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Bludovan

Projev k oslavám vzniku samostatného československého státu
Vážení spoluobčané,
v předvečer státního svátku vzniku samo-
statného československého státu se schá-
zíme ve svém středu, abychom s úctou 
zavzpomínali. Nebudeme přitom vzpo-
mínat jen na ruské, italské a francouzské 
legionáře, kteří pomohli novému česko-
slovenskému státu vybojovat nezávislost.
Naše vzpomínky a úcta míří také k obě-
tem všech válek, které se naší obce kdy 
dotkly. A právě první světová válka, od 
jejíhož konce za pár dní uplyne devadesát 
jedna let, byla vůči Bludovu nejkrutější. 
Asi nikdy nedokážeme pochopit, co je 
schopen člověk člověku připravit.
Válečné konflikty doprovázejí celé lidské 
dějiny. A čím je společnost vyspělejší, tím 
ničivější umějí války být.
Kudy z toho ven? 
Návod nám dává samotný státní svá-
tek, který budeme zítra slavit. Tehdy, 
28. října 1918, začalo první plně demo-
kratické období v dějinách naší země. 
Když se podíváme do světové historie, 
která má být učitelkou lidstva, zjistíme, 
že velkou válku proti sobě snad nikdy 

nevedly demokratické státy. Vždy byla 
alespoň jedna strana konfliktu stranou ne-
demokratickou. Čím více demokratických 
států tedy bude, tím větší bude naděje na 
mír.
Nesmí se však jednat o demokracii neu-
přímnou, vnucenou. K demokracii, stejně 
jako k řadě jiných hodnot, musí člověk 
a společnost postupně dorůst. Tak, jako 
k ní dorostla česká společnost dlouhým 
demokratickým vývojem 19. století.
Tento vývoj si můžeme připomenout 
právě teď, když stojíme v magickém 
trojúhelníku tvořeném školou, radnicí 
a kostelem.
Škola spolu s rodinou musí poskytnout 
nutnou výchovu a vzdělání – výchovu ke 
kázni a k zodpovědnosti, bez kterých je 
demokracie anarchií.
Na radnici si pak obec rozhoduje sama 
o sobě a provádí tak demokracii v malém.
A kostel odkazuje k nejvyššímu řádu, 
který dává veškerému našemu snažení 
smysl. Upomíná nás, že tady nejsme ani 
první, ani poslední a že jednou budeme 
svět a obec předávat svým potomkům. 

Kéž je předáme v lepším stavu, než 
v jakém jsme je převzali. To nechť je nám 
největším odkazem 28. října.
Děkuji vám za pozornost.
 Ing. Pavel Ston

 starosta obce

Bludovští mladí hasiči mistři České republiky ve štafetě 400m CTIF v novém rekordu mistrovství.

Ve dnech 1. – 3. července 2009 se na atletickém stadionu 
v Třebíči konalo Mistrovství České republiky hry Plamen 

mladých hasičů pro rok 2009. V šesti disciplínách bojovalo 15 
vítězů krajských kol o umístění v disciplínách i celkovém pořadí.

Podrobná reportáž uvnitř čísla na straně 6
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Zveme Vás na výstavu fotografií: 
„30.výročí založení Českého svazu ochránců přírody 
1. výročí otevření naučné stezky Bludovská stráň“ 

Výstava bude umístěna v Zámecké oranžerii, kde můžete výstavu zhlédnout 
v době otevření Oranžerie tj. po-pá 8-17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. 

Slavnostní otevření proběhne 
ve čtvrtek 19.11.2009 v 18:00 hodin

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu a údržbu naučné stezky. 
Srdečně zvou ochránci ze ZO ČSOP Bludova 

a spolupořadatelé : Obecní lesy s.r.o., Obec Bludov, KD Bludov

1. výročí otevření naučné stezky „Bludovská stráň“ 

9.11.2009 uplyne 1 rok od otevření první naučné stezky Blu-
dovská stráň, kterou za významného přispění Obce Bludov 
a ostatních sponzorů (RWE) vybudovali členové Českého svazu 
ochránců přírody Bludov a jejich příznivci. Zájem návštěvníků 
potvrdil správnost výběru trasy, která umožňuje nástup na tra-
su stezky z několika „startovacích“ míst – u zámku, u nádraží 
a u Panenky Marie. Někteří návštěvníci si oprávněně stěžovali na 
nedostatečné značení trasy v úsecích mezi jednotlivými panely. 
Částečně jsme značení doplnili letos, zbytek doplníme příští rok. 
Letos v létě v rámci údržby stezky byly obnoveny nátěry stříšek 
panelů. Ročního výročí se stezka nedožila bez újmy. Některý 
z vášnivých návštěvníků, pravděpodobně kamenem, prorazil 
panel u nádraží ČD. 

Mimo péče o stezku bludovští ochránci zahájili práce na tzv. 
Kompenzačních opatřeních ve Stráni, které spočívají  v likvidaci 
křídlatky japonské, odstraňování náletu akátu (obr. 1), sečení
vstavačové louky (obr. 2) a úpravy tůněk. Ještě do konce 
listopadu bude vysázeno 47 stromů podél ulice Bezejmenná 
(přístup do parku bludovských lázní). 
Chystáme také výstavu fotografií k 30. výročí založení ČSOP. 
Pozvánku na výstavu najdete na jiném místě Bludovanu.
Chtěl bych jménem výboru ZO ČSOP poděkovat všem členům 
a příznivcům bludovských ochránců přírody, kteří se aktivně 
podílejí na zdárném průběhu všech akcí a věřím, že nás aktivita 
neopustí ani v následujícím období. 

Milan Klimeš

Drakiáda
Drakiáda se letos uskutečnila v pondělí na sv. Václava, proto se 
jí také říká Svatováclavská. Byl to již XIV. ročník naší tradiční 
akce. Díky tomu, že už pořádáme závody v pouštění draků tolik 
let a díky plakátům, které jsme vyvěsili všude, kde se dalo, přišli 
nejenom skauti a skautky, vlčata a světlušky, ale i ostatní lidé 
z Bludova, kteří si chtěli vyzkoušet, co jejich drak dokáže, a na 
co stačí oni sami. Ještě jsme přizvali okolní oddíly skautů a skau-
tek a přijela i spousta lidí z okolí. Naši vedoucí tvrdí, že tolik 
lidí, jako letos, na drakiádě ještě nebylo.
 Všechno začalo ve 14:00 na vrcholu kopce Brusná. Každý, 
kdo chtěl soutěžit spolu s ostatními, měl možnost zaregistro-
vat svého draka na listinu letců. Zapisovali jsme dvě katego-
rie, a to: vyráběný drak a drak koupený. Protože jsme skauti 

Část účastníků drakiády při vyhlášení výsledků
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a upřednostňujeme výtvory vlastních rukou, tak nás potěšilo, že 
kolonka s nadpisem „vyráběný drak“ se skoro rovnala drakům 
koupeným, což jsem ještě nikdy neviděl. 
 Počasí nás letos potěšilo a obdarovalo slunečným teplým 
dnem s dostatkem silného větru, za což jsme velice vděční. Báli 
jsme se, že celý den proprší, ale naštěstí se to vybralo. Draků 
bylo ve vzduchu poměrně hodně a někteří už byli tak daleko, 
že jsme je ztráceli z dohledu. K vidění byla široká škála typů 
draků od malých dráčků tvaru kosočtverce až po „krabici“ veli-
kosti většího dítěte. Na neštěstí, jak už to bývá, i letos pár draků 
uletělo svým majitelům za lepším.
 Aby soutěžící vyhráli a mohli být odměnění různými cenami, 
museli se snažit udržet draka ve vzduchu co nejdéle a co možná 
nejdále. Měli jsme ale i další hodnocenou kategorii, kterou byla 
u vyráběných draků jejich krása. Protože na kupovaných dracích 

není nic originálního a uměleckého, tak jsme vybírali pouze 
z těch malovaných. A takovou cenu útěchy jsme dávali za nejvíc 
rozbitého draka, který prošel vzdušným soubojem s jinými draky 
nebo jen s větrem a přistání ho zdrtilo natolik, že už nebyl scho-
pen letu ani opravy. Nejlépe a nejdéle létal drak panu Pešákovi 
s dětmi, nejhezčí drak namalovala družina světlušek „Ještěrky“ 
pod vedením sestry Komety a nejkrkolomnější pád zažil drak 
družiny „Lišáků“ pod vedením bratra Rysa. Rozdali jsme ceny, 
pogratulovali jsme vítězům a rozcházeli jsme se domů. Poslední 
zůstala na místě družina světlušek, která si vychutnávala svoji 
výhru v podobě výborného dortu. Jsem rád, že přišla taková 
spousta zájemců o tento podzimní sport a těším se, že příští rok 
přibudou další. 

br. Vojtěch Vyroubal
2. skautský oddíl Bludovit

středisko Františka Pecháčka Bludov

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Ocenění v soutěži
V červnu 2009 vyhlásila Základní škola a Mateřská škola 
v Úsově 11. ročník soutěže O NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS. 
 Redakce našeho školního časopisu ZŠkoláček tuto výzvu 
přijala a poslala do soutěže pár nejpodařenějších čísel. Odborná 
porota po prázdninách ocenila naši práci 2. místem, diplomem 
a věcnými cenami. 
 Děkuji celé redakci za její píli a vytrvalost a věřím, že 
i v letošním školním roce v novém složení udržíme časopis na 
dobré úrovni.

