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Bludovan

Svoz papíru a plastu z veřejných kontejnerů

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 9. září 2019 

od 18:00 hod. 
proběhne v kulturním domě 

6. zasedání zastupitelstva obce. 
Všichni jste srdečně zváni.

Obec Bludov a Římskokatolická 
farnost Bludov

 vás zve
na přednášku 

do kaple svatého Kříže, na téma 

„Rekonstrukce kostela 
svatého Jiří v Bludově.“
Povídat si budeme s autorem návrhu 

Ing. arch. Ivo Skoumalem.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek
 dne 10. října 2019 v 18:00 hodin.

Stále mnoho občanů žijících v rodinných 
domech používá pro odstranění papíru a 
plastu veřejné 1100 l kontejnery, i když  
v naší obci jsou zavedeny svozy od domu. 
Na jedné straně se takový občan zbaví 
odpadu hned, ale na druhé straně se na 
některých stanovištích, můžeme jmeno-
vat například ulice Zahradní, Ermisova, 
Sokolská, Za Školou (u ZŠ), objevuje 
odložený odpad v pytlích či naskláda-
né krabice vedle již plných kontejnerů. 
Jsme lázeňská obec, tak bychom se měli 
chovat svědomitě nedělat zbytečně obec 
nevzhlednou. Ale takové odhození pytlů 
u kontejnerů se bere jako vytváření čer-
né skládky. Odpad patří do kontejnerů 
ne na zem!! Nepořádek dělají sami ob-
čané, když přijdou k plnému kontejneru, 
ale odpad i tak na místo odloží. Někteří 
lidé používají pytle od obce na to, aby 
jimi plnili veřejné kontejnery, ale pro 
tento účel se tyto pytle nevydávají. Pyt-
le se vydávají pro svoz odpadů od domu.  

svoz v pytlích výhodnější. Můžeme tak 
říci, že svážíme mnoho „vzduchu“, je-
likož v kontejnerech není odpad tak na-
mačkán jako v pytlích. 
 I v systému MESOH je svoz papíru 
a plastu v pytlích od domu pro domác-
nosti výhodnější. Při používání veřejných 
kontejnerů se domácnosti automaticky po 
každém vývozu (každých 14 dní) načíta-
jí příslušné litry, takže na konci roku to 
dá hodně litrů zbytečně navíc.  A jelikož 
systém MESOH pracuje s tím, kolik litrů 
odpadů se z domácnosti sveze za rok, tak 
díky načítání mnoha litrů navíc domác-
nost přijde o větší slevu na poplatku. 
 Nyní je svoz od domu v nevýhodě  
v tom, že se sváží jednou měsíčně oproti 
veřejným kontejnerům, které se vyvážejí 
každých 14 dní. Je otázkou, jestli frekven-
ci svozu plastu a papíru v pytlích posílit  
a pytle svážet každých 14 dní. Náklady by 
se nijak nezvýšily, jelikož bychom mohli 
svážet pytle a veřejné kontejnery společ-
ně, což nyní není možné. Je otázkou, jest-
li by taková změna pomohla ke zlepšení 
situace či ne. S největší pravděpodobností 
tuto změnu vyzkoušíme v příštím roce  
a uvidíme, jestli se situace zlepší či niko-
liv. Informace obdržíte na konci tohoto 
roku. 

Je možné zkontrolovat, kolik pytlů bylo 
vydáno a kolik pytlů bylo řádné odevzdáno  
při svozu.
 Navíc vývoz kontejnerů s plasty a pa-
pírem je pro obec ekonomicky nevýhod-
ný než vývoz papíru a plastu od domu. 
Kontejnery vyvážíme každých 14 dní, ale 
i tak u plastu nesvezeme ani půlku množ-
ství, kterou svezeme v pytlích. U papíru 
tak markantní rozdíly nejsou, ale i tak je 

Obec Bludov přijme
uklízečku radnice

do pracovního poměru na částečný 
úvazek 0,75 na dobu neurčitou  

s tříměsíční zkušební lhůtou  
s předpokládaným nástupem  

od 1.11.2019. 

Bližší informace a případné písemné 
žádosti u tajemníka obecního úřadu 
Ing. Zdeňka Kolínka, nejlépe osobně,  
s doložením vzdělání a předchozího 

průběhu zaměstnání  
v termínu do 25.9.2019.

Vybraný zájemce dodatečně doloží 
výpis z rejstříku trestů a lékařskou 

prohlídku.

Uzávěrka příštího čísla 
Bludovanu je ve středu 

18. září 2019.
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Michaela Pavlíková

Eva Březinová

Matyáš Podhorný

Liliana Hubáčková

Robin Sláma

Vedoucí KD Bc. Barbora Haušková

 PO  8:30 – 11:00  12:00 – 14:00
 ÚT  8:30 – 11:00  12:00 – 14:00
 ST  8:30 – 11:00  12:00 – 15:00
 ČT  8:30 – 11:00
 PÁ  8:30 – 11:00

Kulturní dům Bludov upozorňuje na změnu otevírací 
doby pro veřejnost od 2. září 2019:
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V pondělí 8. července 2019 se konalo mimořádné jednání obec-
ního zastupitelstva. Proběhlo opět v hasičárně (z důvodu rekon-
strukce v Kulturním domě) od 17:00 do 17:45. Přítomno bylo  
12 zastupitelů, omluveni byli Luděk Březina, Jakub Jelínek  
a Jindřich Matěj. Schůzi řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli 
zápisu byli zvoleni Karel Směšný a Bohuslav Strouhal. Zápis,  
z nějž převážně vychází tento článek, vyhotovila pracovnice  
OÚ Gabriela Flašarová. Všechna hlasování byla jednomyslná.

Rozpočtové změny
Hlavním důvodem pro svolání mimořádného jednání zastupitel-
stva obce byla nutnost schválení rozpočtové změny v souvislosti 
s vybudování komunikace mezi ulicí K Zámečku a Dr. Březiny. 
Nejprve zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu č. 4, 
která řeší změny v příjmové a výdajové části v rámci paragrafů.
Hlavní byla rozpočtová změna č. 5. Ta byla vyvolána nepřed-
vídatelnými okolnostmi, které vznikly na doprovodných akcích, 
souvisejících s rekonstrukcí dosud nezpevněné místní komuni-
kace, a sice na splaškové kanalizaci a na veřejném osvětlení. 
Součástí dohody s občany, kteří souhlasili s tím, aby byl na je-
jich pozemcích vybudován příkop pro odvádění dešťových vod, 
byl příslib obce, že do nové komunikace vloží hlavní řad splaš-
kové kanalizace (cca 75 m). Po vytýčení a vyprojektování tohoto 
řadu bylo zjištěno, že se trasa musí vyhýbat vodovodnímu řadu, 
tudíž bude muset být v některých úsecích zahloubena více a na-
víc také naroste počet lomových šachet, což výrazně navýší cenu 
díla. Součástí budované akce je taktéž nové veřejné osvětlení, 
kdy bude podél komunikace osazeno 7 ks stojanů s veřejným 
osvětlením. Proti původní nejlevnější nabídce z loňského roku, 
která byla použita do rozpočtu obce, byla tato nabídka v roce 
2019 povýšena o sto tisíc korun. Celkově to znamená navýše-
ní o cca 740.000 Kč, na což rada navrhla převést prostředky  
z rozpočtové rezervy. Na dotaz Milana Klimeše, zda kanalizace 
obslouží i případné nově vystavěné domy, odpověděl starosta, že 
ano. Zastupitelstvo rozpočtovou změnu schválilo. 

Dotace na dobudování splaškové kanalizace na ulici Nádražní
Jelikož se obec Bludov hodlá ucházet o dotační podporu  
z Olomouckého kraje na dobudování kanalizačního řadu splaš-
kové kanalizace na ulici Nádražní, je zapotřebí, aby zastupi-
telstvo obce schválilo v souladu s Pravidly pro předkládání  

5. zasedání zastupitelstva obce

žádosti o dotace patřičné usnesení. Dotační program Olomouc-
kého kraje vztahující se na tuto dotaci byl vyhlášen několik dní 
před konáním zastupitelstva a má velmi krátkou dobu pro po-
dávání dotací. Pravděpodobnost, že obec s dotací uspěje, není 
velká, nicméně je třeba zkoušet všechny cesty.
 V diskusi se Stanislav Balík zeptal, zda je projektovaný 
průměr trubek v pořádku. Kateřina Juránková potvrdila, že jde  
o standardní rozměry. Zastupitelstvo poté schválilo potřebné 
usnesení, v němž potvrdilo, že nově vybudovaný řad splaškové 
kanalizace na ulici Nádražní bude výlučně ve vlastnictví obce,  
v případě získání dotační podpory bude ponechána minimálně 
10 let v majetku obce, že souhlasí s realizací akce a že souhlasí 
s tím, aby na financování uvedené akce obec požádala o dotační 
podporu Olomoucký kraj.

Diskuse
V závěru proběhla poměrně bohatá diskuse. V ní se nejprve  
B. Strouhal zeptal, zda se bude řešit lokalita V Potokách okolo 
Markovských, kde se při větších deštích vylévá voda. Starosta 
přislíbil řešení. M. Klimeš poděkoval za zhotovení vjezdů na  
ulici 8. května a zeptal se, jak daleko je projektová dokumentace 
na chodník od Panenky Marie k Habermannově vile. Starosta 
odpověděl, že po nespokojenosti a připomínkách obce vybraný 
zhotovitel projektu Ing. Rak odstoupil od smlouvy. Rada obce 
nyní shání nového projektanta, kterých je zoufale málo.
 M. Klimeš dále připomněl, že by obec měla řešit křižovatku 
u zámku, kde je katastrofální provoz. Kromě dalšího se zeptal 
také, zda bude rekonstruováno veřejné osvětlení na ulici Špalko-
va. Starosta potvrdil, že tato akce je v tzv. zásobníku akcí, které 
obec připravuje a snaží se na ně získat případně i dotaci.
 B. Strouhal upozornil na špatný stav údržby zeleně na  
hřbitově a při ulici Za Školou v části okolo hřbitova. Starosta 
uvedl, že se tím rada zabývá, chce vyčlenit finance a situaci řešit 
systémově. Dále B. Strouhal upozornil na situaci s parkováním 
aut v hasičském areálu, kde auta stojí na kanálech, které se již 
propadají – mohli by správci areálu dohlížet na parkování aut? 
Hasiči mají problém i při výjezdu při zásahu. Karel Bank uvedl, 
že by stálo za to zcela zakázat vjezd vozidel do areálu. Starosta 
přislíbil, že obec bude hledat adekvátní řešení.

