
Svoz bioodpadu
Ve dnech 26. 9. 2008 (pátek) – 28. 
9. 2008 (neděle) budou v obci 
přistaveny kontejnery na svoz 
bioodpadu.
Umístění kontejnerů: ul.Jiráskova 
u obchodu, u zám. rybníka, u 
hasičárny, ul.J.Žižky „Pod lipami“, 
ul.Nádražní

Do nádob je možné ukládat:
seno,trávu,rostliny,plevel,jehličí,
piliny, listí, třísky, prořez keřů, 
podestýlku drobného chovu zvířat, 
zbytky krmiva rostlinného původu, 
zbytky a odřezky ovoce a zeleniny, 
jiné kuchyňské zbytky rostlinného 
původu.

Do nádob nelze ukládat:
kosti, kůže, zbytky masa, živočišné 
tkáně, odpad potravin živočišného 
původu, tekuté nebo kašovité od-
pady, odpad v obalech, jiný odpad 
(sklo, kovy, stavební odpad, jiné 
předměty…).
Prosíme vysypte donesený odpad 
z pytlů a tašek!!!!!

Ve stejný víkend jako probíhaly oslavy 
100. výročí měšťanské školy v Bludově 
se sešli na tradičním setkání bludovští 
„osmdesátníci“. Za posledních 30 let se 
bývalí spolužáci setkali již po šestnác-
té. Sedmičlenná skupinka v Bludově 
bydlících se dokonce setkává pravidelně 
každý měsíc. Celý rok chystají setkání 

pro všechny své spolužáky. V letošním 
roce se jich sešlo 22. Vzpomínali nejen na 
školní léta, ale i na plně prožité životy.
 Za všechny chci poděkovat Sboru pro 
občanské záležitosti, který všem přichystal
drobné dárky. Babičky a dědečky na 
setkání přivítaly zástupkyně SPOZu 
s kytičkou. j. hol.

Setkání spolužáků NepřehlédněteNepřehlédněte 

Sbor dobrovolných hasičů Bludov Vás co nejsrdečněji zve

na soutěž jednotlivců v běhu na 100m s překážkami                           

„BLUDOVSKÁ  STOVKA“ 
Soutěž je zařazena do seriálu SHOCK! Poháru 2008

Neděle 28. září 2008
Zahájení : 10:00 hod.

Soutěže se zúčastní kompletní ženská reprezentace České republiky, členové reprezentace mužů a další kvalitní  závodníci z celé republiky, včetně 
nejlepších dorostenců a dorostenek. Takto kvalitně obsazená soutěž  na území Olomouckého kraje proběhne poprvé. 

Přijďte zhlédnout výkony těch nejlepších!!!  Připraveno bude bohaté občerstvení.
Soutěž je pořádána za podpory Obecního úřadu Bludov a dalších sponzorů. Na Vaši účast se těší hasiči Bludov.

zárí 2008
Datum vydání 4. zárí 2008ZDARMA

Bludovan
ˇ

ˇ



Bludovan 2

Bludovan 7/2008

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

U P O Z O R N Ě N Í
Obecní úřad Bludov informuje touto cestou občany Bludova
o placení místních  poplatků dle nových platných OZV 
k 30.9.2008.

Důležitá změna:
1/ Poplatek za stočné
Rada obce rozhodla dne 31.3.2008 usnesením č. 657/R/08,
že od placení stočného budou osvobozeny pouze osoby žijící
převážnou část roku v zahraničí. Převážnou částí roku se 
rozumí nejméně 183 po sobě jdoucích kal. dnů v příslušném
roce.
Dále platí sazba stočného: 630,00 Kč na osobu a rok.
Splatnost poplatku je do 30.9.2008
Kdo se přihlásil k placení dle vodoměru má povinnost zaplatit
polovinu  poplatku do 30.6.2008 .
Při platbě převodem dále platí: 
  č.ú. 1905607389/0800
                              v.s. rodné číslo poplatníka
                              s.s. 2321
2/ poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
Zastupitelstvo obce vydalo novou OZV platnou od 1.7.2008,

ve které se uvádí, že povinnost uhradit tento poplatek má každý,
kdo je v obci přihlášen k trvalému pobytu nebo je vlastníkem
stavby sloužící k individuální rekreaci. 
Osvobozeny od poplatku od 1.7.2008 jsou pouze ty osoby, které
převážnou část roku žijí v zahraničí. Převážnou částí roku se 
v této vyhlášce rozumí nejméně 183 kal. dnů po sobě jdoucích
v příslušném roce.
Dále platí sazba za 2. pololetí jako za 1. pololetí – čili 225,00 Kč 
na osobu a pololetí, Celková sazba za rok činí 450,00 Kč/os./rok.
Při úhradě převodem dále platí: 
  č. ú.: 1905607389/0800
  v.s.:   rodné číslo poplatníka
  u chatařů jméno,číslo chaty
  s.s.     3337
Poplatek za kom. odpady je splatný do 30.9.2008.
Pokladna OÚ Bludov má úřední dny PONDĚLÍ A STŘEDA
Úřední hodiny jsou: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30
Upozornění pro plátce SIPO – byl již dán příkaz České poště
k provedení úhrad.
Poplatníkům, kteří dluží po splatnosti, hrozí vysoké penále 
a vymáhání úhrad právní cestou.