                        Mgr. Ivana Brázdová

Školní jídelna při Základní škole Karla staršího 
ze Žerotína Bludov
nabízí široké veřejnosti možnost zdravého a chutného stravování 
dle výživových norem.
Vaříme jen na přírodních rostlinných tucích, z čerstvých surovin, 
které často pocházejí  z produkce soukromých zemědělců.
Pravidelně zařazujeme ovoce, zeleninové saláty nebo kompoty. 
V nabídce nechybí ani luštěniny, tolik potřebné pro správnou 

funkci trávících orgánů a důležité nejen pro děti, ale i dospělé.
Dvakrát až třikrát měsíčně se v našem jídelníčku objevují 
mořské ryby, střídáme maso vepřové, hovězí, kuřecí i krůtí,
s různými přílohami – počínaje bramborami v různých úpra-
vách (nepoužíváme např. bramborovou kaši ze sáčku), přes 
těstoviny, rýži, až po houskové či bramborové knedlíky.
Vaříme vývarové polévky z hovězího, slepičího i rybího masa, 
polévky zeleninové, luštěninové i gulášové.
Jako moučník se objevují i mléčné výrobky – jogurty, 
šlehané tvarohy či pudinky, které tím doplňují organismu 
potřebný vápník.
Součástí oběda jsou nápoje – různé druhy čajů, džusů, případně 
i mléko. Cena 1 obědu  je 47,- Kč
Více informací na tel.čísle: 583 238 234
e-mail:  kominkova@zsbludov.cz 

Občanům, kteří mají zdravotní problémy nebo 
sníženou soběstačnost, se nabízí možnost rozvozu 

obědů, což zajišťuje Obec Bludov.

Družina Lišáků s rozbitým drakem po nejkrkolomnějším pádu

Dort pro kategorii Nejhezčí drak
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KDYŽ MĚLY EVROPSKÉ JAZYKY SVÁTEK
Letošnímu Evropskému dni jazyků jsme na druhém stupni 
věnovali téměř celé dopoledne. Na pátek 25. 9. 2009 připravili 
učitelé společně se žáky zajímavý a pestrý program. Každá třída 
dostala svůj rozvrh hodin a děti tak opět zažily trochu netradiční
výuku, neboť vyučující se během svých hodin vystřídali 
v jednotlivých ročnících s nejrůznějšími aktivitami.
 Každý se snažil přijít s nějakou specialitkou ze svého obo-
ru. English is fun, Sportovní Evropou, Zeměpisná kratochvíle, 
Za všechno můžou chemici, Netradiční výuka cizích jazyků, 
Zeměpisné pexeso, to jsou alespoň některé z názvů vyučova-
cích hodin, v nichž naši žáci testovali své znalosti, poslouchali, 

soutěžili, malovali, luštili křížovky a rébusy, získávali nové 
vědomosti,…
 Deváťáci si tak trošku zahráli na učitele a připravili pro 
své mladší spolužáky ze 4. a 5. ročníku již tradičně soutěž 
v anglickém jazyce. Po splnění rozličných úkolů na stanovištích 
byli nejlepší řešitelé odměněni anglickým pexesem a lízátky.
 Zpestřením výuky na prvním stupni byly bezesporu 
i hodiny, ve kterých se děti 2. a 3. třídy na chvíli „vypravily“ 
prostřednictvím děvčat z 8. A do Francie. Formou her a soutěží 
se dověděly spoustu zajímavostí o životě a jazyku této země.
 I školní stravovna naši aktivitu podpořila a na celý týden 
připravila jídelníček v podobě specialit evropské kuchyně.
Díky všem!!! Pedagogům, dětem i školní kuchyni. 
 Mgr. Ivana Brázdová

Děti zvířátkům

Každý podzim žáci naší školy sbírají kaštany pro lesní zvěř. 
Tento rok jsme opět měli možnost sesbírat kaštany na zámec-
kém nádvoří. Děti s nadšením plnily tašky. Výsledek sběru 
byl vynikající.  Paní Mornstein – Zierotínová velmi ochotně 
odvezla přeplněné tašky až ke škole - moc děkujeme. Kaštany 
dáváme panu Marku Nimrichtrovi a ten za odměnu připraví 
pro děti zajímavou přednášku o volně žijící zvěři, myslivosti 
a preparaci zvířat. Přednáška se nám velmi líbila. Děti 
obdivovaly  vypreparovaná zvířata – kunu, prase divoké, 
bažanta, zajíce a další. Chlapci byli nadšeni ukázkou loveckých
zbraní. Děkujeme panu Marku Nimrichtrovi za ochotu, 
trpělivost a těšíme se na další ročník.

Jarmila Březinová
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

zimní svozy  
 7. ledna 2010 
14. ledna
21. ledna  !!
28. ledna
 4. února
11. února
18. února  !!
25. února
 4. března
11. března
18. března !!
25. března

letní svozy           
  8. dubna
22. dubna  !!
 6. května
20. května  !!
  3. června
17. června  !!
 1. července
15. července  !!
29. července
12. srpna
26. srpna  !!
  9. září
23. září  !!
 7. října
21. října  !!

zimní svozy
  4. listopadu
11. listopadu
18. listopadu  !!
25. listopadu
 2. prosince
 9. prosince
16. prosince  !!
23. prosince
30. prosince

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRO ROK 2010

Zimní svozy budou prováděny každý týden ve čtvrtek v období 
od 7.ledna do 25. března a na podzim od 4. listopadu 2010.
Letní svozy budou prováděny v sudých týdnech ve čtvrtek, 
a to od 8. dubna do 22.10. 2010.
Svoz pytlů s kartony je označen : !!
V tyto dny dejte pytle s kartony vedle popelnic.

Svozy komunálního odpadu

Svozy plastů
Svozy budou prováděny v sobotu v níže uvedených dnech 
od 7:00 h. Žádáme občany, aby plasty připravili v průhledných 
igelitových pytlích k přístupovým cestám nejlépe v pátek večer.
6. února 2010 (sobota)  7. srpna
3. dubna  2. října
5. června  11. prosince

SVOZY NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
Konkrétní časy a místa budou upřesněny vždy před svozem. 
Žádáme občany, aby dodržovali předepsané časy, které budou 
uvedeny na letácích.
15. května 2010 (sobota)
6. listopadu

Libor Kočtař – referent obecního úřadu

Vážení občané,
dne 7. 11. 2009 stejně jako v minulých létech bude 
obec organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ 
Rapotín sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou 
umístěny pouze na parkovišti u Hasičské 

zbrojnice
v době od 7:oo do 12:15 hodin 

a dále po uplynutí povinné přestávky 
od 12:45 – 13:45 hodin

Vysloužilé elektrospotřebiče jako ledničky, 
mrazničky, televizory, monitory odevzdejte 

bezplatně každý sudý čtvrtek na místě 
zpětného odběru a ne až při svozu 

nebezpečného odpadu - šetříte finance 
pro zlepšení životního prostředí.

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

Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť, 
železný šrot, střešní krytina, výkopová zemina, větve 
a klestí či tráva.

Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na 
určená místa dříve než je stanoven 

termín svozu.
Bude zajištěn dohled pověřeného 

zaměstnance obecního  úřadu.

Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně 
přistupují ke třídění odpadů a šetří tím životní prostředí.