Stanislav Balík ml.

Sucho kontra voda

Pokračující suché a teplé, až horké počasí letošního léta nás 
nutí k zamyšlení, co a jak nás čeká v nejbližší budoucnosti ve 
spojení voda x sucho. Před pár lety jsme vnímali jako jedinou 
hrozbu spojenou s vodou povodně. Nyní podle posledních prů-
zkumů nás nejvíc děsí nedostatek pitné vody. Kdo tento případ 
zažil, jistě potvrdí, že je to situace velmi nepříjemná. Přitom 
pitné vody máme dost, sucho nás však stále více nutí přemýš-
let, jak s tímto požehnaným zdrojem nakládat. Vodní blahobyt 
pro mnohé z nás určitě v blízké budoucnosti skončí, nebo bude 
alespoň výrazně omezen. Sprchování, splachování, zalévání za-
hrádek a napouštění bazénů pitnou vodou je skutečný luxus, se 
kterým se budeme muset úplně nebo částečně rozloučit. I když 
podle statistických údajů je naše spotřeba pouhým 1% z toho, 
co nám spadne z nebe. Velké procento – až 50% se spotřebuje 
v zemědělství. To nás nutí motivovat zemědělce, aby dělali vše 
proto, aby se snažili zadržeti vodu v krajině. Naše země je totiž 
střechou Evropy – odnikud k nám voda nepřitéká, jen nás rych-
le opouští. A stávající velké lány k zadržování vody v krajině 

nepřispívají. Proto se objevují iniciativy a zákonné pokyny na 
dělení lánů a vysazování keřů a stromů v krajině. Je třeba tyto 
akce podporovat a pomáhat je realizovat.
 Rozhlédněte se kolem sebe a navrhněte obnovení polních 
cest s výsadbou alejových  stromů a keřů v krajině. Vraťme se  
k tomu, co naši předkové považovali za samozřejmé: říkáme 
tomu sice vznešeně – přírodě blízká opatření, ale tato věta skrý-
vá prosté uvažování selským rozumem. Je třeba zřizovat mokřa-
dy, tůně, rybníčky, vracet řekám a potokům jejich přirozený tok 
a vysazovat aleje. Při navrhování takovýchto opatření všichni 
souhlasně přikyvují, ale jakmile se má začít budovat a sázet, 
mnozí majitelé nebo nájemci pozemků souhlas s provedením 
nedají.
 Zamysleme se nad těmito problémy a přiložme ruku k dílu, 
ať voda nebude pro nás „nad zlato“.

Ing. Milan Klimeš
předseda ZO Českého svazu ochránců přírody Bludov
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Obec Bludov již dlouhá léta oceňuje občany se zásluhami  
o obec udělením tzv. pamětního listu.
 Podle nedávno schválených nových Pravidel pro udělo-
vání čestného občanství obce a pamětního listu obce Bludov 
připomínáme, že udělení pamětního listu může navrhnout 
kterýkoli občan obce.

Pamětní list se udílí fyzickým osobám, právnickým osobám 
nebo kolektivům:
a)  za zásluhy o veřejné blaho v obci,
b)  za podstatný přínos v rozvoji a reprezentaci obce v kulturně- 

společenské, sportovní, podnikatelské či vědecké oblasti,
c)  za proslavení obce v národním měřítku,
d)  za dlouhodobou přínosnou spolupráci s obcí,
e)  jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené  

s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života 
občanů, historických nebo kulturních hodnot obce.

 
Nominace musí obsahovat odůvodnění, proč a za co má být 
navržený oceněn. Komise kulturní, mládeže a sportu Rady 
obce Bludov navrhla radě, aby byly pamětní listy udělovány 
ve větší míře než dosud a aby byly předávány každoročně na 
obecním plesu. Aby mohlo být vše včas projednáno (o udě-
lení listu rozhoduje zastupitelstvo), je třeba podat nominaci 
do 30. září 2019. 

Stanislav Balík ml.
předseda komise kulturní, mládeže a sportu

Výzva občanům – udělování pamětních listů obce
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Co znamená efektivně využitá popelnice? 
Efektivně využitá popelnice je ve chvíli, kdy v ní nekončí odpad, který lze 

odevzdat k opětovnému využití, tedy vytřídit. V efektivně využité popelnici tedy 
nenajdete PLAST, PAPÍR, SKLO, PLECHOVKY, POUŽITELNÝ TEXTIL, JEDLÉ OLEJE A TUKY, 
ELEKTORZAŘÍZENÍ, BIO ODPAD, STAVEBNÍ SUŤ, ZÁŘIVKY apod. 

Proč efektivně využívat popelnici? 
• Pokud všechen odpad, který v domácnosti máte, 

důkladně vytřídíte, můžete přistavovat popelnici ke 
svozu méně často – např. 1x za měsíc. 
 

• Díky menší frekvenci přistavování popelnice můžete 
získat více EKO bodů* a tím pádem vyšší slevu 
z poplatku za odpad. 
 

• Efektivní využívání popelnic vede ke snížení prašnosti, 
spotřeby pohonných hmot, opotřebování vozovky a 
také snížení produkce CO2. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Co tedy patří do efektivně využité popelnice? 

Do efektivně naplněné popelnice patří např.: popel z uhlí, použité 
hygienické pomůcky (např. zubní nit, tampóny, vatové tyčinky, vlhčené ubrousky 
atd.), běžné žárovky (NE – LED žárovky, zářivky apod.), roztrhaný nepoužitelný textil 
a obuv, trus masožravých zvířat, účtenky, sáčky z vysavačů, silně znečištěné obaly 
(mastný papír apod.). 

* Pro získání EKO bodů za efektivní využívání nádob a pytlů je nutné mít vyplněný 
Odpadový dotazník a potvrzenou Inventuru stanoviště ve svém odpadovém účtu. 
Přihlášení do odpadového účtu můžete provést na www.mojeodpadky.cz. Případné 
dotazy můžete směřovat na e-mail: kolektiv@mojeodpadky.cz.  

 

Efektivní využití popelnice 

 

• Za každý výsyp popelnice se platí! Efektivní svoz popelnic může tedy vést 
k úspoře nákladů, které je možné promítnou do vyšších slev z poplatku za 
odpad. 
 

• Absence BIO odpadu v popelnici předchází zápachu z popelnice, přítomnosti 
mikroorganismů a také předchází korozi plechových popelnic. 

 

JÓGA PRO DOSPĚLÉ
Začínáme cvičit od 9.9.2019
Kde: V Bludově v KD
Kdy:  Od 17:00–18:15 – seniorky
         Od 18:15–19:30 – ženy

JÓGA PRO DĚTI OD 5-10 LET
Začínáme: Od 10.9.2019, tj. úterý
Kde: V Obecním klubu v Bludově
Kdy: Od 17:15–18:00 hod.

Bližší info na mob. 606 724 997
Kapacita omezena. Těší se na Vás Štolcová Alena.

…víte, že Olomoucký kraj od letošního roku bude udělo-
vat cenu za přínos v oblasti životního prostředí? Ceny budou 
udělovány ve čtyřech kategoriích (voda, ovzduší, ekologie  
a odpadové hospodářství), navíc bude udělena cena hejtmana 
Olomouckého kraje. Nominanty vybírala odborná porota,  
hlasování vás, občanů, probíhalo do 30. 8. 2019. Vítězové  
budou oceněni na slavnostním předání cen za životní prostředí  
18. září v Horce na Moravě – v prostorách domu přírody Sluňá-
kov.
…víte, že Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje 2019 jsou 
již třetím ročníkem soutěže, která si klade za cíl představit, zvi-
ditelnit a ocenit to nejlepší, co může Olomoucký kraj turistům 
nabídnout. A rozhodnout o tom můžete právě Vy! Na webo-
vých stránkách kraje na adrese: http://www.cenykraje.cz/roc-
nik-2019 můžete až do 20. září 2019 hlasovat v pěti kategorií,  
z nichž každá obsahuje pět finalistů vybraných odbornou hod-
notící komisí. Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním večeru 
10. října 2019.
…víte, že likvidace bioodpadu přináší stále více problémů? Jeho 
společný odvoz z našich biokontejnerů na kompostárny nás sice 
bioodpadu zbaví, ale následné vracení kompostu zpět do půdy 

Zprávy z Olomouckého kraje

se setkává s různými omezeními. Zemědělská velkovýroba  
o kompost nemá většinou zájem, takže v malém množství jej 
odebíráme my, občané a zahrádkáři. Nabízí se částečné řešení 
bioodpad neodvážet, ale kompostovat jej na vlastních zahrád-
kách a kompost poté využít pro vlastní potřebu. Za tímto účelem 
mnoho obcí využilo dotace Ministerstva životního prostředí ČR 
a svým občanům zajistila nákup kompostérů.
…víte, že si letos na podzim připomeneme 50. výročí Chrá-
něné krajinné oblasti Jeseníky? Agentura ochrany přírody  
a krajiny připravuje v rámci oslav mimo jiné třídenní celostátní 
konferenci na téma „Jeseníky v měnící se Evropě“ se širokým 
spektrem přednášejících odborníků z oblasti ochrany přírody.  
V rámci ochrany přírody zde dlouhodobě působí bludovský  
rodák Mgr. Petr Šaj, nyní na pozici vedoucího Správy Chráněné 
krajinné oblasti Jeseníky. Nám všem je dobře znám jako zoolog  
a především ornitolog. 