Obecní úřad Bludov
správce poplatků

Upozorňujeme nájemce hrobových míst, se kterými byla 
uzavřena od 1.1.2004 nájemní smlouva na pronájem hrobového 
místa na místním pohřebišti v Bludově, že od 1.1.2009 vzniká 
nájemcům povinnost zaplatit druhou splátku nájemného na další 
pětileté období nájmu (tj. období od 1.1.2009 do 31.12.2013). 

 Dále žádáme občany, aby při ukládání zemřelého do hrobu 
nahlásili na OÚ Bludov číslo hrobu, do kterého byl zemřelý 
uložen, a také stranu uložení. Tyto informace jsou důležité 
pro vedení evidence a dodržení tlecí doby, která je na místním 
pohřebišti v Bludově stanovena na dobu 15 let.

 Při kontrole smluv o nájmu hrobového místa bylo zjištěno, 
že některé smlouvy nebyly dosud vráceny a nebylo uhrazeno 
nájemné za první pětileté období  nájmu. Žádáme proto občany, 
kteří dosud nevrátili podepsané smlouvy a neuhradili první 
splátku nájemného, aby tak neprodleně učinili. 
Bližší informace podají pracovnice OÚ Bludov: 
Veronika Riedlová, tel. 583 301 430 
a Hana Činková, tel. 583 301 440.

OÚ Bludov, 
provozovatel místního pohřebiště

Upozornění pro občany 

V pondělí 15. září 2008 od 18:00 hod. 
proběhne v Kulturním domě 

12. zasedání zastupitelstva obce
Všichni jste srdečně zváni.

září 2008

PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 1. 9., Úterý a Středa  9. a 10. 9. - levný 
textil, Úterý 16. 9., Pondělí 22. 9., Čtvrtek 25. 9.,
Pondělí 29. 9.

Hudební škola:
výuka hry na klavír, zobcovou flétnu, 
keyboard /klávesy/ 

Kroužky pro děti:
Rybářský, chovatelský, šachový

Hledám v obci Bludov pronájem bytu 1+1 nebo 
pokoje se sociálním zařízením. Mám stabilní 

zaměstnání v obci. Přijatelná cena do 4.000.- Kč 
měsíčně. Kontakt - 603259321

Šachový kroužek při Kulturním domě 
Bludov zahajuje po prázdninách 
provoz - ve středu 17. září 2008 
v 16:00 hodin.

UpozorněníUpozornění 

Kulturní dům Bludov přijímá přihlášky 
na školní rok 2008/2009 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V září 2008 oslaví:
Skoumal František Družstevní  70 let
Vepřková Marie Palackého  70 let
Leštinská Jana Příční  70 let
Tichý Miroslav Hrabenovská 70 let
Šulová Zdeňka  Školní  75 let
Straka Karel Žerotínova  75 let
Balatková Zlatuška R. Kordase 80 let
Mazalová Zdenka Školní  81 let
Zatloukalová Marie Špalkova  81 let
Zamykal Josef Slepá  82 let
Ston Jaroslav Lázeňská  82 let
Mazal Josef Školní  82 let
Obšil František Školní  83 let
Obšil Karel Jiráskova  83 let
Juřinová Irena Ztracená  84 let
Dvořáková Josefa Lázeňská  84 let
Dostálová Marie Školní  88 let 
Navrátilová Marie Lázeňská  88 let

Dvě zlaté svatby
Dne 20. září 2008 oslaví zlatou svatbu manželé 

Božena a Jan Jurkovi a dne 27. září manželé Antonie 
a Jan Hrycajovi. Do dalších společných let přeje 

oběma manželským párům vše nejlepší 
Sbor pro občanské záležitosti

Dne 14. září uběhlo 3. výročí úmrtí paní

Mileny Kubíčkové
Vzpomíná manžel a synové s rodinami.

   na září 2008
So 6. 9.  8-9 hod. XVI. ročník Výšlapu 
    za bludovským špekáčkem 
Út 16.9.   19 hod. Koncert KPH – flétna a kytara
Pá 19.9.   18 hod. Přednáška – Bludov 
    v proměnách času 

POZVÁNKA

XVI. ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá 

• Trasy: 7 a 20 km
• Start ze zahrady za KD v 8 – 9 hodin
• Soutěž o ceny na trase 7 km
• Po návratu opékání špekáčků 
•  Dárek pro nejmladšího a nejstaršího
   účastníka
•  Koná se za každého počasí

Sobota 6. září 2008

-  VSTUP VOLNÝ  -

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve v rámci Hudebního 
festivalu Uničov na

Koncert

Úterý 16. září 2008 v 19:00 hodin
Zámecká oranžerie

Účinkují : 
Žofie Vokálková – flétna

Petr Paulů - kytara

Vstupné 40.- Kč

Kulturní dům Bludov Vás zve v rámci 
Dnů evropského kulturního dědictví 2008 

na přednášku
doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.

