěchů jak v osobním životě, tak i v tom fotbalovém. Za další bych,
chtěl pogratulovat našemu nejlepšímu střelci Standovi Sadilovi,
za vítězství v tabulce střelců s 27 góly. Nenašel přemožitele
v celém okrese, tak ať to, Stando, střílí každým rokem buď stejně,
nebo klidně i víc.

Horní řada: Petr Konvičný, Vojtěch Blaťák, Tomáš Kulil, Marek Srb,
Tomáš Holinka, Cyril Urban, Dalibor Krátký, Tomáš Špička
Trenér: Marcel Zedník a Luděk Dvořák
Spodní řada: Adam Blaťák, Stanislav Sadil, Tomáš Krmela, Jakub Kotrle,
Štěpán Dudycha

C1A - BOHEMIA - Okresní přebor dorost, skupina A
Tabulka střelců ke dni 14.6.2015
Jméno
Sadil Stanislav
Hanulík Josef
Červeňák Peter
Kozub Jiří
Boško David
Cikryt Filip
Filip Petr
Mazánek Patrik
Prachař Josef
Křenek Lukáš
Třetina Zdeněk
Blaťák Adam
Brückner
Marek
Fedora Dominik
Kroupa Filip
Čmela Ladislav
Pospíšil
Miroslav
Velký Michal
Vlček Jan
Bartoník Jiří
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Oddíl
Počet
Bludov
27
Písečná
24
Javorník
23
Javorník
21
Rapotín
20
Rapotín
17
Javorník
14
Javorník
13
Javorník
13
OLPA Jindřichov
12
Rapotín
10
Bludov
9
Zl.Hory

9

Javorník
Bludov
Písečná

8
8
7

Štíty

7

OLPA Jindřichov
OLPA Jindřichov
Rapotín

7
6
5

Jméno
Botezatu Aleš
Macík Daniel
Matýs Jiří
Nykel Šimon
Pecháček
Dominik
Pessel Kamil
Rupa Tomáš
Srb Marek
Tomala Daniel
Babčák Marcel
Hloušek Jiří
Hojgr Radim
Kajaba Robin
Kozák Jan
Krahula
Stanislav
Olšák Marek
Rašner Jakub
Solar David
Škurek Jakub