Ing. Milan Klimeš, 
náměstek hejtmana pro životní prostředí, lesnictví a zemědělství 

Kontakt: m.klimes@olkraj.cz, 
telefon: 585 508 849, mobil: 608 769 733 
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Když uprostřed prázdnin oznámil umíráček na bludovském kos-
tele, že zemřel Ing. Petr Novotný, uzavřel se jeden krásný lidský 
život. A přesto, že odešel předčasně, ještě dlouho před důcho-
dem, můžeme říct, že to byl život bohatě naplněný. Naplněný 
prací pro svou rodinu, pro své okolí, farnost i pro celou obec. 
Je smutným paradoxem, že i když byl nejmladší z první polis-
topadové garnitury vedení Bludova, na věčnost nyní odešel jako 
první...
 Narodil se před osmapadesáti lety 9. září 1961 v Brně,  
vyrůstal v Ostrově u Macochy v rodině s dalšími třemi souro-
zenci (z nich jedno jeho dvojče). Vystudoval střední průmy-
slovou školu železniční, v letech 1981–1986 Fakultu strojní 
Vysokého učení technického v Brně, obor přístrojová regulační  
a automatizační technika.
 Na vysoké škole uvěřil Bohu. V lednu 1985 se přiženil do 
velké bludovské katolické rodiny Brokešových, když si vzal 
jejich dceru Ivanu. Po svatbě se přestěhoval do Bludova, kde  
v dalších letech s manželkou za pomoci rodiny koupili a zrekon-
struovali dům čp. 488 na dolním konci. Během necelých pěti let 
po svatbě se jim narodily čtyři dcery. Dočkal se naplnění jedné 
z modliteb ze svatebního obřadu, kdy se kněz nad novomanželi 
modlí: „Dej, ať dobře vychovají své děti a dočkají se na nich  
radosti.“ Dobře je vychovali a navíc se dočkali už dvaceti  
vnoučat. Spolu s manželkou nám také dali další velký příklad, 
jak se má žít a chovat křesťan. Když jim povyrostly dcery, bez 
publicity a v tichosti dali nový domov třem dalším dětem, které 
do té doby neměly štěstí na vlastní rodinu.
 Vystřídal několik zaměstnání: v letech 1986–1992 v MEZ 
jako konstruktér (pozdější MEP Postřelmov), pak na OÚ Bludov 
(viz níže), 1994-1997 na MěÚ v Šumperku (spolupracoval např. 
při tvorbě dnešního znaku Šumperka), 1997–2011 jako OSVČ 
technik u Ing. Františka Martináka (firma IFM – stavba a pro-
jekce papírenských strojů), 2011–2012 v Mija Therm Šumperk, 
2013–2017 Papcel Litovel, a bohužel už jen pár měsíců v Dět-
ské univerzitě (bavilo jej modelaření, vedl modelářský kroužek  
a také měl rád lukostřelbu – dělal si i kurz pro vedení lukostře-
leckého kroužku).
 Vlastně nedlouho poté, co se stal Bludovákem – za pouhých 
pět let, se začal angažovat v místní politice. V prvních svobod-
ných volbách po pádu komunistického režimu na podzim 1990 
kandidoval za společnou kandidátu Občanského fóra, Strany ze-
lených, Československé strany lidové a Československé strany 

Za Petrem Novotným

socialistické a byl zvolen členem obecního zastupitelstva – jako 
tehdy nejmladší zastupitel (bylo mu 29 let). V zastupitelstvu byl 
do června 1992, kdy se stal tajemníkem bludovského obecního 
úřadu. Tím byl rok, do roku 1993. V roce 1994 byl znovu zvolen 
členem zastupitelstva a zůstal jím do roku 2002. V letech  
1995–2002 byl rovněž členem pětičlenné obecní rady, kde za-
stupoval KDU-ČSL. Dlouhých 17 let (v letech 1998–2015) byl 
také předsedou místní organizace KDU-ČSL v Bludově, praco-
val rovněž v okresních orgánech strany.
 Od Oskara Hrocha převzal a uchoval staré památky bludov-
ských katolických spolků – prapory Orla a Svatopluka. S nimi 
obnovil pěší poutě z Bludova na Horu Matky Boží u Králík (na 
Grulich). Dlouho je konal s pár nadšenci (jednou šel dokonce jen 
se svou dcerou), v posledních letech organizaci převzal bludov-
ský farář a farnost. Když bylo potřeba, pomáhal v kostele a na 
faře při nejrůznějších brigádách. Mohl působit jako váhavý a za-
mlklý, bylo to ale trochu jinak. Nade vším přemýšlel do hloubky, 
záleželo mu na tom, aby to, co dělá a říká, mělo smysl.
Byl shovívavý k chybám druhých a k sobě náročný. Především 
byl ale osobně nesmírně skromný a pokorný – tak, že by nejspíš 
nesouhlasil s tím, aby takový článek o něm vyšel. Když před 
rokem vážně onemocněl a když jsme se s ním poté potkávali, 
byla to pro mnohé z nás velká zkouška. Říkali a říkáme si: proč 
právě tak hodný člověk, člověk, který žil tak příkladný a dob-
rý život, proč právě on? Ne, odpověď jsem nenašel a neznám 
ji. Snažím se to ale přijmout, i za pomoci slov biblické knihy 
Job: „Nahý jsem vyšel z lůna své matky a nahý se tam vracím.  
Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď pochvá-
leno. Dobro bereme od Boha, a zlo brát nemáme?“ (Job 1, 21; 
2, 10b)
 Petr věděl, že Bůh není modlitební automat, který nám po 
pár modlitbách splní to, o čem si myslíme, že je pro nás nejlepší. 
Ve své skromnosti nám tak Petr dal i příklad, jak přijmout  
těžkou nemoc a smrt. V závěru života, kdy už mu vlivem nemo-
ci většinou nebylo rozumět, se přesto nadále často srozumitelně 
modlil: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou“. Pár hodin po 
jeho smrti mi jedna z jeho dcer napsala: „Tatínek naposledy vy-
dechl poté, co přijal Ježíše v Eucharistii.“
 Petře, díky za všechno. Díky za vše, co jsi udělal pro  
Bludov, pro svou velkou rodinu, a hlavně za to, že jsi nám dal 
příklad, jak dobře žít a zemřít.

Stanislav Balík ml.

Vzpomínka

   

   Ten nezemřel, 
kdo v našich srdcích žije. 

Dne 25. září 2019 vzpomeneme první 
smutné výročí úmrtí paní 
Ireny Juřinové
S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou. 

Dne 20. srpna by se dožil 90 let pan 
Antonín Schauer
Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. S láskou vzpomínají synové 
Miroslav, Antonín a dcera Marie s rodinami. 

POZVÁNKA na září 2019
 

  1.9.   10:30 hod.  Pouť ke sv. Rozálii  /Kostelíček nad Bludovem/
  7.9.   08:00 hod.  Výšlap za bludovským špekáčkem 
      /start zahrada KD/
  8.9.  14:00 hod.  Divadelní představení Sukně /KD/
14.9.  19:00 hod.  Divadelní představení Ať žije Puson! /KD/

Objednané vstupenky na divadlo do Olomouce 
budou k odebrání v KD Bludov od 9. září 2019  
v rámci pracovní doby. Divadlo je pro seniory 

a koná se 7.10.2019  ve 13 hod. 
Odjezd od KD v 11.30 hod.
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Bludovští vládcové VII. – Václav IV. Lucemburský, Zikmund Lucemburský, Albrecht II. Habsburský 
a zástavní držitel Benedikt z Valdštejna a na Bludově (1411-1447)

Zatímco minulé dva díly byly věnovány výhradně zástavním dr-
žitelům, nyní přichází čas opět na královské/markrabské vlastní-
ky, tentokrát na bratry Václava IV. a Zikmunda Lucemburského, 
Albrechta II. Habsburského a v závěru i na dalšího zástavního 
držitele Benedikta z Valdštejna a na Bludově.
 Václav IV. (26. 2. 1361 – 16. 8. 1419) se narodil v Norimber-
ku jako syn českého krále Karla IV. a jeho třetí manželky Anny 
Svídnické. Českým králem byl v letech 1378–1419, v letech 
1376-1400 byl římsko-německým králem a v letech 1411–1419  
i moravským markrabětem.
 Václav IV. miloval zvířata, v Praze např. nechal zřídit i velký 
lvinec, kde kromě lvů žily i další šelmy. Jeho historická role byla 
bezpochyby ztížena tím, že nastoupil po silném králi, svém otci 
Karlu IV., s nímž byl neustále srovnáván; a také tím, že vládl 
v době, kdy se o slovo hlásila společenská a ekonomická kri-
ze, která počínala již v závěru Karlovy vlády a která vyvrcho-
lila českým husitstvím. V politice se opíral o představitele nižší 
šlechty, naopak ve sporu byl s vyšší šlechtou a s církví (do jeho 
vlády spadá umučení Jana z Pomuku, později svatořečeného jako 
Jana Nepomuckého, který byl utopen ve Vltavě právě v rám-
ci sporů mezi králem a pražským arcibiskupem). Příliš se mu 
nedařilo ani v tehdejší evropské politice, z níž se jako římsko-
-německý král stále více stahoval (to vyvrcholilo jeho sesazením  
z říšského trůnu v roce 1400).
 Spory s vyšší šlechtou vyústily v opakované Václavovo zaje-
tí – v roce 1394, poté v letech 1402–1403. Šlechta se proti králi 
spojovala s jeho příbuznými – bratrancem Joštem a bratrem Zik-
mundem. Po zajetích byl Václav IV. nucen více uznávat šlechtic-
ké požadavky. V závěru dlouhé, jednačtyřicet let trvající vlády, 
se postavil i proti reformnímu církevnímu hnutí symbolizova-
nému Janem Husem, jehož král zpočátku podporoval. Nicméně 
ani odsouzení Husa v Kostnici, ani naléhání kostnického koncilu  
a jeho bratra Zikmunda, aby král zasáhl proti sílícímu kacířství 
v Čechách, jej nepodnítily k akci. Naopak, ještě více se stáhl do 
ústraní. Tam jej dostihla i zpráva o první pražské defenestraci  
v roce 1419, která jej tak rozrušila, že po pár dnech zemřel. Nej-
prve byl pochován v klášteře na Zbraslavi, po husitském vyple-
nění kláštera bylo jeho tělo v roce 1424 přeneseno do královské 
hrobky pod Svatovítským chrámem.
 Byl dvakrát ženatý – s Johanou Bavorskou (sňatek uzavře-
li ve Václavových devíti letech) v letech 1370–1386 a s Žofií  
Bavorskou v letech 1389–1419. Ani z jednoho manželství ne-
vzešel potomek, neví se ani o žádných levobočcích. Spekuluje se 
o nějaké rodové indispozici – bez legitimních potomků zemřel 
Václavův strýc Václav, jeho sestry Markéta, Kateřina, Alžběta 
i Anna, bratranci Jošt a Prokop. Kvůli Václavově bezdětnosti 
se jeho nástupcem stal nevlastní bratr Zikmund Lucemburský  
(14. 2. 1368–9. 12. 1437).
 Ten se narodil rovněž v Norimberku Karlu IV. a jeho čtvr-
té manželce Alžbětě Pomořanské. V českých dějinách má neli-
chotivé místo jako „liška ryšavá“, císař, který nesplnil svůj slib 
Husovi apod. Nicméně v rámci evropských dějin je vnímán jako 
velký císař, někdy se o něm píše jako o posledním císaři stře-
dověku. Chtěl reformovat církev (proto svolal kostnický koncil, 
v jehož rámci byl jednak upálen Jan Hus, jednak ale bylo také 
odstraněno trojpapežství) i říši. Byl nesmírně vzdělaný, mluvil 
sedmi jazyky. Již v roce 1378, po smrti otce Karla IV., se stal 
braniborským markrabětem. Byl ženatý s Marií, dcerou polského 
a uherského krále Ludvíka I., díky čemuž se stal v roce 1387 
také uherským králem, kterým byl celé půlstoletí.
 V roce 1411 byl zvolen římsko-německým králem, v roce 
1433 byl korunován císařem. Po smrti bratra Václava IV. se stal 
českým králem a moravským markrabětem. V té době již pro-