Bludov 
v proměnách času

Bludov 
v proměnách času

Pátek 19. září 2008 v 18:00 hodin
Kulturní dům Bludov 

vs
tup

 vo
lný

Děkujeme všem, kteří jste se přišli dne 
14. srpna 2008 naposledy rozloučit s naší
milovanou maminkou, paní

Marií Klimešovou
za vřelá slova útěchy a květinové dary děkují
děti Marie, Jiřina a Milan s rodinami.
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Folklorní soubor z Indie – vystoupení v rámci XVIII.  ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Šumperk 2008

Podnět na změnu dopravního značení 
místní komunikace a přechodu pro 
chodce.
Na základě dlouhodobé zkušenosti a vy-
pozorování o pohybu místních občanů na 
ulici Vitonínská a ulice Krátká podávám 
tímto následující PODNĚT: 
1) Přechod pro chodce z ul. Vitonín-
ské (u sodovkárny) je velmi nebezpečný, 
neboť ZLEVA (od Chromče) není do-
statečný rozhled s ohledem na zatáčení 
hlavní silnice. Já sám jsem maximálně 
soustředěn, mám li z Vitonínské vjíždět 
na hlavní vozovku. Při dnešních rychlos-
tech motorových vozidel je jen otázkou 
času, kdy se může odehrát tragédie se 
ztrátou lidského života. Všichni víme, jak 
je nebezpečné pohybovat se i po krajnici 
této ‚závodnické‘ vozovky směrem do 

středu obce. A to netřeba ani zmiňovat  
bludovské maminky s dětmi či dokonce 
pohyb zde dětí samotných! Návrh: pře-
místění tohoto přechodu (raději ani ne-
používaného) k ulici Krátká. Poskytl by 
takto bezpečnější rozhled na obě strany 
a odvrátil tak možné ohrožení chodců 
a vjíždějících občanů.
2) Ulice Krátká je naprosto nelogicky 
označena dporavní značkou PRŮJEZD 
ZAKÁZÁN. Právě tato ulice dostatečně 
široká umožňuje umístění přechodu pro 
chodce přes hlavní silnici, řádně označe-
ného dopravními značkami svislými, aby 
je VČAS zpozorovali i řidiči jedoucí po 
hlavní silnici (na rozdíl od současného 
stavu – přechod u sodovkárny Není po 
průjezdu výše zmíněné zatáčky řidiči 
ani Zaregistrován, natož jimi zpomale-

na rychlost vozidel na 50 km za hod! 
Návrh: z logiky předchozího textu a) 
zrušení značky PRŮJEZD ZAKÁZÁN 
a b) umístění tam PŘECHODU PRO 
CHODCE.
Závěr: předpokládám, že v důsledku 
pracovního vytížení výše zmíněných 
pracovníků Obecního Úřadu Bludov není 
poskytována odpověď JEDNOTLIVÉMU 
OBČANU (já na tu ‚svou‘ čekám od výše 
uvedeného data 23.7.2008). Takže jsem v 
rámci URGENCE zvolil pro ně efektiv-
nější způsob - pokud k tomuto podnětu 
(návrhu) zaujmou stanovisko v Bludova-
nu. Jsem přesvědčen, že dané téma svým 
obecným dosahem stojí přinejmenším za 
veřejnou diskusi.
          Váš občan a volič Roman Žalio, 

ul. Zahradní Bludov.

OU Bludov u Šumperka, v Bludově dne 13.8.2008
(předáno na podatelnu 13. 8. 2008)

Příspěvek do předvolebního Bludovanu
Opakuji podnět zaslaný dne 23. 7. 2008 na adresy kosslerova@ou.bludov.cz a ston@ou.bludov.cz (zatím bez odpovědi).

(příspěvek do Bludovanu č.1)

18. 8. 2008 – Kulturní dům Bludov (foto F. Polách)
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Ulice Zahradní je nejvíce frekventova-
nou místní komunikací, protože jí denně 
prochází davy lázeňských klientů na 
pravidelné procházky a samozřejmě také 
my, místní občané. Tato ulice byla také 
nejvíce překopávána (plyn od lázní, vo-
dovod atp.). Zatímco ulice by měla být 
ulicí výstavní ba přímo reklamní, nějak se 
ocitla mimo obecní rozpočet, takže titulek 
tohoto příspěvku je zcela namístě. Ptát 
našeho obecního úřadu je nezbytné o to 
více, o co méně je aktuálních informací 
na toto životně důležité téma. Životně dů-
ležité zejména proto, že jde o život. O čí 
život? No samozřejmě o Náš život. Inspi-
rován rozhovory s občany na dané téma 
navrhuji následující nezbytná opatření pro 
bezpečnost ‚na ulici‘:
1) Ulici Zahradní a místní ulice 