 Obecní úřad Bludov

Nebezpečný odpad

Vážení občané.
Ve dnech 13.11 – 16.11. a 16.11. - 18.11.2009 stejně 
jako v minulém roce bude obec organizovat ve spo-
lupráci se společností SITA CZ Rapotín sběr bioodpadu.
Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou umístěny na 
parkovišti u Hasičské zbrojnice, za obchodem U Urbana, 
u Monády, Na Bludovečku.
Kontejnery budou přistaveny v pátek a odvezeny v pondělí 
a dle potřeby občanů znovu přistaveny prázdné v pondělí 
a odvezeny ve středu.
Svoz tohoto odpadu z domácností je určen jen 
pro občany Bludova.
Do bioodpadu patří jen odpad rostlinného původu 
– tráva, listí, květiny , odpad ze zahrádek.
Bude zajištěn dohled pověřeného zaměstnance obecního 
úřadu.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně 
přistupují ke třídění odpadů a šetří tím životní prostředí.

Obecní úřad Bludov

Kalendář 2010

V KD a trafice 
“U zámku”  můžete zakoupit 

nástěnný kalendář – 
BLUDOVSKÉ SPOLKY 
A ORGANIZACE 2010 
/formát A3/  za 91.- Kč

Svoz bioodpadu
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Od léta již uplynul nějaký čas, ale právě koncem měsíce 
listopadu budou bludovští hasiči hodnotit letošní rok i celé 
volební období, také z tohoto důvodu Vás chceme sezná-
mit s historickým úspěchem bludovského hasičského mládí.                                                                
Nádherný atletický stadion v Třebíči a kraj Vysočina se stal 
letos hostitelem nejvyšší hasičské postupové soutěže mládeže 
– Mistrovství republiky. Zúčastnilo se 15 nejlepších družstev, 
vítězů krajských kol (střední Čechy mají 2 zástupce). Olo-
moucký kraj reprezentovalo družstvo mladých hasičů z Bludova 
poprvé v historii.  Tento úspěch byl snem několika generací dětí 
a vedoucích, vždyť každý rok o postup bojuje kolem tisícovky 
družstev v celé republice. K samotnému průběhu, první den 
1. července jsme dopoledne absolvovali únavnou cestu Blu-
dov – Třebíč naší Avií a poznali jsme „vynikající“ stav našich 
silnic a dálnic. Po ubytování měl odpoledne proběhnout závod 
požárnické všestrannosti (ZPV), který ale po velké průtrži 
mračen musel být přerušen, posléze zrušen. Naše nervozita 
z prvního startu na mistrovství se protáhla do následujícího 
parného dne. První disciplína byla technicky nejsložitější – po-
žární útok CTIF, první pokus, zbytečná chyba a trestné vteřiny. 
Ve druhém se družstvo zklidnilo a zaběhlo osobní rekord 
47,88s – nádherné páté místo na úvod. Co následovalo, nedalo 
celé výpravě dlouho do noci spát, včetně nejlepších fanoušků 
celého mistrovství a byli jimi ti naši. Disciplína štafeta 400m 
CTIF se stala dramatem až do samotného závěru. Štafetu běží 
9 soutěžících rozdělených do jednotlivých různě dlouhých 
úseků, z nichž většina je s překážkami nebo různými úko-
ly. Běží ve dvou drahách dvě družstva současně a mají dva 
pokusy. Běželi jsme s výborným týmem z Uhlířských Janovic 
a zvítězili jsme časem 67,08s. Uhlířské Janovice dosáhly času 
67,11s. Po prvních pokusech jsme drželi vedoucí pozici před 
Uhlířskými Janovicemi a největším favoritem mistrovství druž-
stvem Malbru 67,88s (Malenovice-Brumov) ze Zlínského kraje.                                                                                              
Ve druhých pokusech se děly věci, hned první Měník zaběhl 
67,86s a bylo jasné, že bude přituhovat. S číslem osm Malbru 
zaběhlo nejlepší dosavadní čas 67,06s a to se nám nelíbilo. 
Podle plánu měla do druhého pokusu nastoupit trošku pozmě-
něná sestava, ale vsadili jsme na tu původní a to byl mazec, do 
poslední předávky jsme běželi na stejné úrovni s Uhlířskými 
Janovicemi, ale náš finišman Martin Sobotka měl pevnější nervy 
na posledním úseku – dvě hadice-spojit-napojit na rozdělovač- 
napojit proudnici a v cíli z toho byl řev celé tribuny, zrodil se 
nový a fantastický rekord mistrovství 66,56s. Pro Bludov to 
v tu chvíli znamenalo titul mistrů republiky v této disciplíně, 
poprvé v historii šampionátů padl čas pod 67s. Obrovská radost, 
velice sportovní gratulace od ostatních družstev, vedoucích, roz-
hodčích. Závěr dne byl pro většinu výpravy jako ve snu, do té 
doby „nějaký Bludov“ vypálil rybník  družstvům, která mají za 
sebou mnoho účastí i titulů. Ale čekaly nás ještě dva soutěžní dny 
a bylo třeba se dobře vyspat, odpočinout, na nějaké slavení čas 
nebyl. Druhý den a hned následující disciplína štafeta 4x60m
s překážkami naše další naděje srazila k bodu mrazu. První 
pokus byl neplatný pro špatnou předávku a druhý pokus, 
předposlední úsek - přenos hasicího přístroje, poprvé letos 
po postavení na podlážku se zavrtěl a spadl, než to Kropes 
(Petr Krobot) postřehl, vrátil se – předal, v cíli to znamenalo 
46,53s a třinácté místo. Po radosti z minulého dne zklamání, 
slzy, ale síla týmu se projevila. V následující disciplíně štafetě 
požárních dvojic, silně ovlivněné deštěm, družstvo Bludova 

prokázalo, že právem patří mezi letošní absolutní elitu této 
kategorie. Po bojovném výkonu dosáhlo času 52,02s a sklo-
nilo se pouze před největším favoritem a pozdějším celkovým 
vítězem mistrovství, družstvem Malbru, které zvítězilo v čase 
51,74s. Další titul vicemistrů byl doplněním už tak výborné-
ho vystoupení bludovského družstva na tomto mistrovství.                                                                                       
Následoval den poslední a závěrečná královská disciplína 
požární útok se společným strojem a na nástřikové terče (přes 
otvor o průměru 50mm se musí ze vzdálenosti pěti metrů do 
terče nastříkat 10 litrů vody), pro naše družstvo premiéra, 
protože ani na krajské soutěži se společný stroj a nástřikové 
terče nepoužívaly. Družstvo má možnost dvou pokusů, proto 
bylo cílem toho prvního hlavně dokončit a dát základní čas 
v disciplíně. Nakonec z toho byl čas 24,18s a šesté průběžné 
pořadí. V druhém kole se většina družstev zlepšila a bylo jasné, 
že na medaili bude třeba se zlepšit. Velice dobře rozběhnutý 
pokus ovšem skončil nezdarem, když strojník Martin Sobotka 
zavadil o vypínač zapalování a vypnul stroj, věc hrozná, která 
se mu ovšem nedá vyčítat, snaha byla pokus co nejvíce urychlit. 
Desáté místo z útoku znamenalo celkové čtvrté místo, chviličku 
zklamání vystřídala radost z vynikajícího úspěchu za potlesku 
našich fandů z tribuny, bylo v soutěži družstev dobojováno.                                                                                        
Následovalo poslední klání mistrovství, běh na 60m 
s překážkami chlapců a dívek. Tuto disciplínu už déšť trápil 
velkou měrou, přesto tato disciplína znamenala třešničku na dor-
tu našeho celého působení na mistrovství republiky. Petr Krobot, 
jeden z našich tajných trumfů zaběhl se startovním číslem jed-
na čas 13,02s a oprávněně se radoval z druhého místa a titulu 
vicemistra České republiky. Výborně zaběhl i Tomáš Weidinger 
který časem 13,59s obsadil šesté místo. Z děvčat se na pěk-
ném 25. místě umístila Katka Krobotová. Úplnou tečkou bylo 
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen a poté zasloužený 
odpočinek při sledování mistrovství republiky dorostu v následu-
jících dnech. Co napsat závěrem, obrovský úspěch nejen bludov-
ských hasičů, ale také celé obce Bludov, jejíž jméno tento kolektiv 
určitě vnesl do povědomí nejen účastníků mistrovství, ale i spousty 
diváků u internetových přímých přenosů a záznámů z této akce. 
Dosaženému úspěchu předcházely roky tréninků, soutěží a sou-
středění. I v tomto sportu úspěchu předchází vždy hlavně dřina 
a dvojnásob platí, že dostat se až na Mistrovství republiky 
a uspět na něm zvládnou jen ti nejlepší. Jsou jimi:
Petr Krobot, Martin Sobotka, Lukáš Riedl, Tomáš Weidinger,
Jiří Krejčí, Jan Kárský, David Zaoral, David Švub, Lucie 
Strouhalová, Kateřina Krobotová.
 Martin Diviš – vážně se zranil v přípravě, ale celé mistrovství 
byl s námi, Karolina Jánětová, Kristýna Janigová – náhradnice 
a výborné fanynky Vedoucí: Martin a Milena Sobotkovi, Jiří 
a Dana Krejčí. Instruktor: Tomáš Engel
 Celý kolektiv děkuje svým věrným fanouškům, rodičům, 
výboru a celému sboru, obecnímu úřadu Bludov, zastupitelstvu
za dlouholetou podporu, Okresní odborné radě mládeže 
Šumperk, partnerským sborům SDH Kolšov, Dolní Studénky,
Petru Michailidisovi a SDH Moravský Beroun, všem 
sponzorům: Olomoucký kraj, firmě WTC - Ing. Ťulpík, firmě 
Böser – izolace, firmě EXPO – Dobeš, firmě PONAM - Ing. 
Muroň, Bludovská a.s., firmě Normalie Czech – König Sudkov, 
Matušková – textil, Urban – smíšené zboží