bíhala husitská revoluce, která vedla mj. k tomu, že Zikmunda 
část českého panstva odmítla uznat za krále. Ten s křižáckým 
vojskem oblehl v roce 1420 Prahu, nicméně neuspěl – přesto-
že byl mezitím korunován českým králem. V roce 1421 se sešel  
v Čáslavi sněm, který ho jako krále odmítl; na Moravě, ve Slez-
sku a Lužici ho ale šlechta uznala – proto (jako moravský mar-
krabě) může být počítán k bludovským vládcům. Dalších patnáct 
let se snažil kombinací diplomatického a vojenského nátlaku do-
sáhnout svého uznání jako král. To se podařilo až v roce 1436. 
Nicméně již za rok, v roce 1437 zemřel ve Znojmě na cestě do 
Uher. Pohřben byl v katedrále ve Velkém Varadíně – jím vymřeli 
Lucemburkové po meči.
 Po bezdětném manželství s Marií Uherskou (zemřela 1395) 
se v roce 1405 oženil s Barborou Celjskou. O čtyři roky poz-
ději se jim narodila jediná dcera Alžběta, později provdaná za 
Albrechta II. Habsburského (10. 8. 1397–27. 10. 1439). Ten se 
stal dalším držitelem Bludova z titulu moravského markraběte. 
Narodil se jako syn Albrechta IV. Rakouského a Johany Žofie 
Bavorské. Když bylo pozdějšímu bludovskému vládci sedm let, 
zemřel mu otec a jeho poručníkem se stal Zikmund Lucembur-
ský. Albrecht se zúčastnil první křížové výpravy proti husitům  
v roce 1420. V roce 1421 se oženil s jedinou Zikmundovou dce-
rou Alžbětou a již o dva roky později získal od císaře Moravu 
v léno, takže se stal moravským markrabím. Jako Zikmundův 
dědic se stal v roce 1437 římsko-německým, českým a uher-
ským králem, přičemž již od roku 1404 byl rakouským vévodou.  
V zásadě o sto let předjímal, byť jen na krátkou, dva roky  
trvající dobu, budoucí středoevropskou habsburskou („rakousko-
-uherskou“) monarchii. Již v roce 1439 na výpravě proti Turkům 
v Uhrách onemocněl úplavicí a ve vojenském táboře u Komár-
na zemřel. Pochován je katedrále v Székesfehérváru. S Alžbě-
tou Lucemburskou měli čtyři děti: dcery Annu a Alžbětu a syny  
Jiřího (zemřel vzápětí po narození) a Ladislava Pohrobka (naro-
dil se několik měsíců po otcově smrti).
 Po tomto představení životních osudů tří českých králů  
– moravských markrabat, se zaměřme na to, co víme o bludovské 
historii těchto časů. Václav IV. se bludovského panství ujal po 
vymření moravské větve Lucemburků smrtí Jošta Lucemburské-
ho v roce 1411. O časech do začátku husitské revoluce jsme psali 
v minulém díle při vyprávění o zástavním držiteli Smilu Lou-
čanském. V letech 1414–1431 měl být Bludov poplatný Šum-
perku. Není jasné, zda Bludov zasáhly husitské války – zdá se, 
že měl katolické pány, a že se mu tedy vyhnulo tažení Albrech-
ta II. na Moravu, při němž ničil statky husitských přívrženců. 
Moravští husité však proti Albrechtovi vytáhli, dobyli Mohelnici 
a táhli k Bludovu a Šumperku. V této době také zničili velký 
benediktýnský klášter v sousedním Klášterci (před zničením  
v něm žilo 24 mnichů), z nějž dodnes zůstal jen kostel. Někdejší 
zástavní držitel Bludova Procek Bůzovský z Wildenberka toto 
tažení vedl a zmocnil se Bludova se Šumperkem a stal se zde 
hejtmanem. Několik let zřejmě husité naše území ovládali, asi 
do roku 1425. Poté Zikmund potvrdil držení Bludova Benediktu 
(také se zkracovalo jako Beneš) z Valdštejna a na Bludově (liší 
se údaje o tom, kdy se tak stalo – jestli už v roce 1425, nebo až 
1436). Bludovský hrad při husitských bouřích zřejmě zkáze ušel. 
V roce 1433 byli poslové z Bludova účastníky jednání v Praze 
mezi Čechy a ostatními zeměmi.
 Beneš z Valdštejna (neplést s pozdějším litoměřickým pro-
boštem a kaminským biskupem, šlo o jinou osobu) vlastnil i Kol-
štejn (dnešní Branná). V roce 1438 vydal Beneš na bludovském 
hradě český list pro šumperské měšťany, kterým zprostil konšely 
povinnosti každý rok platit poplatek držiteli panství. Téhož roku 
prodal Šumperk a Nový Hrad a dále sídlil v Bludově, podle nějž 
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Václav IV. Zikmund 
(podobizna od Albrechta Dürera)

se dále psal. V roce 1441 se opakovaně objevuje v pramenech 
jistý olomoucký kanovník Jan z Bludova, o němž ale nic dalšího 
nevíme. Roku 1447 byl Beneš stíhán Heraltem z Kunštátu pro 
500 hřiven grošů, že prý mu odkoupil hrad Bludov s příslušen-
stvím, za nějž měl Heraltův otec dát právě 500 hřiven. Beneš prý 
to věděl, a přesto držel Bludov dál a nechtěl Heraltovi vrátit pe-
níze. Nakonec byl sjednán smír. Nicméně rok 1447 je posledním 
rokem, kdy je v písemných pramenech zmínka o nezbořeném 
hradu Bludov. Po Beneši z Valdštejna a na Bludově přišel Blu-
dov do zástavního držení Tunklů.

Stanislav Balík ml.
Foto - zdroj: Wikipedia

Prameny a literatura:
Albrecht II. Habsbutský 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Albrecht_II._Habsbursk%C3%BD).
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská. Šumperský, staroměstský 
a vízmberský okres, Brno 1932.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.
Václav IV. (https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_IV.)
Zikmund Lucemburský 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Zikmund_Lucembursk%C3%BD).

Pokračování příště

Jako každým rokem tak i letos prvních 14 dní v červenci se 
uskutečnilo vyvrcholení bludovské skautské činnosti. Tento rok, 
se stejně jako rok minulý, ujal vedení tábora br. Martin Dostál 
- Roy, který již 2 roky z pozice vůdce oddílu vede a především 
vychovává několik desítek, převážně bludovských dětí. 
 I letos jsme se utábořili na naší louce u Drozdovské Pily. 
Údolí mezi kopci, ve kterém jde slyšet snad kromě místního 
ptactva už jen řeka vinoucí se jako had. Opravdu jsme si pro náš 
tábor nemohli vybrat hezčí místo.
 Počasí nám přálo, občas se na nás mráčky zamračily, ale nic 
co by bludovští skauti a skautky nezvládli. Stejně, jako se vyda-
řilo počasí, vydařil se i program. Skauti a skautky si naplno užili 
celé 2 týdny. Na začátku se všichni zapojili do stavby tábora  
a po jeho dostavění naplno začal program. Děti měly možnost si 
vyrobit finskou svíci či lžíci na rukodělných pracích, sportovaly 
na olympiádě a na DKDZ (drsném kanadském dřevorubeckém 
závodě), překonávaly se na nočních výšlapech dlouhých až 40 
km a statečně bojovaly bok po boku, aby dosadily trpasličího 
prince na jeho právoplatný trůn na celotáborové hře bratra  
Vladislava Malého - Lály.
 Tento rok se povedlo mnohým bratrům a sestrám udělat  
veliký krok vpřed na jejich skautské cestě. Skládali totiž letos 
na táboře buď svůj skautský slib, nebo zvládli splnit zkoušku  
dospělosti – 3 orlí pera. Mladší členové měli možnost se překo-
návat skrze táborové výzvy v podobě bobříků pro skauty, skaut-
ky a Hiawathových pírek pro vlčata, světlušky. 
 Obzvláště letos mám z našich bratří a sester velikou radost. 
Za celé dva týdny ze sebe vydali opravdu sto procent. S úsmě-
vem na tváři se vrhali do každodenních prací a s chutí a nadše-
ním se pouštěli do každé hry. S tímto zapálením nám nabitých  
14 dní uběhlo jako voda a ukončilo tak celoroční skautskou  
činnost. Ovšem na začátku září dojde k zahájení nového skaut-
ského roku a s ním i dětmi dlouhoočekávané schůzky, výpravy 
a spousta her. 

br. Libor Bryx – Plesk
zástupce vůdce 2. oddílu Bludovit

Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
(autor fotografií: br. Martin Dostál – Roy a Petr Juránek - Peťulka)

Tábor vystřelený z katapultu
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Není pravidlem, že v mateřské škole mají děti pro letní radová-
ky vodní hřiště. Donedávna tomu bylo na naší školní zahradě 
také tak. Nyní však nastala změna. V rámci Národního progra-
mu Životní prostředí získala obec Bludov dotaci na vybudování 
„Vodního hřiště“. 
 Realizace projetu byla připravena, zahájena, ovšem staveb-
ní práce nám narušovalo počasí. Stavba dětského vodního světa 
probíhala tak, aby byl provoz školní zahrady pro děti co nejméně 
omezen a mohly se na zahradu co nejdříve vrátit.  
 Poděkování patří všem zaměstnancům obce, kteří spolupra-
cují s mateřskou školou a také jejich zásluhou se nám daří zdo-
konalovat školní prostředí.   
 A nyní se můžeme těšit na každý slunečný den, kdy si děti 
budou na novém vodním hřišti hrát.