přilehlé opatřit dopravními znač-
kami s omezením rychlosti do 
30 km, dále značkami o přednosti 
v jízdě  (jako vzor viz dlážděnou 
ulici mezi paneláky naproti ško-
le opatřené navíc zpomalovacím 

 retardérem ‚vlnou‘).
Odůvodnění: ulicí projíždí denně převáž-
ně místní motorová vozidla nepřiměřenou 
rychlostí, výhled je omezen ploty a pravi-
dlo o přednosti zprava není zjevně řidiči 
bráno v úvahu. To bezprostředně ohrožuje 
i chodce, zejména mladé rodiny s malými 
dětmi a staré lidi, kteří jsou rádi, že taktak 
dokáží jet na kole, či se o kolo alespoň při 
chůzi opírat. Navíc ulice Zahradní je ne-
smírně prašná – rychlá jízda ‚až se práší 
za kočárem‘ není nadsázkou; zde jde o 
zdraví (silikóza, virózy..). Také okna se  
ani nevyplatí umývat, leda tak ob den, 
mají-li zůstat čistá.

2) Dlážděný chodník navazující na 
ulici Zahradní přes pole ke hlav-
ní silnici a zakončený schody je 
nezbytně nutno doplnit přecho-
dem pro chodce, příčnými pruhy 
(typu zebra) a především blikají-
cími výstražnými světly (dopravní 

 značení svislé).
Odůvodnění: po hlavní silnici projíž-
dí denně tisíce aut rychlostmi vysoko 
přesahujícími zákonnou rychlost, pře-
cházení vozovky je ruletou o život. (Si-
tuaci by snad vyřešil opravdu jen ten výše 
zmíněný Jelení Skok přímo přes celou 
hlavní silnici, čehož nikdo není schopen 
– vyjma skokanů o tyči). Tedy skoku není 
schopen průvod lázeňských dětí, není ho 
schopna maminka s kočárkem a vedoucí 
dítě za ruku, babička šourající se s kolem, 
(dokonce ani místní pes, kočka či ježek 
- i když tato boží stvoření jsou rozjíždě-
na kdekoliv – nejde o nadsázku, zde jde 
spíše o vtírající se otázku „kam kráčí 
lidstvo“ – pozn. nad rámec daného téma).
3) Hlavní silnici od ‚sodovkárny‘ 

do středu obce je nutno opat-
řit chodníkem z těchže důvodů 
(odst.2 - příkladem budiž chodník 
od Holinkovy provozovny k zám-
ku). V našem případě jde bezespo-
ru o bezpečnost chodců celé obce: 
obyvatel tam bydlících, lázeňských 
hostů, chůze na železniční zastávku 
a čtenář si zajisté pohotově doplní 
další příklady o svízelné chůzi 
jednotlivce, neřku-li skupiny, je-
jichž chůze po fiktivní krajnici 
podobá se spíše chůzi na vysutém 

 laně.    

Odůvodnění: jde o vysoce frekventova-
nou hlavní komunikaci ze středu obce 
na níž pro chodce není místo. Přesto po 
ní jsou nuceni denně chodit. Tato hlavní 
silnice roztíná část Bludova s velkým 
počtem obyvatel (včetně obyvatel lázeň-
ských) a jako jediná NEMÁ chodník, 
nemá jediný bezpečný přechod (přecho-
dy) pro chodce. Tato část obce - část 
oddělená, doslova odříznutá a s nedokon-
čenými úpravami místních komunikací 
připomíná spíše dnes již zapomenutou 
Republiku Benátskou, či lépe Republiku 
Lázeňskou..?  Trpělivý čtenář (shovívavý 
nad tolikerou záplavou slov) si jistěže 
může dosadit ještě  trefnější příměr. 
 Ale teď už na sám závěr: co když 
se mýlím? Co když jsem úplně ‚vedle‘? 
A v nastávajícím týdnu i Naše ulice‚ za-
voní‘ čerstvým asfaltem? A dopravním 
značením místních komunikací – a pře-
chody.. a pro jistotu se přece jen štípnu 
do nosu, zdali nesním a zdali to nebyl jen  
pouhý ‚pavlačový sen‘… 

S heslem za Bludovan vždy aktuální 
a Bludov krásnější Roman Žalio, 

ul. Zahradní    

Dovětek: při dnešním neformálním 
jednání se zástupci Státních léčeb-
ných lázní Bludov, s.p. bylo konsta-
továno, že lázně jednají s OÚ Bludov 
v obdobném duchu a s přihlédnutím na 
vlastní požadavky (osvětlení apod.). Je 
tedy na zástupcích OÚ Bludov, jaké sta-
novisko zaujmou alespoň v informační 
oblasti vůči svým voličům, jejichž hla-
sy brzy zhodnotí práci Obecního Úřadu 
za uplynulá období.

Roman Žalio, ul. Zahradní Bludov.