Další zprávy z letošní činnosti hasičů v příštím čísle.

Mistrovství České republiky mladých hasičů – Třebíč 1. – 3. července 2009
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Poděkování

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

V listopadu 2009 oslaví:
Hirešová Edita Tř.A.Kašpara 70
Riedlová Květoslava Dr.Březiny  70
Brzobohatá Marie Školní  70
Drážný Ladislav Nová Dědina 70
Snášelová Marie Na Hradě  70
Hrochová Ludmila J. Žižky  70
Špička Vojtěch Tř.A.Kašpara 70
Snášel František Nádražní  75
Kohout Karel Dr.Březiny  75
Macháček Miroslav 8. května  80
Pavlů Jaroslava Komenského 81 
Holinková Milada B.Němcové 81 
Krejčí Josefa Nová Dědina 81 
Ptáček Jan J. Žižky  81 
Březinová Jarmila U Rybníčku 81 
Kotrašová Josefa Slepá  82
Janků Emilie Masarykova 82 
Matýsek Miroslav Lázeňská  84 
Směšný Jan Tř.A.Kašpara 86 
Divišová Jiřina Lázeňská  87 
Fričová Zora Dr. Březiny 88 
Zajícová Filomena Nerudova  90 

na listopad 2009
Ne  1.11. 16:00 Podskalák – divadel.představení
Pá  6.11.  17:00 Kurz digitální fotografie /škola/
So  7.11.  14:00 Koncert KPH - zámek
So  7.11. 15:00 Pohádka – Bajaja
Pá 13.11.  17:00 Kurz digitální fotografie /škola/
Út 17.11.   6:00 Zájezd do Polska
Út 17.11.   16:00 Mistříňanka
Pá 20.11.  17:00 Kurz digitální fotografie /škola/
So 21.11.   6:00 Zájezd do Polska
Ne 22.11. 15:00 Pohádka – O králi, který rád mlsal
Po 23.11. 18:00 Cestopis.přednáška – Kuba
So 28.11.  6:00 Zájezd do Národního divadla
Čt  3.12. 16:30 Mikulášská besídka pro děti
So  5.12. 14:00 Mikulášská pro důchodce

POZVÁNKA

v listopadu 2009
PRODEJE  v kulturním domě

Středa 4.11., Pondělí 9.11.
Úterý a Středa 10. a 11. 11. – levný textil
Pátek 13. 11., Čtvrtek 19. 11., Pondělí 23. 11.

Z l a t á   s v a t b a
Dne 21. listopadu  2009 oslaví zlatou svatbu 

manželé Vlasta a Karel Chlebíkovi.         
       Do dalších společných let přeje vše nejlepší 

Sbor pro občanské záležitosti.

Dne 22.11. 2009 oslaví naše maminka 

a babička paní 

Marie Snášelová 
své 70. narozeniny 

a dne 26. 3. 2009 tytéž narozeniny 

oslavil náš tatínek a dědeček pan

Jaroslav Snášel
.. nejdřív čekáme na zázrak.

Život plyne a my občas vzdychnem: jednou, až ...
Pak se se vším smiřujeme

a nakonec se naučíme vidět
taky to dobré ...

Každý čas má svoje kouzlo.
Jiný čas, než je teď, už nedostameme.
Tak si ho, milí rodiče, užívejte ve zdraví 

a co nejlíp!

Vše nejlepší přejí dcery Marie, Jaroslava, Blanka 
a Věra s rodinami a 7 vnoučaty.

Dne 21.11. 2009 oslaví 

z l a t o u   s v a t b u
manželé Karel a Vlasta Chlebíkovi 

z Bludovečka. Při příležitosti výročí přejeme všechno 
nejlepší do dalších společných let, hodně zdraví 

a lásky. Dcera Marcela s rodinou a syn Karel s rodinou.

Dne 25. listopadu 2009 se dožívá významného živitního jubilea 

paní Ludmila Hrochová
Vše nejlepší, hodně zdraví a Božího požehnání do dalších let 

přeje syn František s rodinou a dcery Ludmila, Marie a Romana 
s rodinami. Pravnoučata Matěj, Jakub, Gábinka a Karolínka 

posílají sladkou pusu.

Včelařství Urbanovi z Račího údolí u Javorníka srdečně děkuje 
členům Sboru dobrovolných hasičů v Bludově, panu 

Romanu Kamlerovi, panu Jaromíru Kvapilovi ml., 
panu Bohuslavu Strouhalovi a panu Petru Komínkovi, 

za obětavou pomoc (nejen fyzickou, ale i psychickou) 
při letošních červnových záplavách.
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Vzpomínka
Dne 7. listopadu 2009 vzpomeneme 5. výročí 
úmrtí naší maminky, babičky, prababičky paní

Květoslavy Stonové
S láskou vzpomínají dcera a vnuci Libor, Jarek,
Marek s rodinami.

Dne 24. listopadu 2009 vzpomeneme smutné 
10. výročí úmrtí naší milované maminky, 
babičky a prababičky paní

Anny Březinové

Byla mladá a krásná, je to již 60 roků od fotky 
z výletu do Krnova 

Zdenička Savková 
později Markovská

Dne 17. listopadu 2009 uplynou 2 roky od úmrtí 

paní Jiřiny Filipové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Nikdy 
nezapomene manžel, dcera a vnukové.

Kulturní dům Bludov
uvádí v podání divadelního souboru

Václav z Václavova operetu Karla Hašlera

PODSKALÁK
Neděle 1. listopadu 2009 

v 16:00 hodin
Kulturní dům Bludov

- vstupné 30.- Kč-

Dne 2. ledna 2010 by se dožil 98 let náš
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček pan

Josef Březina
Kdo jste je znali a méli rádi, vzpomeňte s námi. 
Dcery Anna a Květoslava s rodinami, vnuci 
a pravnoučata.

Těžko se s tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít, vzpomínka smrtí 
nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 13. listopadu 2009 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí pana

Jana Jurky z Bludova
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Dušičkové rozjímání a vzpomínka. 
Na stolku u Tvé fotky hoří svíce,

nevrátíš se mi nikdy již, Zdeničko, více.
Besinka, ta se též načeká, 

je to jen pes? Ne, je to půl člověka.
Bože můj, dej mi z Tvé vděčnosti,

vrať mi mou Zdenu z té Tvojí věčnosti.
Za oknem padají kapičky deště,

a mě při tom psaní, kapou slzičky ještě.
Na stole ve váze jsou krásné růže,
proč jsi mi odešla, kdo za to může?

Jak ten čas letí, bude půl roku,
co jsem Tě neviděl, nepodal ruku.
Besinka v pelíšku si v klidu spinká,
přemýšlí, přemýšlí, kde je paninka.

Myslí si, že až se vyspinká,
tak se ji objeví ta její paninka.

Neobjeví se již mně a ani Tobě,
bude spát na věky v tom jejím hrobě.