Za kolektiv MŠ Bc. Nétková Kateřina
Autorka fotografie: Bc. Nétková Kateřina

Mezi tradiční zvyky naší mateřské školy patří pořádání akcí 
pro rodiče s dětmi a veřejnost. Tentokrát jsme se domluvili, že 
uspořádáme jednu z nich „Okolo Bludova“ na konci školního 
roku. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, Turistů 
z Bludova a Střední odbornou školou Šumperk jsme se pustili do 
plánování, které vyústilo v úspěšnou realizací.
 Putování „Okolo Bludova“ začalo ve čtvrtek 20. června na 
místní rozhledně „Brusná“, kde návštěvníky čekal start a osvě-
žující občerstvení pod taktovkou ochránců přírody. Rodičů  
s dětmi se v tomto horkém odpoledni sešlo mnoho. Stezka vedla 
z rozhledny až do naší mateřské školy. Obsluhu smyslové stez-
ky zajišťovali sami studenti Střední odborné školy v Šumper-
ku.  Po zdolání „náročné“ naučné stezky se účastníci dostali 
až na školní zahradu, kde na ně čekalo další překvapení. Řada 
přišla na slavnostní otevření vodního hřiště a následná prohlídka 
Smyslové stezky v prostorách chodeb MŠ. Smyslová stezka byla 
spolufinancována z dotace určené na environmentální výchovu  
a osvětu v Olomouckém kraji, zaměřuje se na rozvoj znalostí 
o bylinách, výskytu přírodnin a jejich následném využití člově-
kem. Dalším záměrem smyslové stezky je zprostředkovat rodi-
čům a dětem informace o materiálech, které jsou vyrobeny člo-
věkem a jejich dopadu na životní prostředí. 
 K zábavě a veselí přispělo vystoupení šaška Vikyho.  
Radost z celého odpoledne nám nezkazila ani nenadálá bouřka. 
Prostě jsme se jen na chvíli schovali a pak vesele pokračovali  
v zábavě. 
 Co nás potěšilo nejvíce, bylo ocenění návštěvníků, kteří toto 
společné odpoledne a spolupráci všech organizací velmi pozitiv-
ně ocenili. Bylo nám ctí spolupracovat s lidmi, kteří se dokáží 
nadchnout pro dobrou věc a neváhají si mezi sebou vzájemně 
pomáhat. Všem, kdo se na přípravě podíleli, děkujeme. 

Za kolektiv MŠ Bc. Kateřina Nétková
Autoři fotografií: členové Českého svazu ochránců přírody 

Vodní hřiště v MŠ „Okolo Bludova“
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Člověka napadne, že po staletích výzkumu a bádání v tajem-
nostech přírody, nemá dnešní doba už čím překvapit. Přesto se 
poslední dobou  častěji a častěji dozvídáme o nově nalezených 
druzích hmyzu, rostlin a třeba i  novinek v archeologii. Vše se 
ale odehrává v dalekých  tropech Thajska, Bornea nebo věč-
ně zmrzlé Sibiře.Tentokrát se podařil unikátní nález světového 
formátu u nás v Jeseníkách. Ve dnech 21. června až 24. červ-
na 2019 se konala exkurze Orchidea Klubu Brno do  Hrubého  
Jeseníku, konkrétně do Malé Morávky. Čtyřicet botaniků  
z celých Čech, Moravy a Slovenska, členů Orchidea Klubu, zde 
provádělo  mapování výskytu a zaznamenávali lokality rozšíření 
orchidejí v tomto regionu. Z Bludova se této exkurze zúčast-
nila Jana Holinková a ze Šumperka Roman Procházka. Snad 
sama příroda si všimla dlouholeté činnosti těchto amaterských 
botaniků v ochraně přírody a jako za odměnu jim nabídla to 
nejcenější co může nabídnout. Umožnila nalézt unikát, malou,  
9 cm velikou, voskově bílou orchidej, zatím nálezem jedinou  

Unikátní nález v Jeseníkách

v naší přírodě  a snad i ve světě. Rod Neottia (Guett 1754) se 
vyznačuje tím, že rostliny jsou zcela bez chlorofylu, nevytváří 
tak fotosyntézu a jsou tedy růstem závislé na výživě z hub (jsou 
mykotrofní). Druh Neottia nidus-avis, ke kterému nález patří, je 
znám po staletí a existuje několik variet a forem, přesto žádný 
svým popisem nesouhlasí se současným  nálezem. Existují  i vě-
decké popisy rostlin  z 19. století, z let 1806 až 1870 nebo 1844 
až 1914, které uveřejnil Leslie Lewis ze Spojeného království  
o bílých formách druhu Neottia nidus-avis, avšak ani ty neod-
povídají nálezu. Proto předseda Orchidea Klubu Ing. J. Šmiták, 
předal foto a údaje o výskytu s popisem rostlinky odborníkovi 
na orchideje RNDr J. Ponertovi Ph.D. (Department of Expe-
rimental Plant Biolgy Chares University, Fakulty of Science)  
k posouzení. Teď nás čeká trochu čekání na vyjádření, zda se 
jedná o nový druh, či varietu nebo formu. Ať tak nebo tak, určitě 
vás budu včas informovat o výsledku  článkem v Bludovanu. 
  Roman Procházka 

           Orchidea Klub Brno

Konec školního roku je obdobím plným zajímavých akcí, výletů, 
ale také loučení s našimi budoucí školáčky, kteří už v mateřské 
škole pěkně „dozráli“ a zasednou v září do školních lavic.

Juchajda, šmoulajda, ze školky ven. Juchajda, šmoulajda, do školy jdem

Zjistit, kteří to jsou a prohlédnou si je, jste mohli na fotografiích, 
které byly vystaveny na barevném table v cukrárně. A potom, 
předposlední den školního roku jste je mohli i potkat, jen jste je 
asi vůbec nepoznali. Ta tlupa malých modrých postaviček byly 
zase stejné děti, jen tentokrát převlečené za Šmoulíky. 
 Aby si svůj poslední den v mateřské škole pořádně užily, 
připravily pro ně paní učitelky tradiční rozloučení s heslem „ Ju-
chajda, šmoulajda, ze školky ven. Juchajda, šmoulajda, do školy 
jdem. Nejdříve se děti rozloučily se svými mladšími kamarády 
ve školce a pak už se vydaly na dlouhé putování „šmoulení „. Při 
plnění úkolů prokázali budoucí školáčci svoji obratnost, odvahu, 
tvořivost a také ochotu pomáhat kamarádům. 
 I když je na cestě pronásledoval zlý Gargamel, Šmoulíci se 
nedali a na rozhledně Brusinka na ně čekala zasloužená odměna. 

Všem pak také náramně chutnal oběd v restauraci a užili si  
dovádění a hry v Pradědově muzeu. V podvečer jsme na školní 
zahradu pozvali maminky, tatínky, babičky, dědečky, prostě 
všechny, kteří se chtěli účastnit slavnostního „pasování“ dětí na 
školáčky. A Šmoulíky čekal poslední úkol – rozloučit se s oblí-
benými hračkami, se svojí třídou a paní učitelkou.
 A nakonec zazvonil zvonec a všichni prošli kouzelnou brá-
nou do školy. Přejeme budoucím prvňáčkům, aby na cestě živo-
tem potkávali samé dobré lidi a aby je touha po vzdělání a radost 
z objevování nových věcí provázela po celý život.

Mgr. Hana Bendová
Mateřská škola Bludov 
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Managementový tábor v okolí Ondratického lomu v rámci akce 
„Víkend pro přírodu“
 Léto je časem táborů, pro ochranáře – pracovních.  Jeden po-
řádá tradičně i naše spřátelená ZO ČSOP Hořepník z Prostějova.  
Základní organizace se stará o lokality, které sice nejsou chráně-
ným územím, ale jsou stejně cenné výskytem vzácných rostlin 
jako jiné přírodní památky. Ale na jejich údržbu a udržitelnost je 
obtížné sehnat peníze, takže je třeba zapojit dobrovolníky ochot-
né pracovat ve svém volném čase zdarma. Jeden víkend za rok 
věnovat práci pro přírodu není zase tak velká oběť.
 Managementový tábor proběhl na lokalitách kolem lomu  
v Ondraticích – Velká a Malá Stráňka, Úvoz, Písečný kopeček  
a Asterka za účasti dobrovolných ochránců přírody z celé  
Moravy a přijeli i účastníci ze vzdáleného Ústí nad Orlicí.  
Posledně jmenovaná lokalita se jmenuje po hvězdnici chlumní 
(Aster amellus). Je to vzácná luční kytka, modře kvetoucí,  
zákonem chráněná.  Dále se seče a vysekávají nálety ve stráních 
kolem Bílé skály u Drysic a naproti Kobeřickému lomu, kde  
je nejsevernější výskyt na Moravě vzácné ostřice stepní (Carex 
supina).
 Ve dnech 10. a 11. srpna opakovaně vyrazili na pomoc  
i členové ČSOP Bludov. Tradičně se prováděla  mozaiková 
seč pro obnovu druhové pestrosti rostlin i hmyzu. Všechno 
jsou travnaté stráně na svažitých, těžko přístupných parcelách.  
Posečená travní hmota se musí následně shrabat a odklidit.
 Těší nás, že i my jsme pomohli při „ochranářské praxi  
s hráběma“  k zachování těchto přírodně cenných lokalit. Ještě 
letos bude další kosení 7. až 8. září a to v evropsky významné 
lokalitě Volkramy (poblíž Slavkova) asi 1,5 km od Němčan.

                                              ZO ČSOP Bludov
Foto: Roman Procházka

Letní tanec kolem aster
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A je to!

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je jarní dobrovolnická akce. 
Cílem je uklidit nepořádek v přírodě, případně černé skládky. 
Ročně se v Česku této akce účastní přes 200 tisíc dobrovolníků 
včetně dětí. 
 Dnem „D“ v Bludově byl letos 6. duben, kdy uklízeli dětští 
pacienti kolem lázní, a 19. duben, kdy jsme tradičně společně 
procházeli a uklízeli kolem naší naučné stezky. U vstupu do strá-
ně jsme bohužel objevili černou skládku. Usoudili jsme, že její 
likvidace je nad naše síly, a proto jsme její místo oznámili ihned 

na obecním úřadu. Následovaly žádosti i prosby o úklid skládky. 
Skládka se totiž postupně rozrůstala. Marně! Naše „volání  
o pomoc“ nebylo ani do konce prázdnin vyslyšeno. Tak jsme se 
tedy do úklidu museli pustit vlastními silami. Na kraji lesa jsme 
natřídili šest velkých pytlů odpadků, 2 pytle plastů, 2 pytle skla, 
pytel kovu a ještě 1 pytel dalších odpadků. 
 Nejen příroda, ale i my jsme si konečně oddychli. Snad při 
příštím úklidu již nic dalšího nenajdeme. 