Obecní Úřad Bludov – příspěvek do Bludovanu č.2

Patří ulice Zahradní ještě do Bludova  (v Bludově dne 18.8.2008)

aneb bude nutno vyhlásit ji „Samostatnou republikou Benátskou?“
Anebo vše vyřeší Jelení Skok?
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volávala na nás maminka, když jsme 
si někdy takto nebezpečně hrávalili 
s bráchou. Že já bloud si takovou životně 
důležitou radu neupamatoval překračuje 
práh dvacátého století do století jedena-
dvacátého! 
Neboli: neptej se svého komunálního 
politika, zač toho (má) loket. Jinak se s 
nelibostí potážeš! 
 Nalezl jsem ve schránce konečně 
odpověď na můj první dotaz na OÚ 
Bludov, zaslaný  předtím také na adresu 
ston@bludov.cz (dne 23.7.2008). 
 Dopis - odpověď od starosty obce, 
který je samostatnou přílohou tohoto 
příspěvku, mne velice zaujal. Jednak 
gramatickou chybou v úvodním odstavci. 
Zde je namístě ‚třeba pokárati stenoty-
pistku pana Starsty‘. Konkrétně: nepíše 
se „odprostím se od..“ (dále viz onen 
dopis) nýbrž správně „oprostím se… 
atd… U nás v Bludově totiž vždy byla 
pěstována správná čeština díky zdatnému 
místnímu pedagogickému sbru! Tak ten 
dopis-odpověď od Starosty mne zaujal 
dokonce natolik, že jsem se rozhodl po-
dělit se o něj se svými spoluobčany.  Mne 
osobně zaujala formulace úvodního od-
stavce o třech řádcích, jež naznačují, že 
proškolení místních komunálních politiků 
po etické stránce ‚jednání s lidmi‘ by 
bylo zcela zjevně zapotřebí. No a snad 
ještě poslední odstavec onoho dopisu 
- shodou okolností také třířádkový: 
Z něj vyvozuji následující starostův 
vzkaz: je na Tobě občane, jaký je sou-
časný = neuspokojivý stav dotčených 
místních komunikací. Tak tedy vzhůru, 
„Občanská společnosti“. Tvůj místní 
komunální politik již celá léta dychtivě 
čeká, aby Ti udělal pomyšlení. Musíš se 
ovšem sám přihlásit se svými podněty, 
avšak s rizikem, že „na něj – ‚na svého 
politika‘ vznášíš boční průpovídky“ viz 
citát tamtéž. No, a byrokratická spirála se 
může znovu roztáčet na nekončící téma: 
co bylo první: vejce nebo politik? Nebo 
snad ne? Já se však domnívám, že nej-
prve musí být podpisová akce občanů, 
jak již s úspěchem zaznamenali obyvatelé 
těch ‚úspěšnějších čtvrtí‘ v Bludově.
 Na závěr doporučil zaměstnancům 
OÚ Bludov, kteří přicházejí ve styk s 
lidmi (čili s daňovými poplatníky a svými 
voliči v jedné osobě) absolvovat školení 

asertivity, aby bylo takto kultivováno 
místní společenské klima. A také školení 
o Marketingu – Lázeňskou obec je třeba 
umět nejen zvelebovat ale také umět 
‚prodávat na trhu‘. A bylo by též dobré 
uvádět elektronická a telefonická spo-
jení na dotčené představitele OÚ Bludov 
také v jeho poštovní korespondenci. 
Chceme přece usilovat o to, aby se v ko-
nečném důsledku u nás v Bludově zvýšila 

návštěvnost nejen tuzemců, ale i cizinců. 
Zkrátka abychom se měli čím chlubit (a 
ne navádět ty zbloudilé z nich, kudy se 
jde do lázní a posílat je kamsi za humna 
po prašné cestě…) A také, a to přede-
vším, abychom se také my – občané 
- cítili ve Své obci spokojeni.            
       Roman Žalio, ul. Zahradní v Bludově

Příloha: úplná kopie dopisu – odpovědi 
starosty OÚ Bludov ze dne 18.8.2008.

Třetí příspěvek do Bludovanu 

Kluci, nehrajte si 
s těmi sirčičkami…
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Úterý 21. října 2008
 Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin

KLODZKO 

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd do Polska

Cena 150,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

v v

PŘÍLIŠ MNOHO  STRAŠIDEL  -  HELENA HARDENOVÁ 
původní česká detektivka – sedmý detektivní příběh z Kanár-
ských ostrovů , ale i z Čech.

VRTOCHY HVĚZD – VAL.McDermid 
nikdo nikomu neříká, že přijdou takové dny – detektivka.

SMEČKA – EMILY CARMICHAELOVÁ 
láska, spousta psů a léto….plné překvapení…

LÁSKY A NELÁSKY – SANDRA LANCZOVÁ 
vztahy, chyby, hledání a láska…

ZÁBLESK HNĚVU – BRIGITTE BLOBEL 
román o lásce, citech a zklamání.