Nejsem žádný Vrchlický, ani jiný básník, ale pokusil jsem se to trochu 
zveršovat. Vy, co jste ji znali nebo potkávali s pejskem Besinkou, 
vzpomeňte se mnou. Štěpán Markovský.

Kruhy přátel hudby Bludov
Vás zve na 

VIOLONCELLOVÝ 
KONCERT 

H r a j í :
Petr Nouzovský (violoncello)  
a Stanislav Bogunia (klavír)

V sobotu 7. listopadu ve 14:00 hod. 
na ZÁMKU v Bludově 

P r o g r a m  :
Claude Debussy - Sonáta d moll pro violoncello a klavír

Leoš Janáček - Pohádka pro violoncello a klavír
Olivier Messiaen - Kvartet ke konci času (část pro violoncello a klavír) 

 Antonín Dvořák - Klid lesa pro violoncello a klavír
César Franck - Sonáta A dur pro violoncello a klavír 

vstupné 40.- Kč

Kulturní dům Bludov pořádá

Kurz společenského tance 
pro dospělé

Zahájení leden 2010 
středy od 20:00 hod.

Vyučuje:
taneční mistr Jiří Hrubý ze Šumperka

Cena 300.- Kč za 6 lekcí 
přihlášky v KD Bludov do konce listopadu 2009

Tanečníci: Studenti ZUŠ Zábřeh                                
Hudební doprovod:  

COMBO stryca Ahmeda vedené Vítězslavem Pláškem 
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Největší středoamerický ostrov se může právem pyšnit několika 
nej. Pojďte nahlédnout pod pokličku tohoto neskutečného 

socialistického skanzenu. K vidění jsou zde věci, které opravdu 
neuvidíte nikde jinde a zažijete příhody, které nikde jinde zažít 

nemůžete. Projdeme turistickým rájem Varadero a hlavní město 
Havanu. Při cestě ke Karibiku navštívíme nejstarší město a 
základnu dávných pirátů Trinidad, podíváme se do blízkého 
pohoří na Rambo tour a cestou zpět zastavíme na politickém 

školení mužstva ve městě Santa Clara.

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku

KUBA
exkurze do reálného socialismu
s Miroslavem Denešem

Pondělí 23. listopadu 2009 
v 18:00 hodin
kinosál Kulturního domu Bludov

Divadýlko Kuba
Plzeň

Princ Bajaja ®®

Nové zpracování jedné z nejkrásnějších českých  pohádek.  
Příběh o lásce, odvaze  a  moudrosti vypráví dětem 

královský šašek Matěj a vrchní královská chůva Kateřina  
prostřednictvím netradičních loutek a masek.

Kulturní dům Bludov
Sobota 7. 11. 2009 v 15:00 hodin                    

vstupné 20.- Kč

Zveme vás na vystoupení
slovácké krojované dechové hudby 

Mistříňanka

Kulturní dům Bludov
Úterý 17. listopadu 2009 v 16:00 hodin

Dechová hudba Mistříňanka vznikla v roce 1967 z iniciativy 
Antonína Pavluše, který je také po celou dobu její existence 

kapelníkem. Již po sedmi letech své umělecké činnosti dokázala 
pod taktovkou Josefa Frýborta z Kyjova zvítězit v nejprestižnější 
soutěži dechových hudeb o „Zlatou křídlovku“. To jí také otevřelo 
cestu do světa. Zvítězila na festivalu v Suhlu  (v tehdejší NDR) 

a mimořádného úspěchu dosáhla v rakouském městečku 
Lackenbach, kam je v dalších letech znovu zvána.

Dechová hudba Mistříňanka jako jedna z prvních v tehdejším 
Československu navázala na starou tradici mistrů - lidových 

muzikantů a hudců a tuto tradici zdobí kvalitním rozvíjením původní 
a stylizované formy slováckého folklóru. V jejich pořadech se ozývají 
autentické písně a hudba provázející lid Slovácka při všech životních 
událostech, hraje s vynikající virtuozitou starší, ale také nové umělé 
skladby autorů čerpajících z lidové tradice kraje. V posledních letech 

čerpá z vlastní hudební i textařské dílny, zejména Miloslava R. 
Procházky, Antonína Pavluše, Zdeňka Valného aj.

- vstupné 40.- Kč -

Kulturní dům Bludov
Nabízí volná místa na zájezd  do Polska

Úterý /svátek/ 17. 11. 2009
Sobota 21. 11. 2009 
- KUDOVA ZDROJ

Odjezd od KD Bludov 
v 6:00 hodin

Cena 180,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

v v

Benefiční koncertBenefiční koncert
ve prospěch Kojeneckého ústavu v Šumperku 

– Dětské centrum Pavučinka

        Poslední večer před nastávajícím Adventem opět na Zámku 
v Bludově zazní hudba, dar, který otevírá lidská srdce. S jakou radostí 
lze vstoupit do nálad očekávání Narození, Vánoc. A v tomto čase 

jsme všichni jakoby vnímavější pro potřeby druhých, otevíráme brány 
svých smyslů a niter pro potřeby druhých. Koncert na bludovském 

zámku nám k tomu dává první příležitost, protože dar hudby při 
něm chceme proměnit v dar dětem, dětem nemocným, opuštěným, 

bezbranným tvorečkům, kteří jsou odkázání na pomoc druhých.

       Je velmi vzácné – a chci za to poděkovat Mornstein-Zierotinům 
– že se rozžehnou na jejich zámku svíce, pozdraví se lidé, kteří 

při staré duchovní hudbě nechají v sobě rozeznít čas nastávajího 
Adventu, jednoho z nejkrásnějších období roku, kdy více vnímáme 

lidi kolem nás a v nás. 
Vít Rozehnal  

Předadventní nokturno 
na zámku v Bludově 

účinkuje
Schola od sv. Jana Křtitele

Šumperk

Program: Duchovní hudba, písně z českých a moravských 
kancionálů, adventní písně

Sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal

28. listopadu 2009 - sobota - 18.00 hod.
Zámek v Bludově

Předadventní nokturno na zámku v Bludově
28. listopadu 2009 - sobota - 18.00 hod.
Schola od sv. Jana Křtitele, Šumperk
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O králi, který rád mlsal
®®Kulturní dům Bludov 

Vás zve na pohádku

Stůl jeho Excelence se prostírá 
k obědu! Předkrm: karamelové 
bonbony s malinovou šťávou 
a jahodové taštičky plněné 

pudingovým krémem. Hlavní chod: 
čokoládová polévka s gumovými 

medvídky, krupicová kaše, 
šlehačková kaše a marcipánová 

omáčka s tureckým medem. V nové 
autorské pohádce Divadla Tramtarie 
navštíví mlsné království hrozný kaz 
Velekaz. Co se stane s králem, který 

tolik rád mlsá?

Neděle 22. listopadu 2009 
v 15:00 hod.

Divadlo Tramtárie Olomouc
Hrají: Alois Pešek, Jana Posníková, Jiří Šefl,  Lenka Krejčí, 

Marian Zedník, Tomáš G. Vik 

vstupné 20.- Kč

Kulturní dům Bludov pořádá kurz základů

 Kurz 
je určen zájemcům 

 o fotografování digitálním
fotoaparátem a provádění úprav 

snímků v počítači.

Kurz se uskuteční v budově ZŠ Bludov, v počítačové učebně. 
Znalost práce na počítači není podmínkou. Pracovat budeme 
v malých skupinkách (2 – 3 lidé), v nichž alespoň jeden bude 
umět ovládat počítač. Cena celého kurzu 150.-  Kč na osobu.

Přihlášky: tel. 583238177, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz

1. seminář – 6.11. 2009 od 17:00 do 19:00 hod.
Obsah: základní pojmy z oboru digitální fotografie, rozlišení 
obrázku, barva, barevná hloubka, expozice, ISO, expoziční 
hodnota EV, histogram, formáty pro ukládání obrázků. 
Digitální fotoaparáty, druhy, vlastnosti, fotografování v 
základních a tvůrčích režimech. Formáty pro ukládání fotografií.

2. seminář – 13. 11. 2009 od 17:00 do 19:00 hod.
Obsah: základy bitmapové grafiky. Základní úpravy fotografií, 
zvětšení, zmenšení, ořez, úrovně, úprava barev, vyvážení bílé, 
doostřování, výběry, klonovací razítko, rámečky. Tisk fotografií. 
DPI. Přenos dat do fotoalba, tvorba fotoknih.