                                      ZO ČSOP Bludov



Bludovan 12

Bludovan 7/2019

Prázdninové blu-tu výlety

Letos o prázdninách jsme se rozhodli prozkoumat tři nedaleké 
rozhledny.
 Zahájili jsme Stříbrnou Twiggy. Je to od loňska nová roz-
hledna na vrcholu Štvanice (866 m n. m.) mezi Hynčicemi  
a Stříbrnicemi. Subtilní stavba je vysoká 35 metrů. Vyhlídko-
vá plošina se nachází ve výšce 28,6 metru. Ve středu věže visí  
kulaté dřevěné schodiště o 152 schodech.  Jako kyvadlo vyrov-
nává nápory větru. Konstrukci rozhledny tvoří modřínová ku-
latina, aby stavba co nejlépe zapadla do okolní krajiny. Projekt 
pochází z dílny Davida Kubíka z Hutě architektury Martina 
Rajniše. V mnohém se podobá pražské rozhledně Doubravka na 
Černém mostě, kterou studio dokončilo rovněž minulý rok.
 Rozhledna na Křížové hoře (735 m n. m.) na hranicích  
Hrubého Jeseníku a Orlických hor je dominantou Červené Vody. 
Byla otevřena v červnu 2007. Projektant Ing. arch. Jan Mádlík 
navrhl rozhlednu tak, aby co nejméně narušovala okolní kraji-
nu a zároveň byla nepřehlédnutelná. Tvoří ji přízemní otevřený 
ochoz zakončený oblou střechou a věž s vyhlídkovou plošinou 
ve výšce 25 metrů, kam lze vystoupat po točitém schodišti se 
130 schody.  Jádro věže tvoří betonový tubus obložený dřevem. 
Na dlažbě v ochozu rozhledny je znázorněn půdorys původního 
poutního kostela.   Současná stavba je výletním i poutním mís-
tem, místem setkávání a k pořádání kulturních akcí pod širým 
nebem. Rozhledna je přístupná pěšky i na horských kolech.  
Kopec není příliš vysoký ale převýšení 200 m při vzdálenosti  
asi kilometru je pěkný výšlap.
 Do třetice jsme se vydali do kraje Maxe Švabinského, kon-
krétně do České Třebové. Na Kozlovském kopci (601 m n. m.), 
který je již téměř jedno století oblíbeným výletním místem  
turistů, stávala již ve 30. letech minulého století 29 m vysoká tri-
angulační věž, která sloužila zároveň jako rozhledna (stejně jako 
na Brusné).  Po zásahu bleskem byla v roce 1939 stržena. Sou-
časná rozhledna byla otevřena v květnu 2001. Je to typizovaná 
ocelová věž, postavená firmou EXCOM. Je čtvercové konstruk-
ce. Rozhledna – vysílač je 55, 5 metrů vysoká. Vyhlídková plo-
šina, na kterou se vystoupá po 174 schodech, je ve výšce 32,8 m. 
Kovová věž slouží pro přenos signálu sítě mobilního operátora.  
Z jedné třetiny je jejím vlastníkem město Česká Třebová a ze 
dvou třetin mobilní operátor. Její provoz v současné době zajiš-
ťuje Klub českých turistů. Za dobré viditelnosti je z rozhledny 

výhled na Orlické hory, Krkonoše, Jeseníky a také na Žďárské 
vrchy. Rozhledna se záhy stala vyhledávanou turistickou  
atrakcí.
 Tak jsme o letošních prázdninách vystoupali a sestoupali na 
rozhlednách téměř tisíc schodů!

 blu-tu turisté z Bludova 
Text: Jana Holinková

Foto: Slávek Straka    
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Snůška různých rad a zkušeností
Před nedávnem se mi dostal do rukou ošumělý  deníček se za-
žloutlými listy, obsahující asi 60 stran ručně psaného zdobného 
textu s nádechem staršího tvaru češtiny. Deníček je psán člově-
kem, který ze světa odešel  před více než padesáti léty. Dení-
ček vznikal asi postupně a stáří těchto zanesených myšlenek má  
přes sedmdesát let. 
 Dílo je nazváno Snůška různých rad a zkušeností. Autor byl 
s největší pravděpodobností inspirován svým vlastním životem, 
svojí prací, rodinou a samostudiem. Po přečtení textu jsem si au-
tora představovala jako muže pesimistického, unaveného,  snad 
i nemocného a žijícího bez lásky. Z výpovědi syna však už dnes 
vím, že opak je pravdou. Mluvíme o člověku veselém, pracovi-
tém, o tátovi dvou dětí. Vyučený byl řemeslu, v jehož oboru celý 
život pracoval. 
 Záznamy v deníčku svědčí o všestranném zájmu k životu. 
Autor sleduje zdravý životní styl. Zaznamenává své poznatky 
a nutno dodat, že  tyto se svým způsobem v mnohém  slučují  
s dnešní psychosomatikou. V záznamech zkoumá vztahy duše  
a těla, jak po stránce psychické, tak i fyzické.
 Bonusem k těmto záznamům je i typ užívaného jazyka.  
Korektury jsou provedeny pouze ve výjimečných případech, vše 
ostatní zůstává autentické.
 Přáním rodiny je nezveřejňovat autora, toto přání respektuji. 
Současně děkuji za zapůjčení materiálu a souhlas k jeho zveřej-
nění.

Opis deníčku.

1. díl
Předmluva.
Věnuj mnoho času poučným knihám, kteréž však vyžadují myš-
lení, dovedeš-li myslit. Neboť myslit znamená řešit nějaký pro-
blém z hlavy svojí pamětí, úsudkem a jinými duševními opera-
cemi. Každý úsudek, ke kterémuž jsi dospěl, musíš přezkoumat, 
abys se pouze nedržel názoru, nebo jsi pouze jen hádal, což jen 
pozůstává z náhody. Proto musíš vážně knihy číst pomalu a ně-
kolikrát. Nečekej, až přijde náprava odjinud, ale počni sám od 
sebe a ve své rodině. Starej se především včas o poučení, kteréž 
budeš sám nebo Tvoje děti brzy nebo později potřebovat. Ne-
chceš-li si vypůjčovat od druhých, starej se o to, abys měl co 
nejvíce vědomostí sám, což znamená, že život je učení a učení 
sám život. Zajímej se hodně o budoucnost, vždy v ní budeš sám, 
i Tvoje děti, žít.

Vůle.
Vychovávej sebe a své děti k pevné vůli.
Nejkrásnějším působením vůle jest zlepšovati sám sebe, tudíž 
neustále lépe a lépe zařizovati svůj život, svoje jednání, podle 
zásad, které poznal a uznal za správné. Chovej se k druhým tak, 
aby Tě měli rádi, nebuď z těch, kteří pohrdají neb nenávidí lidi 
, protože jsou příslušníky jiných stran neb církví, kteří vidí jen 
svoje strany a hlavně prospěch, přináší fanatické nenávidění  
a ubližování. Vůli lze cvičiti, jako cvičíme svaly, nejedni než 
začali cvičiti vůli, byli takovými slabochy, že se všeho báli na 
světě, práce, nemocí, stáří a jiných věcí.
 Když však svoji vůli podrobili několikaměsíčnímu výcviku, 
jejich uplakaný život se proměnil v radostnou píseň.
 Konáš-li něco s odporem, vůle, místo aby práci usnadňovala, 
ještě ji stěžuje. Proto máme-li k nějaké práci odpor a nechuť, 
nepomůže vůli více napínati, abychom práci zmohli, jest nevy-
hnutelné zbaviti se odporu, a práci si zamilovati, kteráž je nutná, 

bez ohledu, je-li nám příjemná.
 Kdo se naučí ovládat myšlenky, je schopnější také ovládnout 
city, vůli  a konečně situaci, do kterých upadá, pročež nezapo-
menu: „Denně v každém  ohledu situaci ovládnu, jsem větší  
a silnější než moje trampoty, nedám se, půjdu na to s úsměvem, 
usínej v dobré náladě a představou šťastného příštího dne.“

Choroba, vůle a alkohol.
Vyhýbej se trudným myšlenkám o samotě, snaž se býti ve spo-
lečnosti veselých, milých a zdravých lidí. Neboť naše tělo má 
účast na všech duševních úkonech, a naše duše jest tedy zúčast-
něná také v úkonech tělesných; chceš-li píti z křišťálových zdro-
jů života, nezakálej jich bahnem ve styku s prostitutkami a pitím 
alkoholu. Také otylosť jest  nemoc vůle.

Alkohol.
Zalkoholizování národa má za následek tělesnou degeneraci, 
obzvláště pak zvrhlost života pohlavního. Jediné opojení alko-
holem má následek zmenšení na několik dní schopnosti k práci.
Neustálým požíváním alkoholu trpí ledviny, srdce, cévstvo,  
játra, plíce, žaludek, přímo jsou ohroženy.
 Alkohol oslabuje vůli, kalí jasnosť, myšlení, kazí mravní  
cítění, koná otrocké služby nečistotě.
 Poučení o alkoholu je důležitější než násobilka. Samostatno-
sť v jednání jeví se v tom, nedělat to, co dělá stádo.
 Národ budoucí jste vy, jakými budete vy, takovými bude ná-
rod. Mladí lidé pijí pro vzrušení, staří, aby zapomněli, což zna-
mená, že nemají proč by žili.
 Abstinenti jsou silnější a zdravější, neboť abstinence prodlu-
žuje život. Alkohol nechrání před nemocí, ale naopak ji zjed-
nává přístup. Děti alkoholiků bývají zatíženy různými následky, 
nervovou slabostí a duševními poruchami, neboť znáš-li zákon 
rovnováhy, každý dluh musí být splacen, když ne Tebou, tedy 
Tvými dětmi.

Mravní síla.
Mravní silou se vyjadřuje člověk společenský a mravní, řídí se jí 
pudy, zvyky a mravy.
 Silou mravní se vystihuje celé lidstvo, tvoří jeho sílu a sla-
bosť, jeho cnosť a  neřesť a činí jej zodpovědná za skutky jeho. 
Pudy lze zušlechtiti tím, že jim nedáme vrchu nad duší.
 Duše a pudy musí být v rovnováze, to jest podstata člověka. 
Každá náruživost jest člověka nedůstojným otroctvím.
 Člověk pevného charakteru se může jen utužit růstem v pev-
ných zásadách.