JAK HOLKY PŘICHÁZEJ O ILUZE – DARIA SNADOWSKY 
anatomie „mýho“ prvního kluka-poutavě a citlivě napsaná kniha 
určená zvídavým čtenářům, kteří si kladou důležité otázky: je sex 
a láska jedno a to samé? A co je ve vztahu vlastně normální?

PO ČESKU – VÁCLAV ŽMOLÍK 
poznávání historie i přírody během celého roku – podle 
televizního cyklu.

POKUŠITEL – MADELINE HUNTER – román ze starých dob.

DIVOKÁ HVĚZDA – CATHERINE COULTEROVÁ 
spisovatelka mistrně rozehrává škálu odstínů provázejících 
odvěké pouto vztahů mezi mužem a ženou.

FATA MORGÁNA – DEBORAH CHALLINOR 
román o lásce a hořkých následcích.

BÍLÁ ČARODĚJKA – ILONA MARIA HILLIGES 
moje africké dobrodružství.

SLUNCEM SPÁLENÁ ZEMĚ – ELIZABETH HARAN 
příběh dívky, kterou krutý zážitek přiměje k útěku z domova. 
Pomoc najde u kočovných cikánů….

MRTVÍ BEZE JMÉNA – CRISTINA CATTANEO 
kriminální patologie-odhalování pitevních a laboratorních 
metod po příčinách smrti.

POUŤ ZA ČERNÝM KRISTEM – VAŠEK VAŠÁK 
pěti světadíly – cestovatelský koktejl – fotografie.

MADAME LAFARGE – ALEXANDRE DUMAS 
první české vydání Dumasova posledního románu.

BLAZE – RICHARD BACHMAN
zločin v bílém pekle lesů se najednou mění v závod s časem…

ZVUK SLUNEČNÍCH HODIN – HANA ANDRONIKOVÁ 
román spojuje několik rovin – Baťův Zlín, Indii třicátých let 
a poválečnou Ameriku.

LVÍ SRDCE- JEAN PLAIDY – historický román.

NAPOLEONOVY PYRAMIDY – WILLIAM DIETRICH
napínavý román z doby Napoleona Bonaparte.

MÉ ZTRACENÉ MĚSTO – PAVEL BRYCZ – novela.

LENKA LANCZOVÁ – LETNÍ NĚŽNOSTI 
nový román vypráví o hledání a nalezení.

DRAČÍ KNIHA – MATTHEW SKELTON 
když si kniha vybírá sama svého majitele….a dělí je půl 
tisíciletí….

PANENSKÁ RŮŽE – LENE MOLLER JORGENSEN 
pro čtenáře 9-12 let.

PŘÍBĚHY MALÉ ELFKY – FRANZISKA GEHM 
krátké příběhy pro čtenáře od 5 let.

NAŠE ŠKOLKA – JAN SUSA 
památníček na docházku do mateřské školy.

S.HOLINKOVÁ - KNIHOVNICE.

P O P R Á Z D N I N O V É  P O Č T E N Í …

Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

vás zve na

XIII. ročník Svatováclavské drakiády
neděle 28. září 2008 od 14 do 16 hod. na Brusné

Proběhne řada soutěží – o nejkrásnějšího draka, 
nejdelší let a další.

Všichni jste srdečně zváni.

A JEHO TAJEMSTVÍ
• Chceš se stát skautem nebo si jen užít prima den?
• Chceš se naučit spoustu nových věcí o přírodě?
• Chceš se naučit zacházet s nožem a sekerou?
• Chceš střílet z luku nebo vzduchovky?
• Chceš si vyzkoušet spaní v přírodě?
• Chceš si zahrát spoustu zajímavých a zábavných her?
• Chceš toho ještě mnohem víc?

Potom přijď v sobotu 13. září 2008  od 14:00 
do zámeckého parku.

Můžeš vzít i rodiče, ať si to zkusí také. Na věku nezáleží!!
P. S.   sladkosti zajištěny

S K A U T
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Liberecké nakladatelství KNIHY 555 
(www.knihy555.cz) přináší na knižní 
pulty vůbec první knihu o Jeseníkách, 
která se zabývá změnami v horské krajině 
i v podhorských obcích.
 Výpravná publikace přibližuje nej-
větší moravské pohoří – Jeseníky – ve 
srovnávacích fotografiích, které byly po-
řízeny na počátku 20. století a zhruba po 
stu letech. Čtenář má možnost seznámit 
se s nejzajímavějšími částmi hor, jak 
je poznamenalo plynutí času, v jakém 
stavu vypadaly na nejstarších dobových 
pohlednicích a jak nyní. Věrně zachycené 
fotografie Libora Malého názorně ukazují 
(i dokazují), do jaké míry sama příroda, 
ale častěji zásahy člověka, pozměnily tvář 
konkrétních lokalit: jednotlivých vrcholů, 
horských chat, údolí a dolů, vodopádů i 
některých obcí a center historických měst 

 Květoslav Growka, Libor Malý
JESENÍKY mezi vzpomínkou a přítomností / Das Altvatergebirge zwischen 

Erinnerung und Gegenwart

v podhůří. Květoslav Growka, autor tex-
tové části opatřené německým překladem, 
stručně, nikoliv však povrchně doprovází 
srovnávací snímky a na začátku kapitol 
shrnuje vývoj daných horských oblastí 
komplexně. Poutavá kniha se jistě stane 
nejen vhodným „průvodcem“ pro všech-
ny návštěvníky Jeseníků, ale také inspira-
cí k jejich hlubšímu poznávání.
 Vázaná celobarevná publikace, for-
mát A4, 128 stran, česko-německý text, 
cena 490 Kč. Vyšlo v červnu 2008.