3. seminář – 20. 11. 2009 od 17:00 do 19:00 hod.
Obsah: práce s vrstvami, vrstvy úprav, složité výběry, tvorba 
panoramatických obrázků, tvorba koláží, tvorba animací.

Lektor: Ing. Josef Baslar, učitel počítačové grafiky 
na VOŠ a SPŠ Šumperk

Pionýrská skupina Bludov oznamuje, 
že sběr železa plánujeme 

na duben příštího roku. TERMÍN SBĚRU 
BUDE VYHLÁŠEN MÍSTNÍM ROZHLASEM. 

Děkujeme.

Sběr železa

Advent 2009 
Adventní koncerty mají u nás v Bludově již dlouholetou tradici. Výtěžky byly zasílány na pomoc nejen handicapovaným 
dětem, ale i dospělým do konkrétních zařízení a ústavů. V letošním roce budou všechny prosincové koncerty zaměřeny na 
pomoc především našim spoluobčanům. Každý z nás se může dostat do situace pacienta, kdy je dlouhodobě nepohyblivý, 
upoutaný na lůžko. A právě tehdy vzniká ohrožení poškození kůže – dekubit (proleženina). Proto bude letošní výtěžek 
dobrovolného vstupného použit na nákup zdravotních pomůcek, které poslouží našim dlouhodobě nemocným spoluobča-
nům.Protože jejich cena je poměrně vysoká, ne každý si je může dovolit zakoupit.  Jde především o antidekubitní matrace 
s kompresorem, dále o podložku, která je určená k předcházení vzniku proleženin, polohovací podložku, která umožňuje 
stabilní polohování a odlehčení postižených míst dolních končetin i dalších tělesných partií. 
Tyto pomůcky budou k dispozici u MUDr. Klofáčové.

Neděle 29.11. 2009  – 1. adventní koncert – „Hubertská mše“ s doprovodem lesních rohů

Neděle 6. prosince  – 2. adventní koncert – Žáci ZUŠ Šumperk, Irena Kocůrková – sólové varhanní skladby

Neděle 13. prosince  – 3. adventní koncert – program bude upřesněn

Koncerty se uskuteční v kostele sv. Jiří v Bludově, začátek vždy v 16 hodin.

Neděle 20. prosince  – Vánoční koncert – J.J.Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“ s doprovodem orchestru  
       Kostel sv. Jiří v Bludově, začátek v 17 hodin 

Středa 23. prosince v 17 hodin  – „Živý Betlém“ – nádvoří bludovského zámku.

Přeji Vám všem advent prožitý ve zdraví, klidu, ale i v  radostném očekávání. Věřím, že si najdete čas a některý z koncertů 
navštívíte, neboť dlouhodobě nemocným pacientem se může stát kdokoliv z nás.

Na setkání s Vámi se těší Irena Sedláčková, O.S. Canzonetta Bludov
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Se zájmem jsem si přečetla článek v Bludovanu ze dne 
2.10.2009. Člověka vždycky potěší, že se najde někdo, 
kdo chce udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní ob-
čany. Jistě je takových obyvatel v Bludově víc, jenže se 
o nich neví. Chci o těch, o kterých vím, napsat. V bytovce
Polní 940 se za dva roky dvakrát zvyšoval nájem, ale 
přesto jsme neměli kde sušit prádlo. Soukromé provázky 
nestačily pro všechny. Zaměstnanci, kteří zde provádě-
li menší opravy, kritizovali, že se prádlo suší v bytech 
a tím se zvyšuje vlhkost v budově. Několikrát jsme 

Poděkování
o sušáky žádali, ale zůstalo u slibů. Až na popud pana starosty
byly uvolněny peníze na jejich vybudování. Ale zase se nic 
nedělo. Až se problémem začal zabývat pan Jiří Motyka. 
Se svým přítelem Tomášem Komínkem ve svém volném 
čase připravili železnou konstrukci, svařili ji a přitom po-
užili el. proud ze svého bytu, konstrukci poté zabetonovali. 
I voda byla z bytu p.Motyky. Ten den se mu narodila dcera, 
k čemuž rovněž gratulujeme. Přestože ani nedostali žád-
nou odměnu, chci alespoň jménem nájemníků, kteří sušáky 
používají, oběma pánům poděkovat.

Dana Hojgrová

Již 4.000 občanů podpořilo svým podpisem petici na podporu 
vzniku Národního parku Jeseníky. 
 Většina těchto hlasů byla získána v našich horách a zkušenos-
ti z několika velkých veřejných akcí ukazují, že veřejnost vnímá 
téma vyhlášení národního parku (dále jen NP) převážně pozi-
tivně. Občané Bludova mohou petici podepsat v Kulturním 
domě Bludov na ulici A. Kašpara 353. Podrobné informace 
o petici a o NP Jeseníky jsou k dispozici na www.actaea.cz 
Petice zatím není časově omezena. 
 Proč vlastně petice vznikla a proč je zapotřebí vyhlásit 
národní park? Petiční iniciativu organizuje skupina občanů, 
kteří aktivně působí v Jeseníkách. Hlavním cílem této veřejné 
kampaně je zlepšení praktické ochrany přírody v našich horách, 
zlepšení možností využití finančních prostředků ze strany státu 
a fondů EU a podpora udržitelného rozvoje Jeseníků.
 Příroda Jeseníků je jedinečná, evropsky významná a zaslou-
ží si proto odpovídající a kvalitní formu ochrany a péče. Jedná 
se zejména o mimořádně zachovalé a rozsáhlé horské lesy, uni-
kátní jesenickou arkto-alpínskou tundru, rašeliniště apod. Na-
chází se zde mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, včetně 
takových, které se jinde v ČR a ani ve světě nevyskytují. 
 Současný stav praktické ochrany přírody v Jeseníkách 
je neuspokojivý a potýká se s několika zásadními problémy. 
Týká se to jak nedostatečné osvěty a informovanosti obyvatel-
stva i turistů, tak nedostatečné ochrany vzácných lokalit před 
neukázněnými turisty. Na praktickou ochranu chybí finanční 
prostředky i lidské kapacity. Jedná se také o zarůstání unikátní 
vysokohorské tundry nepůvodní borovicí klečí, která vytlačuje 
vzácné jesenické druhy a omezuje přirozené přírodní procesy. 
Jde ale i o další zásadní věci: o udržitelný rozvoj regionu, kte-
rý přírodu Jeseníků nepoškodí a zachová ji pro další generace. 
Tzn. rozvoj založený na kvalitě služeb a na ekologicky šetr-
ném turismu. Současná forma ochrany prostřednictvím CHKO 
tyto problémy neumožňuje efektivně řešit. Realizace vhodné 
varianty NP naopak tyto problémy pomůže řešit. 

NÁRODNÍ PARK JESENÍKY - POMŮŽE VYŘEŠIT ŘADU VĚCÍ
Je zapotřebí zdůraznit, že NP Jeseníky je koncepčně 
navrhován zcela jinak než NP na Šumavě či v Krkonoších, 
abychom předešli tamním problémům. Předpokládá se, že NP 
bude na území neobydleném, tzn. mimo obce, a bude zahrnovat 
zbytky divoké a zachovalé přírody, zejména v centrální části 
Hrubého Jeseníku. Zjednodušeně řečeno od rašeliniště Skřítek 
přes hlavní hřebeny a masivy až po Obří skály na jesenické 
straně. Rozloha NP by tedy měla činit pouze cca 25 % plochy 
dnešní CHKO Jeseníky. Předpokládá se jiný způsob řešení 
problematiky kůrovce než na Šumavě, tzn. že by zde neměl být 
uplatněn režim bez zásahovosti, který je hlavním důvodem sporu 
na Šumavě. V Jeseníkách je také zapotřebí klást větší důraz na 
realizaci udržitelného rozvoje regionu.

 Realizací této varianty NP by nedošlo k případnému ome-
zení života v obcích a ani k omezení současných oficiálních 
turistických stezek v horách. 