Únava.
Pozoruj prvé příznaky únavy a podráždění nervové soustavy   
a hledej ihned zotavení. Dále se střež žíti v neustálém duševním 
napětí, v rozrušení, ctižádosti, v touze po se uplatnění, zlosti, 
starosti, bolesti a t. dále.
 Obstarej si uvolnění v jakémkoliv způsobu, neboť sval ve 
stavu trvalého napětí,  nervová soustava se tímto způsobem  vy-
čerpává.
 Při ležení se nedá zastaviti chod myšlenek, spíše se tak může 
státi při tělesném pohybu. Třeba při štípání dřeva  zabraňuje se 
nutnému napětí pozornosti, hlubokému přemítání a zabývání se 
starostmi. Především se snažme zaujmout mužné postavení vůči 
životním nepříjemnostem, zlosti, zklamání a strachu. Člověk, 
jenž napjal všechny své síly, neklesá hned po námaze, odraz ná-
sleduje obyčejně teprve později a tím prudčeji, čím déle trval. 
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Podráždění, úzkost, vzniká hlavně z přetížení. Příliš mnoho úko-
lů přes den, mohou způsobiti přetížení z večera. Každý člověk 
se musí uchránit přepracování a otřesů. Nejdůležitější fáze po-
levování je snižovat vydanou energii. Největší rozdíl mezi mlá-
dím a stářím tkví v tom, být schopným vydržet přetížení. Život  
se vytváří vyrovnáváním  mnohých sil.

Nemoc.
Je boj, který musí vést ohrožený organismus o svou existenci. 
Lékař léčí, ale příroda uzdravuje. Bolesť je varovatel a strážce 
našeho zdraví. Průjem se snaží očistiti střeva od toho, co je dráž-
dí. Hygiena srdce spočívá na tělesném pohybu nebo cvičení, ne-
boť srdce ( také sval) se činností svalů skoro výhradně posiluje.
Nedomnívej se nikdy, že si můžeš koupiti zdraví v láhvích neb 
pilulkách, zdravý způsob života se nedá lékárnou nahradit.
Věří-li nemocný, že je zdráv, tak se cítí zdráv a jedná jako zdra-
vý člověk, tj. často počátek uzdravení. Největší význam má pro 
nemocného odvrhnout strach a zachovati duševní klid.
Uzdravíme-li se, nemyslíme více na chorobu, ale těšíme se tím 
více ze zdraví. Vzpomeneme-li si přece na přestálou nemoc, bu-
diž nám to pobídkou, abychom tím více usilovněji pečovali o 
zdraví a učinili nemožným návrat nemoci.
Otylosť je také nemoc výživy, má za následek, že tuk tísní tepny 
a cévy a tak srdce znesnadňuje čerpat jimi krev. Jest to mrzutá 
nemoc, chceme-li si zachovati zdraví příliš hojnou stravou.

Nervóza.
Se léčí přísnou vegetářskou dietou denně 1-2 jídla, pečlivé žvý-
kání potravy, vystříhej se piva, vína, kávy, ruského čaje, úplné 
vyloučení pohlavního styku, hluboké a silné dýchání, spaní co 
možná ve zdravém vzduchu, pracuj a cvič také co možná na 
zdravém vzduchu. Soustředění myšlenek při každé tělesné práci.
Hlavní příčina nervozity jest přecpávání se jídlem, tj. přemíra 
výživy moderního člověka. Proto jest třeba si uvědomiti, že jedi-
ně zdravým způsobem života se můžeme nervozity zbavit.
Kdo trpí nervozitou, musí za každých okolností zanechat po-
hlavního styku, neboť ztráta tímto zaviněná oslabuje tělo, nervy, 
energii a sílu vůle. Úspěch zisku, síly, energie, ozdravění nervů 
jest neocenitelný.
 Neurostenikové jsou lidé trpící nemohoucností tělesnou, 
duševní i mravní. U takových lidí vzniká nemohoucnosť z pře-
svědčení o nemohoucnosti, proto nehledá prostředky v utěšují-
cí rovnováze, jak se zpět sebrati, ztrácejí půdu pod nohama při 
nejmenším nezdaru. Abychom vyléčili neurotika, musíme pou-
žiti dvojího prostředku, první záleží v odpočinku, výživě, ma-
sáži a všech prostředků tělesných, jimiž lze posíliti organizmus.  
K druhému patří správné užití psychoterapie, změna prostředí, 
zaměstnání, aby se změnila mentalita nemocného. Nervovou 
soustavu velice porušuje přílišná dráždivost, vedoucí k nesvá-
rům. Je nutno vychovávat vlastní charakter.

Opis Eva Kösslerová

Nový památník

V prosinci minulého roku, zrovna ve vánoční svátky, se vyvrá-
til v Gryngleti jeden ze statných dubů. Při březnové vichřici  
Eberhard a později po vydatném dešti další stromy. Většina  
napadala přes značenou turistickou stezku Bludovská stráň.  
Dodnes se odstranění padlých stromů a zprůchodnění stezky 
nepodařilo. Napřed nebylo zamrznuto, potom bylo na přileh-
lém poli zaseto, ale nyní je již sklizeno. A další důvod, proč 
se prý nepodařilo statné stromy uklidit, je tloušťka kmenu, na 
který nemá nikdo pilu. 
 Nyní máme v obci nový originální památník – tabuli rodá-
ků. Umělecký prvek ve středu obce je vytvořen ze starého dubu.  

Poděkování:
Člověk čerpá sílu i radost z pozitivních zážitků. 

I když je teď léto, zůstanou zážitky jako 
„ohřejvátko“ na zimní večery. Takový pocit 

mi připravili zaměstnanci restaurace U Kláry. 
Návštěva proběhla v sobotu 27. července  

při příležitosti setkání s rodinou, která mě přijela 
navštívit do Chráněného bydlení v Bludově. 

Všechno hodnotím pěti hvězdičkami:  
jídlo, obsluhu i prostředí. Věřte, že vím,  
jako bývalá šéfkuchařka, o čem mluvím.  

Prostě excelentní! 
Děkuji všem, Jarmila Némethyová,  

obyvatelka Chráněného bydlení Bludov. 

Napadlo mě, proč nemohl být použit právě ten z našeho leso-
parku. Když obec a pan Richard Chytka dlouhodobě spolupra-
cují, asi by nebyl problém domluvit s ním odstranění a využití 
našich starých padlých stromů. Tabule rodáků údajně váží  
3,5 t, takže asi mají techniku, pomocí které by si poradili  
i s naším „obrem“.
 Mohly být „zabity dvě mouchy jednou ranou“. Uklizena  
a zprůchodněna stezka a materiál na výzdobu obce mohl být 
místní. Symbolika tak mohla být ještě silnější!
                                                                                                     JH
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Od 6. do 7. července vyrazili naši dorostenci do nedalekých Svi-
tav, kde se konalo letošní Mistrovství ČR dorostu v požárním 
sportu. Jak už napovídaly předvedené výkony z různých krajů, 
jednalo se o jednu z nejvyrovnanějších republik za dlouhou dobu. 
Vždyť na titul bylo pasováno hned 8 různých týmů. První disci-
plínu testy požární ochrany jsme zvládli bez chyb a to nejhorší 
bylo, dá se říct za námi. Druhá disciplína běh na 100 m překážek. 
Už zde byly výkony naprosto vyrovnané a rozhodovala každá 
setina o celkovém pořadí v této disciplíně. Zapsali jsme součet 
pěti časů 90,85 s, což nám vyneslo čtvrtou příčku z této disciplí-
ny a v našem táboře zavládla spokojenost. Další den následovaly 
hned brzy ráno štafety 4x100 m. I zde byla vyrovnanost favoritů 
neuvěřitelná. Náš první pokus bohužel po zaváhání na domečku 
nedopadl zrovna nejlépe a před druhými pokusy jsme drželi až  
9. místo. S tím jsme se nechtěli smířit a pojištěnou druhou šta-
fetou jsme zaběhli čas 60,04 s, který nás společně s kamarády  
z Pískové Lhoty posunul na dělenou druhou příčku. Závod gra-
doval každým během, když Horní Bělá s Michálkovicemi zaběhli 
časy 60,16 s a 60,17 s bylo jasné, že bez medailí letos neodjedeme. 

Bludovští dorostenci přivezli z Mistrovství ČR nepopulární brambory 

Jen pro srovnání čas 61,04 s stačil družstvu Výčap, až na sed-
mou příčku, přičemž poslední 4 roky by stačil tento čas pokaždé 
na stupně vítězů. Před poslední disciplínou jsme drželi průběž-
nou druhou příčku. Bohužel požární útok je ovlivněn i počasím  
a všem trenérům bylo jasné, když viděli zvedající se vítr, že to 
bude pěkná loterie. Protože hodně favoritů kazilo, chtěli jsme 
si první pokus hlavně pojistit a mít skvělou výchozí pozici, 
před druhými koly. Skvěle rozběhnutý požární útok a výstřik z 
proudnic kolem dvacáté sekundy, když v tom přišel obrovský 
poryv větru. Proudaři byli mokří od hlavy až k patě a terče se 
stále nedařilo naplnit. Výsledný čas až 34,46 s. Toho, čeho jsme 
se nejvíce obávali, postihlo právě nás. Druhý pokus jsme tedy 
museli jistit ještě více a při menším zaváhání na stoji z toho 
byl čas 31,39 s, což v tak velké konkurenci stačilo v požárním 
útoku na místo osmé. O jeden jediný tabulkový bod nepopulární 
celkové čtvrté místo a zklamání v očích kluků a trenérů bylo 
obrovské. Co nás ovšem může těšit, je to, že naši kluci předvedli 
neuvěřitelné výkony a náš tým pro příští sezónu opouští pouze 
dva dorostenci.  Příští rok se bude konat mistrovství ČR dorostu  
v požárním sportu na domácí půdě v Zábřehu a my doufáme,  
že se i příští rok probojujeme na mistrovství a budeme bojovat 
na domácí půdě opět o příčky nejvyšší. 
 Družstvo dorostenců závodilo v tomto složení: Vojtěch Kotrlý, 
Jiří Červinka, Pavel Orel, František Stoklas, Filip Matějček,  
Šimon Pecháček, Michal Krobot a Václav Juračka.
Trenéři týmu: Martin Sobotka ml., Tomáš Weidinger 

Hasiči Bludov
Foto: archiv hasiči Bludov

Do švýcarského Martigny nejelo jen družstvo mladých hasi-
čů, ale také Vendula Jílková a Desisa Šustková, členky blu-
dovských mladých hasičů, které byly zapůjčeny do dívčího 
družstva SDH Písková Lhota, okres Nymburk. Tohle druž-
stvo jelo do Martigny obhajovat olympijské vítězství z ra-
kouského Villachu. Děvčata prošla celou náročnou přípravou 
reprezentace společně s našim družstvem. I přes jejich nízký 
věk náš sbor skvěle reprezentovaly a s děvčaty z Pískové 
Lhoty získaly úžasné stříbrné medaile, kdy je od obhajoby 