Oddíl
Počet
Zl.Hory
5
Písečná
5
OLPA Jindřichov
5
Štíty
5
Písečná

5

Písečná
Písečná
Bludov
Štíty
Č.Ves
Javorník
Bludov
Zl.Hory
Štíty

5
5
5
5
4
4
4
4
4

Rapotín

4

Javorník
Písečná
Nový Malín
Zl.Hory

4
4
4
4

A-tým SK Bludov

Tady se rozepíši o něco málo více a to z pár důvodů , chtěl bych
zde zhodnotit výsledky a poukázat na práci , která se odvedla
v letošní sezóně, spíše tedy v té zimní přestávce, a výsledky
v jarní části.
V zimě 2014 se rozhodlo , že se ukončí hostování 3 hráčům
a trenérovi .
Od jara 2014 jsme začali hrát se svými odchovanci a kmenovými hráči. Hodnocení za tu dobu bylo v loňském čísle, takže
bude hodnotit letošek. Od začátku letošní sezóny jsme byli od
prvního zápasu evidentně právoplatně na spadnutí výsledek
5:0 venku v Olomouci v Černovíru hovořil za vše a 5 bodů za
podzimní část rovněž, a co víc, ztráta 11 bodů na předposlední
tým byl až hrozivý. V zimní přípravě se ovšem stalo několik
změn, a to příchody 2 ex-bludovských navrátilců - Huf Jaroslav
po 5 leté pauze a Holub Martin rovněž po 3 leté pauze a k nim
se přidal bludovský rodák Hojgr Jan, který hostuje ze Šumperka,
pak z pracovních důvodů v Praze snížil aktivitu Schwarzer Leopold a díky dlouhodobému zranění laboruje Smyček Roman...
Od 3.ledna do druhé půlky února jsme podstoupili zápřah pod
vedením Goflex trenérů: Antonína Kurečky a Barbory Homolové 3x týdně. Následně jsme měli od 21. února 2 přípravné
zápasy s Loučnou nad Desnou a Lesnicí, oba dva zápasy jsme
vyhráli jasným skorem 8:1. Následně jsme 12.3.2015 odjížděli
na 4 denní soustředění do Sporthotelu Tichá Orlice - Ústí nad
Orlicí , kde jsme ve 2 fázových trenincích absolvovali v sobotu
14.3. zápas s Dolními Počernicemi Prohra 1:4 nenasvědčovala
hře, ale fotbal se hraje na góly a těch jsme dali méně než soupěř. Následné přátelské utkání 22.3. se soupeřem z Pardubického
kraje FC jisrka Červená Voda, těsná prohra 1:2 byla poslední
tečkou za zimní přípravou a jen jsme vyhlíželi první zápas jarní
části. Když to shrnu, za jarní část kromě 3 zápasů, kde jsme byli
deklasováni vice než 4 brankami, jsme odehráli více než slušně, viz. výhra proti Jindřichovu, Štítům, pak remíza v České
Vsi a doma s Rapotínem a rovnocenný poslední zápas 13.6.
v Bohuňovicích 2. tým tabulky a prohra 2:1. Co bych chtěl řici,
jen to, že když se podíváte na některé týmy, tak je v týmech 5-6
kluků, kteří prošli mládeží v Sigmě Olomouc, takže asi si dokážete vyhodnotit situaci , ale naši kluci se odvděčili bojovností.
Nepopíratelným faktem je, že od 1.7. budeme hrát 1.B třídu a já
jen doufám , že nám fanoušci budou rovněž nakloněni jako letos.
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla Bludovanu, tedy ve dnech
21.6. až 23.6. probíhají velmi intenzivní jednání vedení našeho
klubu s Krajským fotbalovým svazem a STK (Sportovně technická komise), která chce jeden z týmů (Bludov, Lesnice, Sudkov a Postřelmov) pomocí losování přesunout do I.B sk.B, tedy
někam, kde hrají týmy z Olomoucka a Prostějovska. Je tedy 25
% pravděpodobnost, že budeme hrát 1.B třídu skupinu B, kde
je přihlášeno pouze 13 týmu a naopak ze skupiny C, kde je 15
týmů. Situaci způsobily týmy Štítů a Jindřichova, kteří dobrovolně sestoupily z I.A.
Jelikož nikdo ze zmíněných 4 týmů nikam nechce být přesunut a losování je přímo nedůstojné, všichni jsme se razantně
ohradili, s vědomím, že nechceme dojíždět ty dálky do destinací
jako Hvozd, Babice, Otínoves, Velký Týnec, Protivanov, Paseka,
Doloplazy, Slavonín, Haňovice, Jesenec, Velká Bystřice, což by,
mimo jiné, způsobilo nemalé finanční ztráty.
Na jednáních se podařilo prolomit letité tabu, že každá skupina v 1.B třídě PROSTĚ MUSÍ mít 14 týmů, a za jistých podmínek od STK by se mohla skupina sk C rozlosovat s 15 týmy.
Zde je potřeba ocenit velmi kladný přístup předsedy Krajského
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fotbalového svazu p. Kalába. Mimo jiné bylo potřeba získat
souhlas všech 15 klubů na zvýšený počet účastníků, protože tato varianta v sobě nese pořádný kus problémů, nicméně
v úterý večer 23.6. jsme měli k dispozici souhlas 12 týmů, ostatní buď nechtěli, nebo se potřebovali poradit. Vložená kola na
středy představovala hlavně pro jesenické kluby velký problém.
Bohužel vše se ještě více zkomplikovalo v úterý pozdě večer
23.6., kdy jsme se dozvěděli informaci, že Leština odstupuje
z 1.A a přihlašuje se do 1.B sk.C.
Na jednáních se svazem jsme probrali všechny možné
scénáře, možný vývoj a hlavně se na nich téměř shodli, s tím,
že i varianta Leštiny ve sk. C byla diskutována. Bohužel je to ta
nejkrájnější varianta a absolutně ze všech nejkomplikovanější,
snad až neschůdná, kdy mimo jiné musí Leštinu ve vyšší soutěži
nahradit, což nikdo prostě nechce.
Definitivně se vše rozlouskne až na losovacím aktivu 25.6.,
který proběhně po uzávěrce tohoto čísla. V době vydání Bludovanu už bude vše jasno a aktuální rozlosování by již mělo
být na našich stránkách www.skbludov.cz, kdy už bude jasné,
jakou skupinu budeme vlastně hrát.
I přes úpornou a časově neuvěřitelně náročnou snahu odvrátit přeřazení do sk.B nemůže vedení klubu garantovat účast
ve sk.C, což záviselo na tolika faktech, podmínkách a jiných
technických záležitostech, ale hlavně na ochotě ostatních
klubů podřídit se variantě, kterou vymysleli zástupci Bludova
a Postřelmova.
Po sestupu z I.A jsme se těšili na derby se Sudkovem, Lesnicí, Postřelmovem, Malínem, Bohdíkovem, Štíty, Hrabišínem,
Starým Městem, což byl další argument pro vyvinutí enormní
snahy sk. C pro Bludov zachránit.