Kontakt:
Mgr. Pavel D. Vinklát, nakladatelství 
KNIHY 555, Rumunská 47/16, 460 01 
Liberec, tel. 777 797 878, 486 131 650, 
pavel.vinklat@knihy555.cz, 
www.knihy555.cz

Senioři komunikují 2008 – II. ročník

Ve dnech 7. – 11. července 2008 se 
v Kulturním domě v Bludově uskutečnil 
počítačový kurs pro seniory. Kurs ab-
solvovalo a certifikát obdrželo celkem 
čtrnáct bludovských seniorů. 
 Nadační fond manželů Livie a Václava
Klausových se rozhodl i v letošním roce 
pokračovat v projektu Senioři komu-
nikují, který byl v loňském roce velice 
úspěšný. Cílem projektu i nadále zůstá-
vá podpora vzdělávání seniorů v oblasti 
ovládání a užívání osobních počítačů, 
mobilních telefonů a platebních karet. 
Projekt je zaměřen především na tu sku-
pinu našich seniorů, která doposud neměla 
příležitost se seznámit se zmíněnými 

moderními komunikačními prostředky 
blíže, a alespoň v základních funkcích se 
je naučit ovládat. Nadační fond pomáhá 
v překonání tohoto handicapu, kterým by 
budoucí generace seniorů už neměly být 
tolik poznamenány.
 Projekt byl v letošním roce rozšířen na 
150 kurzů po celé republice a organizován
33 pořadateli v 97 městech a obcích. 
U nás to bylo prostřednictvím Akademie 
Jana Amose Komenského v Šumperku 
a vedle Bludova proběhlo dalších 8 kursů, 
a to v Šumperku, Vikýřovicích, Rapotíně, 
Libině, Velkých Losinách, Javorníku, 
Vidnavě a Jeseníku.
Gratulujeme a věříme, že jim absolvo-

vání kursu přinese hodně pozitivního 
pro využití bludovským absolventů vol-
ného času a chuti do dalšího vzdělávání 
i v tomto věku. -jdi-

(foto F. Polách)
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KOLO
den-datum