V řadách bludovských mladých hasičů máme stříbrné medailistky.  

zlata dělilo pouze 0,13 setin sekundy. Mladí hasiči touto ces-
tou děkují celému Sboru dobrovolných hasičů Bludov, okol-
ním sborům, obci Bludov, Olomouckému kraji, SH ČMS, 
ministerstvu školství, všem sponzorům za finanční, věcnou  
i materiální podporu, bez které by nebylo možné reprezen-
tovat náš sbor, obec, kraj i celou Českou republiku. Ještě 
jednou děkujeme a Vaší pomoci si velice vážíme. Nesmíme 
zapomenout také poděkovat fanouškům za přízeň a podporu 
na tribunách, rodičům a všem, kteří nás podporují.
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Světová hasičská olympiáda, tedy XXII. Mezinárodní soutěž 
mladých hasičů v disciplínách CTIF, Martigny 13. až 20. čer-
vence 2019. Letošní hasičské olympiády se účastnila 4 družstva 
MH, která tvořila reprezentaci ČR. Chlapci z SDH Bludov a Pís-
ková Lhota a děvčata z SDH Raškovice a SDH Písková Lhota. 
V sobotu 13. července v 15:00 jsme vyrazili na dlouhou ces-
tu směr Švýcarsko, kam nás dopravovali autobusy Hasičského 
záchranného sboru ČR. Po dlouhé a náročné osmnáctihodinové 
cestě jsme konečně dorazili do Martigny. Zde nás první den 
čekala akreditace a ubytování. V pondělí měla naše reprezen-
tace volný den, a proto se vydala prohlédnout  město Martigny 
a odpoledne vyrazila na výlet do podzemních jeskyň. Úterý už 
následovaly pro naši reprezentaci tréninky, kdy každé družstvo 
mělo na svoji disciplínu 30 minut. Začali jsme útokem CTIF, 
kdy jsme se rázně prali se společným materiálem a čas 43,58 s 
byl příslibem dobrých výkonů. Poté jsme hned přešli na štafe-
tu CTIF, kterou jsme zaběhli v nejrychlejším tréninkovém čase 
dne ze všech družstev. Středeční trénink se už nesl v duchu, že 
zítra už to opravdu vypukne, ale na našich klucích nebyla zná-
má žádná nervozita a hnáni českými fanoušky už při trénincích 
dokázali zaběhnout opět skvělé výkony. Útok CTIF za 44,28  
a štafeta za 62,79 s (znovu nejrychlejší štafeta dne) nám přineslo 
ještě větší uklidnění před závodem. Čtvrtek 18. července a pro 
celou českou výpravu nastal den „D“. Na dráhu jsme vyrazili 
se skvělým pocitem z tréninkových časů, a i když se dostavila 
mírná nervozita u mladších členů týmu, kterou se starší ostříle-
nější borci snažili hned rozprášit srandou či zpěvem, bylo znát, 
že závod je něco úplně jiného než trénink. Nastoupili jsme tedy 
na útok CTIF a po delším nástřiku na levém proudu jsme zapsali 
čas 45,26 s což na danou situaci byl skvělý útok. Přecházeli jsme 
na štafetu a věděli jsme, že potřebuje zaběhnout svůj standard, 
abychom se udrželi na předních příčkách. Odstartováno a za 
mohutného řevu českých fanoušků jsme proletěli dráhu za skvě-
lých 62,45 s což znamenalo druhou nejrychlejší štafetu na světě.  
Ovšem jak už to tak bývá, někdy štěstí je a jindy zase ne. Smutek  
a proudy slz, které stékaly našim chlapcům po tvářích po opuš-
tění dráhy nevěstilo nic dobrého. Třetí úsek štafety a o pár cen-
timetrů špatné odložení hadice na podlážku znamenalo 10 trest-
ných bodů a konec nadějím na přední příčky. Tato malá chybička 
nás i tak posunula na úžasné 9. místo na světě z 52 týmů z 23 
států světa. Ale vždyť se nic neděje, předvedli jste neuvěřitelné 
výkony, znělo od každého z trenérů, fanoušků a rodičů. Smu-
tek opadl a zbytek olympiády jsme si náramně užili. V pátek 
jsme se vydali na výlet lanovkou do zasněžených Alp a večer 
nás čekalo vystoupení národů. Každý národ měl 5 minut na to, 
aby zaujal porotu svým vystoupením o své zemi. Naše vystou-
pení mělo takový úspěch, že poprvé v historii nás nejen požádali  
o opakovačku, ale celé vystoupení národů naše reprezentace  
vyhrála. Poslední den nás čekalo otevření výstavy národů, na 
které měly státy možnost prezentovat svoji zem, regionální po-
traviny, zvyky, tradice, zajímavosti, turistické cíle apod. Blu-
dovští prezentovali díky Bludovské a.s. její výrobky ve formě 
sýrů, uzenin a škvarků, což mělo mezi všemi národy největší 
úspěch. Dále jsme rozdávali ve stánku propagační materiály 
obce Bludov, města Šumperk a Olomouckého kraje. Odpoledne 
již bylo ve znamení balení a přípravy na slavnostní ukončení, 
které proběhlo ve večerních hodinách. V sobotu večer se celá 
reprezentace České republiky vydala opět k domovu. Nesmíme 
zapomenout na neuvěřitelné přivítání v Pískové Lhotě, kam naše 
reprezentace zamířila jako první. 
 

Hasičská olympiáda 2019

 Členové týmu mladých hasičů závodili v tomto složení:  
Daniel Vykoupil, David Matějček, Martin Žižka, Petr Morávek, 
Patrik Soural, Josef Březina, Martin Renda, Tadeáš Žižka,  
Ondřej Jašek, Jakub Trenéři: Martin Sobotka ml., Vojtěch Kotrlý,  
Milena Sobotková.
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   V sobotu 29. června se mladí hasiči vydali na cestu do středo-
české Vlašimi. Na tamním atletickém stadionu se konalo letoš-
ní mistrovství České republiky hry Plamen. Naše mladé hasiče 
čekala obhajoba loňského třetího místa v celkovém hodnocení. 
První, z celkově šesti disciplín, závod požárnické všestrannos-
ti proběhl ve vlašimském zámeckém parku. Čtvrté místo, které 
naše děti vybojovaly, nás povzbudilo do dalších bojů. 
     Druhý den, po dopoledních trénincích na společném mate-
riálu pro požární útoky a požární útoky CTIF, bylo mistrovství 
oficiálně zahájeno slavnostním nástupem. Poté následovala dis-
ciplína požární útok CTIF, kde jsme si věřili na dobrý výsledek. 
Nakonec z toho bylo opět nepopulární čtvrté místo. Pokračovalo 
se štafetou CTIF, další naše silná disciplína. V cíli se čas zastavil 
na hodnotě 67,64 s pouhou jednu setinu, za nejlepším dosaženým 
časem jsme ve štafetě CTIF přišli o mistrovský titul a obsadili  
i tak vynikající druhé místo. Třetí na řadě štafeta dvojic, opět 
zamíchala průběžným pořadím. Sedmé místo, nás udrželo ve 
hře. Po druhém soutěžním dni, jsme drželi celkovou průběžnou 
druhou příčku se sedmnácti tabulkovými body. 
    V pondělí dopoledne odstartovala pro nás nejslabší pátá  
disciplína Mistrovství, štafeta 4x60 metrů. Deváté místo toho 
bylo důkazem. I přesto, jsme stále zůstali ve hře spolu s dalšími 
sedmi družstvy v boji o jednu z některých medailí za celkové 
umístění. Všechna družstva předvedla pěkné požární útoky. Naši 
mladí hasiči zaběhli útok opět na nepopulárním, tedy čtvrtém 
místě. Ovšem v celkovém hodnocení po sečtení všech disciplín 
nám patří skvělá bronzová pozice. Po roce se nám tedy podařilo 
obhájit bednu, prostě paráda. Je to neuvěřitelné, ale podařilo se 
nám něco, s čím jsme počítali jen ve snu, a to udržet krok v tak 
vysoké konkurenci a dokonce stát na stupních vítězů. 
     Po skončení týmové soutěže, byl na programu boj o mistrov-
ské tituly v běhu na šedesát metrů s překážkami. Tuto disciplínu 
částečně ovlivnilo nevyzpytatelné počasí, kdy se během závodu 
přes Vlašim přehnala silná bouřka. Chlapci a dívky, které i přes 
nepříznivé počasí nastoupili na start, si zaběhli své osobáčky. 
Vojta Kubíček 15,19 s, Natka Kulhajová 14,01 s, Markéta Hrab-
kovská 13,01 s, Vendula Jílková časem 12,54 s obsadila pěkné 
čtvrté místo.
    Na závěr musíme poděkovat našim vynikajícím fanouškům. 
I jejich zásluhou jsme si z Vlašimi odvezli bronzové medaile. 
Velké díky samozřejmě patří naší obci Bludov, jež je naším  

Mladí hasiči po roce opět bronzoví

velkým podporovatelem po celý soutěžní ročník. Děkujeme, 
také Olomouckém kraji a všem, kteří nám byli při letošní sezóně 
nápomocni. Na MČR náš sbor reprezentovali: Vendula Jílková, 
David Matějček, Markéta Hrabkovská, Ondřej Jašek, Natálie 
Kulhajová, Lucie Ženčáková, Tereza Holinková, Vojtěch Kubíček, 
Josef Březina a Robin Aibert. 
 Trenéři: Martin Sobotka ml., Jiří Krejčí st., Milena Sobotková, 
Martin Sobotka, Karolína Kotrlá, Monika Sobotková
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KULTURNÍ DŮM BLUDOV POŘÁDÁ

XXVII. ROČNÍK 
VÝŠLAPU ZA BLUDOVSKÝM 

ŠPEKÁČKEM
Sobota 7. září 2019

Startovné: 20,-Kč

Trasy: 7 km a 20 km
Start za zahrady  
za KD v 8-9 hodin
Při návratu opékání špekáčků
Dárek pro nejmladšího
a nejstaršího účastníka
Koná se za každého počasí

si vás dovoluje pozvat na  představení divadelní komedie 

AŤ ŽIJE PUŠÓN !
Aneb

Blouznění starosty 
malé obce ve velké Unii

Absurdní komedie o velkých penězích v malé obci.
 Kde až by mohlo skončit evropské financování, kdyby…

Nebo se to už někde stalo.....?

Divadlo BLUD V TYÁTRU

v sobotu 14. září 2019 
 od 19:00 hod. v KD Bludov
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