KOMPLETNÍ TABULKY:
Mladší přípravka
H2A - Okresní přebor, skupina „A“
Konečná tabulka - 2014/2015

Mladší žáci
F1A - 2 K CONSULTING - Okresní přebor, skupina „A“
Konečná tabulka - 2014/2015

Dorost
C1A - BOHEMIA - Okresní přebor, skupina „A“
Konečná tabulka - 2014/2015

Horní řada: Ondřej Chmelař, Tomáš Ondráček, Lukáš Breckl, Václav
Wagner, Jan Hojgr, Martin Holub, Jiří Nimrichtr, Radim Polášek a trenér:
Miroslav Breckl
Spodní řada: Stanislav Sadil, Martin Stuchlý, Jaroslav Huf, Adam Kolek,
Milan Adam
Ležící: brankář Jindřich Stanke

Za A-tým chceme poděkovat vedení za umožněné soustředění
v Ústí nad Orlicí a zimní připravu v Goflex centru. A hlavně
také fanouškům za celoroční návštěvu, kdy jste na nás chodili,
ale i jezdili se dívat na na venkovní zápasy.
Michal Závodný
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Muži
A2A - I.A třída, skupina „A“
Konečná tabulka - 2014/2015
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Divadlo Devítka

V neděli 24.5.2015 jsem se byla podívat spolu s manželem
na představení divadelních ochotníků, kteří za námi přijeli
z Ostravy do našeho kulturního domu. Byly jedním slovem
skvělí, schválně píši s tvrdým y, protože hrálo pět žen různého
věku a opravdu představení stálo za to. Jen mi bylo velmi líto, že
se dostavilo málo diváků a hlediště zelo prázdnotou. Naštěstí se
herečky nedaly odradit a hrály s velkým nasazením, hodně jsme
se nasmáli a ti, co nepřišli, mohou jen litovat, že se připravili
o příjemnou zábavu. Kolikrát si říkám, jestli má smysl v naší
obci pořádat jakékoli akce, protože účast je dlouhodobě mizerná,
bylo tak dříve a je to tak stále, i když se nová vedoucí p.Zavadilová opravdu snaží pořádat zajímavé akce. Hlavně, že spousta
spoluobčanů má plno řečí, že se nic neděje, a když se děje, tak
sedí doma na gauči a zírají na televizi.
Takže to shrnu, přijďte se podívat a zapojit, hned se vám
bude lépe žít.
Zdraví Jitka Souralová

24.5. přijeli ochotníci z Ostravy (divadlo Devítka) a i přes velmi
malou účast diváků podaly dámy krásné výkony a my jako
diváci jsme se výborně bavili, vyčistili si hlavy od starostí a o tom
divadlo je. Představitelé divadla nás přijeli pobavit, což se jim
povedlo a my jim za to děkujeme. Jen doufám, že je neodradila
malá účast diváků, v tomto směru máme jeden rekord za druhým.
I přesto pevně věřím, že nás diváků bude časem přibývat, protože
právě ochotníci hrají srdcem a ne pro peníze a chtějí hlavně dávat
radost a pobavit lidi, proto mě mrzí, že je hodně z nás otrávených
a znechucených, přitom se stačí podívat kolem sebe a vidět svět
a lidi v pozitivním světle a hned je lépe nám všem, buďme prosím k sobě milejší a odpouštějme si, bavme se a užívejme života.
H.Z.

Šikovné ručičky
26.5. jsme společně s Maruškou Johnovou tvořily lapač snů a všem se moc povedl. Máme tu šikovné děti se šikovnými
ručičkami, proto bude kroužek Šikovných
ručiček otevřený od září 17.9.2015 od
16:00 hodin v Obecním klubu. Na všechny se těší Maruška!
Marušce děkujeme za její trpělivost
a ochotu s námi něco tvořit a moje děti se
už moc těší na tvořivé úterky.
H.Z.
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Indiáni 31.5.2015
31.5. k nám na celé odpoledne přijeli indiáni z Poříčí u Litomyšle. Velmi zajímavým a poutavým způsobem nás provedli
světem indiánů, děti měly kartičky na pět
úkolů a po jejich splnění dostaly malou
odměnu, mimo jiné se dopoledne mohly
povozit na koni, naučily se bubnovat (kdo
chtěl), domů si mohly odnést pomalované
obličeje válečnými barvami, učily se rozdělávat oheň bez sirek, chytaly býka, krávu nebo bizona, střílely z luku. I já sama
jsem se mnohé dozvěděla a bylo to pro
mne velmi naučné. Cena rozhodně stála
za to. Děkujeme!
H.Z.

Pohádka Zlatá rybka 14.6.2015

14.6. přijela Lenka Cacková se svým bratrem zahrát pohádku o Zlaté rybce a jako vždy nezklamali a byli úžasní. Dětem se pohádka
líbila a byla poučná nejen pro ně, ale i pro nás dospělé.
H.Z.

Komedie Kočičí jazýčky 12.6.2015

12.6.2015 v 19:00 hodin zde zahráli ochotníci ze Šumperka D123 rodinnou komedii Kočičí jazýčky. Byla to komedie jak má být,
zahraná s nadhledem, herci hráli jako profesionálové. Každý, kdo pochopil pointu, se musel smát pomíjivosti života a mnohdy
i nesmyslům, na které se upínáme a nevidíme krásu a rozmanitost života. Komedie byla poučná a úsměvná.
H.Z.
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