hodina

 OP starší přípravka sk B KOLO
den-datum

hodina

 OP mladší přípravka 

doma venku doma venku

4
So    30.8.      15:00

Šumperk C

3
Stř.     3.9.     17:00

Hrabišín

5
Ne      7.9.     14:30

Libina
5

Ne      7.9.     14:30
Nový Malín

6
So     13.9.     14:30

Lesnice
6

So     13.9.     13:30
Lesnice

7
Ne    21.9.      12:30

Nový Malín
1

So    20.9.      13:30
Šumperk D

1
So       27.9.   14:00

Sudkov
2

So       27.9.   13:00
Nový Malín

2
So      4.10.    14:00

Leština
3

Ne      5.10.    10:00
Lesnice

12
So   11.10.    13:30

Libina
4

So   11.10.    15:30
umělá tráva
Šumperk D

8
Ne     19.10.   14:30

Sudkov

9
Ne     26.10.   9:00

Leština

10
Út     28.10.    10:00

Hrabišín

11
So    1.11.   10:00

umělá tráva
Šumperk C

KOLO
den-datum

hodina

MUŽI “A” I. B  sk. C KOLO
den-datum

hodina

MUŽI “B”  II.tř. - OP KOLO
den-datum

hodina

DOROST OP sk. A KOLO
den-datum

hodina

Starší žáci OP - sk. B

doma venku doma venku doma venku doma venku

1
So    9.8.   

16:30

St.Červená 
Voda

1
Ne  10.8.  

16:30
Loštice B

2
So   16.8.   

13:30 
Písečná

2
Ne   17.8. 

15:00
Postřelmov

3
So    23.8.  

16:30

Ruda n. 
Moravou

3
So   23.8.  

16:30
Hanušovice

4
So    30.8.  

16:30
Javorník

4
Ne  31.8.   

16:30
Podolí

4
Ne    31.8.  

14:00
Postřelmov

4
Ne   31.8.  

10:00
Jestřebí

5
So    6.9.   

16:30
Nový Malín

5
So   6.9.  

16:30
Rapotín

5
Ne    7.9.   

10:00
Hanušovice

5
S o   6.9.  

10:30
Oskava

6
So    13.9.  

16:00
Lesnice

6
Ne  14.9.  

16:00
Zvole

6
Ne   14.9.   

13:30
Bratrušov

6
Ne  14.9.  

10:00
Libina

7
So    20.9.  

16:00

Bělá p. 
Pradědem

7
So  20.9.   

16:00
Bratrušov

7
So   20.9.   

13:30
Nový Malín

7
Ne   21.9.  

14:00
Zvole

8
So   27.9.   

15:30
Libina

8
Ne  28.9.  

16:00
Úsov

8
Ne   28.9.  

13:00
Sobotín

1
Ne   28.9.  

10:00
Lukavice

9
So   4.10.   

15:30
Bohdíkov

9
So   4.10. 

15:30
Sudkov

9
So    4.10.  

13:00
Bohdíkov

2
Ne   5.10. 

10:00
Leština

10
So  11.10.  

15:00
Supíkovice

10
Ne 12.10. 

15:00
Brníčko

1
Ne  12.10.  

12:30
Sudkov

3
Ne  12.10. 

13:00

hřiště v Paloníně

Loštice

11
Ne   19.10. 

15:00
Hrabišín

11
Ne  19.10. 

16:30
Písařov

2
Ne  19.10.  

10:30
Jindřichov

12
So   25.10.  

14:30
Sobotín

12
Ne  26.10. 

14:30
Dubicko

3
Ne  26.10. 

12:00
Rovensko

13
So   1.11   

13:30
Jindřichov

13
Ne   2.12.  

13:30
St.Město

14
So    8.11.  

13:30

St.Červená 
Voda

15
So  15.11.   

13:00
Písečná

ROZPIS
FOTBALOVÝCH

ZÁPASŮ
PODZIM 2008
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Ramzová 2008
Opustit civilizaci a být čtrnáct dnů uvnitř krásné přírody 
v podhůří Jeseníků. Kdo by zaváhal a odmítl takovou nabídku? 
Z našeho chlapeckého oddílu nikdo, a tak se nás na letním 
táboře sešlo něco přes dvacet.
 Věci jsme měli dovezeny již den předem – rádi bychom 
tímto mnohokrát poděkovali Ing. Radku Březinovi za 
dlouholetou přízeň - takže jsme se mohli ihned pustit do 
stavby. Čekala nás velká spousta práce, která musela být co 
nejdříve hotova. Hned ráno jsme se s panem hajným podívali 
do lesa na dřevo, které můžeme skácet. A pak už jsme se až do 
večera nezastavili, vyjma pauzy na jídlo. Konstrukce kuchyně 
vyrostla jakoby ze země, a stejně tak podsadové stany spolu 
s indiánským stanem tee-pee. Neděle byla více odpočinková, ale 
přece jsme museli něco dodělat či postavit.
 A konečně přišlo pondělí a s ním zahájení táborové 
činnosti. Zaseknutím obřadní sekery při táborovém ohni se 
rozběhl systém služeb a hlídek, celotáborová hra Po stopách 
Alvareze, historie, rukodělky, všemožné hry a sporty (střílení 
z luku a vzduchovky, ringo, fotbal a mnohé další). Každé ráno 
a večer jsme vzdali hold české vlajce a našemu státu a zazpívali 
skautskou hymnu a zamysleli se nad denním heslem.
 Dva z bratří (Ondra Daniel – Rys a Filip Horký - Samo) 
navíc složili skautskou zkoušku dospělosti – Tři orlí pera. 
Náročnost zkoušky je vpravdě obrovská: první den (celých 24 
hodin) musíte mlčet a nejíst, pít smíte pouze holou vodu. Další 
den, tedy druhé pero, musíte být mimo tábor, nikým neviděni, 
ale zároveň pozorovat, co se v táboře děje. Tato zkouška trvá 
12 hodin. A poslední zkouškou je přespání mimo tábor. Po 
úspěšném absolvování všech tří zkoušek podstoupíte obřad 
u ohně Tří orlích per a stanete se roverem (starším skautem).
 Mimo všechny klasické věci jsme letos měli i některé 
nové nebo zvláštní a zajímavé činnosti. Například přírodní 
sauna vyhřívaná rozpálenými kameny, polévanými malinovým 
čajem. Krásně jsme si pročistili dýchací cesty a poté se zchladili 
v nedaleké tůni. Nebo budíček v jednu hodinu v noci a cesta na Obří 
skály za pozorováním východu slunce. Obzvláště tento zážitek 
byl opravdu silný. A klasická expedice, putování po známých 
i neznámých krásách našeho okolí. 
 Všichni jsme si po skončení tábora odváželi neza-
pomenutelné zážitky a nové znalosti a zkušenosti. Těch 
čtrnáct dní uběhlo neuvěřitelně rychle. Louka byla zase čistá 
a uklizená, jen vyšlapané čtverce v trávě značily naši přítomnost. 
Už aby byly zase prázdniny! Jan Juránek – Hanes
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