 Petice je určena Parlamentu ČR a Ministerstvu životního 
prostředí, které si již nechalo zpracovat odbornou studii vy-
hodnocující možnosti vyhlášení NP Jeseníky. Dosud největším 
úspěchem petice byla pracovní návštěva pana ministra ži-
votního prostředí, RNDr. Ladislava Mika, dne 15. 9. 2009. 
Součástí bylo jednání se starosty obcí CHKO Jeseníky v Karlově 
Studánce. Výsledkem jednání bylo mj. to, že ministerstvo zpra-
cuje první oficiální dokument k možnému vyhlášení NP Jeseníky 
a v polovině listopadu jej rozešle všem významným subjektům
(obce, Lesy ČR, kraje, myslivci) k připomínkám. Od toho 
se bude odvíjet další diskuse.

Petiční výbor petice na podporu vzniku NP Jeseníky uvítá 
spolupráci občanů.

Ondřej Bačík ml., 
zástupce petičního výboru

kontakt: ondrej.bacik@centrum.cz 
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Milí spoluobčané Bludova, 
chtěla bych vás krátce seznámit se společností Obecní lesy 
Bludov s.r.o., která pro vás všechny pracuje již více jak 10 
roků.
 V únoru r. 1997 založila obec Bludov, jakožto jediný vlast-
ník, společnost s ručením omezeným, jejímž úkolem měla být 
údržba obecní zeleně, provozování stále více upadajícího za-
hradnictví, pěstební činnost v obecním lese a s tím související 
provoz lesní školky. 
 Ihned na počátku byla mezi společností a obcí stanovena 
pevná pravidla v podobě řádných nájemních a kupních smluv, 
jež obě strany do dnešních dnů obnovují a plní. Veškeré práce 
pro obec jsou měsíčně fakturovány dle skutečně odvedených 
a dokladovaných výkonů. Společnost platí obci nájmy ve smlu-
vených částkách a termínech.
 Sídlem společnosti se zpočátku staly pronajaté prostory 
bludovského zámku, kde v té době byl ještě umístěn obecní úřad 
a technické zázemí obce.
 Během prvních tří let jsme pracovali pouze s velmi ome-
zeným technickým vybavením, které jsme odkoupili při zřízení 

společnosti od obce. S rozvojem dalších aktivit (pronájem lomu 
Pod Baštou a provozování všech obecních kotelen) a znásobe-
ním objemu pracovních úkonů jsme byli nuceni nakoupit nové 
stroje a pracovní nářadí. Mezi naše největší investice tehdy patřil 
nákup staršího traktoru Zetor 6245, dodávkového automobilu 
Renault, velké samochodné sekačky Yard a nového automobilu 
Dacia. Nezbytnou nutností byl i nákup dalšího vybavení, např. 
motorové pily, křovinořezy, nářadí za traktor pro obdělávání 
lesní školky a profesionální nářadí pro zahradnické práce.
 Na podzim roku 2003 byla obcí dokončena rekonstrukce bý-
valé zimní zahrady „Oranžerie“, která byla historicky nedílnou 
součástí zámeckého zahradnictví. 
 Naše společnost v témže roce rozšiřuje s obcí Bludov 
nájemní smlouvu na pronájem pozemků zahradnictví a sklení-
ků o budovu oranžerie. Zřídili jsme zde maloobchodní prodej 
zahradnických výpěstků, zahradnického, dárkového a dekora-
tivního zboží včetně květinářství. Do velice malých, ale příjem-
ných prostor se přemisťuje ze zámku také kancelář jednatelky 
a jedné administrativní pracovnice. V témže období se stěhu-
je do prostor bývalé kotelny ZŠ provozně technické zázemí 

Představení společnosti  Obecní lesy Bludov s.r.o.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat obecnímu úřadu, 
jmenovitě panu starostovi a všem jeho zaměstnancům, kteří se 
podíleli na realizaci akce „Chodník Lázeňská ulice“.
 Jsme rádi, že díky úsilí obce byly nakonec zajištěny finanční
prostředky na tuto akci, po které volali občané již několik 
desítek let.
 Ukazuje se, že akce se podařila, snad bez velkých problémů, 
chodník již plní svůj účel, stejně jako osvětlení. Nedostatky 
se najdou vždy, nékteré jako např. úprava zeleně se jistě zajistí 

Poděkování
teď již až v jarních měsících. Chodník je pěkný, ale svou šíří svá-
dí k tomu, že je mnohými projíždějícími chápán i jako cyklistická
stezka a už bohužel jsou případy, kdy chodec před kolaři 
uskakuje do zeleného pruhu. Proto by jistě bylo dobré při příleži-
tostné prezentaci akce se také zmínit o tom, že se jedná skutečně
pouze o chodník pro chodce.
 Novým chodníkem celá Lázeňská ulice získala na vzhledu, 
za což děkujeme. 

Občané z Lázeňské ulice.
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firmy – šatna, dílna a zejména garáže pro techniku.
 V poslední době se zaměřujeme na zkvalitnění údržby obecní 
zeleně, která by měla být bezesporu vizitkou každé obce. Aby-
chom toho efektivně dosáhli, zakoupili jsme výkonnou sekačku, 
malotraktor Kubota a mulčovací rameno k traktoru. Také jsme 
zlepšili organizaci práce a odborné vzdělávání zaměstnanců. 
 Veškeré strojní vybavení je již nyní vlastnictvím společnosti. 
To se nám postupně podařilo jen za pomocí úvěrů u bankovních 
domů a leasingových smluv s následným odkoupením strojů. 
V současné době ještě splácíme obci odkup celé úpravárenské 
linky v pískovně a věříme, že tato velká investice bude již do 
jara r.2010 splacena.
Z důvodu širokého rozsahu naší činnosti je struktura společnosti 
provozně i účetně rozčleněna do středisek:
1) pěstevní a těžební činnosti v obecním lese
2) lesní školka
3) údržba obecní zeleně, úklid odpadků a zimní údržba 
 obecních komunikací
4) zahradnictví a květinářství
5) zahradnické práce-zakázky pro občany a organizace
6) pískovna
7) energetika-provoz kotelen v ZŠ, MŠ, penzionu, kulturním 
 domě
Děkuji tímto všem občanům, kteří dokáží pozitivně vnímat 
a ocenit naši každodení práci. 

Marie Balharová – jednatelka společnosti

ZÁJEZD 
DO CHORVATSKA

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově pořádá pro občany 
naší obce pobytový zájezd do Chorvatska. 

HOTELOVÉ PAVILONY AD TURRES leží v borovicovém lese 
ve svahu nad oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném 

pavilonu (cca 150 m od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením a lodžií. Povlečení a ručníky jsou 

v ceně na místě. Úklid pokojů a výměna ručníků v ceně. 
Stravování v hotelové restauraci -  polopenze 

/ snídaně i večeře formou bufetu - švédské stoly /volný výběr jídel 
i množství jídla/ včetně nápojů. K dispozici hostům je otevřený bazén 

se sladkou vodou, taneční terasa s barem s pohledem na moře, 
restaurace. Sportovní možnosti - čtyři tenisové kurty, 

stolní tenis, minigolf, kuželna. 
Vzdálenost do centra Crikvenice je asi 1500 m.

Díky Obecnímu úřadu v Bludově, který poskytne 
příspěvek, je cena zájezdu:

• 14. – 23. června 2010  6.250.- Kč
• 21. – 30. června 2010  6.500.- Kč
•  6. – 15. září 2010       6.500.- Kč

Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí, služby průvodce, 
pobytovou taxu 300.- Kč na osobu, pojištění CK 

a dopravu lux. busem.  

Pro zájemce je připraven polodenní výlet lodí na ostrov Krk, 
celodenní výlet na Plitvická jezera a další. Letovisko Crikvenica

je významným centrem cestovního ruchu na kvarnerském pobřeží, 
asi 40 km jižně od Rijeky. Má příznivé klima pro léčbu dýchacích 

cest, astmatu, bronchitidy i revmatismu. Podél dlouhých pozvolných 
oblázkových pláží vede pobřežní promenáda 

s množstvím restaurací, kaváren a barů, která jej spojuje 
s ostatními letovisky (jezdí zde turistický vláček) - poloostrovem 

Kačjak, Dramaljem a Selcemi. V Crikvenici najdete malé Aquarium, 
kolonádu, kde se konají koncerty, rybářské fešty a jiné oslavy, 

obchody, obchůdky, rybí restaurace a kasíno. To vše dělá 
z Crikvenice velmi příjemné letovisko vhodné pro rekreaci rodin

s malými dětmi i pro dvojice, které chtějí nejen pohodu, klid, 
koupání, procházky, ale i zábavu. Slunečné počasí zaručuje 

příjemnou dovolenou od května do října.

 Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka. Dotazy tel. 583 213 415, přihlášky v KD.

Vápno hydrát 33,3 kg   50,- Kč
BF (lepidlo na dlažbu a obklady) 25 kg 45,- Kč
DB (lepidlo na Ytong) 25 kg  50,- Kč
SKA (lepidlo na polystyren) 25 kg  80,- Kč
penetral 9 kg             150,- Kč
spárovací hmota 5 kg   50,- Kč
zárubeň 80              150,- Kč
cihla dutá červená     2,- Kč
sádra šedá 30 kg   40,- Kč

a ostatní materiál i pomůcky (lžíce, fanka, hladítka) 
za velmi nízké ceny. V případě zájmu nás prosím 
kontaktujte na tel.: 775 178 253. Místo prodeje: 
ul. Ve Slévi 272, Bludov.

VÝPRODEJ stavebního materiálu
SLEVA AŽ 80 %
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Zbyněk Poisl – Elektronik servis
          Březinova 165, Bludov, tel: 608 170 400

    Prodej, montáž a servis televizních a rozhlasových antén.
    Prodej, montáž a servis zařízení pro příjem SAT. televize.
    Úpravy antén pro příjem digitální televize.
    Rekonstrukce společných televizních antén v panelových
    domech.
    Prodej, montáž a servis antén pro WiFi a CB.

    Komplety pro příjem českých programů ze satelitu již od

   2490,- Kč.
  Přijímače pro příjem pozemní digitální televize (DVB-T) od

   600,- Kč.
  Buďte připraveni na digitální televizní vysílání včas. Volejte 608 170 400  



Bludovan 15

Bludovan 9/2009

Letošní podzimní počasí je plné nečekaných změn, střídá se 
slunce, vítr a déšť, někde i sněží, a proto jsme museli udělat 
„netradiční“ Drakiádu v prostorách MŠ.
 Drakiáda proběhla 13.10. 2009. Rodiče s dětmi soutěžili 
o nekrásněji nakresleného draka, plnili dračí úkoly a příjemně 
strávili odpoledne při hrách. Odměnou za nejkrásnější výtvarné 
práce byli draci z perníku.
 S dětmi jsme se rozloučili s nadějí, že příští Drakiáda 
proběhne v přírodě a počasí nám bude přát. Letu zdar!

                  Nétková a Valentová, učitelky MŠ

Netradiční Drakiáda v MŠ

Často nás napadá, jak to asi v Bludově vypadalo kdysi – tak 
dávno, že si na to nepamatovali ani naši pradědové a prabáby. 
Fotky nemáme, nicméně řadu věcí si můžeme představit díky 
tomu, že víme, které domy jsou někdejšími statky, jak a kdy byla 
přidělována čísla popisná apod. Vydejme se na krátkou vycházku 
do historie naší obce.
Její tvar a uspořádání napovídá, že Bludov byl skutečně založen 
nějakým „lokátorem“, snad právě Bludem starším, naráz, že ne-
šlo o dědinu živelně vznikající dlouhou dobu. Původní osídlení 
má totiž tvar souvislé a uspořádané řady fakticky podél potoka.
Jan Březina ve svých Pamětech uvádí, že prvních osadníků (myš-
leno mužů, nebo také můžeme říci rodin) bylo 60. Je to skutečně 
velmi pravděpodobné, neboť v Bludově od počátku (a do 19. 
století) bylo zhruba 60 statků. 
Pokud ale platí, že obec byla „vysazena“ zaráz, není pak prav-
dou jiné tradované tvrzení, že nejstarší částí obce je horní konec. 
Nejstarší je celé území zhruba od Bašty po Husí rynk. Je také 
zajímavé, že pokud si vymezíme území původními statky – tedy 
právě od Bašty až skoro po obchod „okál“ na dolním konci, před 
nímž končí nejjižnější statky, v ideálním středu se nachází kostel 
s farou. Tato skutečnost, spolu s tím, že farská pole byla umístěna 
v souvislém pásu za farou, svědčí ve prospěch toho, že kostel 
a fara by byly stejně staré jak samotná obec. Kostel by tak byl 
jedním z nejstarších na severní Moravě.
Bludov měl po prvních několik set let své existence, až do doby 
po třicetileté válce, úplně jinou podobu, než jakou známe dnes. 
Ještě v roce 1657 totiž měl pouze 72 domů, což znamená, že 
kromě původních 60 statků zde bylo jen 12 dalších chalup, tedy 
zanedbatelné množství. Bludov tedy v zásadě vypadal tak, že šlo 
o dvě řady statků, mezi nimiž bylo, zvláště uprostřed obce, velké 
volné prostranství. Jeden pás statků totiž šel od Lip na Horním 
konci, za rybníčkem u Bartůňků, k dnešnímu Kulturnímu domu, 
kolem dnešního obchodního domu, ulicí Špalkovou na dolní 
konec. Na druhé straně šel od Bašty na Hrad, přes Balon, ulicí 
Starou, kolem pozdějšího zámku na dolní konec. Volné prostran-
ství tak zahrnovalo např. v centru vše mezi ulicemi třída Adolfa 
Kašpara po ulici Na Baloně a Stará.
Díky číslům popisným dále umíme odlišit, které domy stály před 
rokem 1779 a které byly postaveny na tom kterém místě až poté. 
Samozřejmě s mnoha výjimkami – to když byla čísla popisná 
ze zbořených domů v druhé polovině dvacátého století (někdy 
i dnes) přidělována na úplně jiné parcely. Takových je celá řada 
– jen namátkově čp. 36, 67, 166, 171, 199 a některé další. V roce 
1779 byla zavedena čísla popisná, přičemž nejvýše přiděleným 
číslem bylo čp. 201. Domy s čísly popisnými mezi 1 a 201 

(s řadou výše uvedených výjimek) tak stály na svých místech 
před rokem 1779. Pokud taky stály u statků výměnky (po blu-
dovsku „véměny“), nedostaly vlastní číslo, byly považovány 
za součást statku, stejně jako stodola apod. Výměnky dostaly 
vlastní čísla až ve 20. století.
Když se v roce 1779 číslovaly, započalo se na začátku Nové 
Dědiny, došlo se ke kostelu, dále byly číslovány statky 
(a zřejmě panské chalupy) směrem na dolní konec, tam se směr 
číslování někde kolem dnešního obchodu – okálu otočil, a po-
kračoval po druhé straně směrem k zámku (proto ten má čp. 
81, a ne 1, jako v řadě obcí), dnešní ulicí Starou na Balón, přes 
statky na Hradě na horní konec (čp. 123), tam se před Baštou 
číslování opět zatočilo a šlo po západní straně opět ke kostelu 
– k faře (čp. 144). Tam započala vnitřní řada, která šla v zásadě 
kolem dnešní tř. A. Kašpara k zámeckému rybníku, tam se opět 
směr stočil na opačnou stranu a šel dnešní ulicí dr. Jana Březi-
ny druhou řadou po Baloně pod kostel, směrem na horní konec, 
kde se zatočil u rybníka u Bartůňků a vrátil se zpátky směrem 
k faře (a dvěma čísly si „odskočil“ na Zámeček). Kdybychom 
si tato slova překreslili do mapy, získáme podobu nepravidelné 
spirály.
I číslování další poodhaluje některé vývojové fáze Bludova. 
Dlouhou dobu, do počátku 19. století, se nová stavební místa 
hledala pouze uvnitř existující obce. Proto stojí mnoho domků 
s čísly cca 150 – 250 na tak malých pozemcích, kdy se za-
stavovalo pouze na volné obecní ploše uvnitř, jíž bylo méně 
a méně. Teprve později, hlavně ve století dvacátém se toto 
myšlení, jež bralo polnosti a louky vně obce za nedotknutelné, 
protože to byl hlavní zdroj obživy, změnilo a mohlo být posta-
veno několik nových čtvrtí – na dolním konci, u Nealka apod. 
Nicméně první skokové rozšíření Bludova se odehrálo v polo-
vině 18. století, kdy vznikla Nová Dědina – jejích 32 domků 
bylo postaveno mezi lety 1727 a 1761.
Níže uvedený graf a tabulka nám ukazují, jak se vyvíjel počet 
domů v Bludově mezi lety 1582 a 2001. Vidíme v něm několik 
velkých skoků. První se odehrál spolu s první demografickou 
revolucí, kdy se stále více dětí dožívalo dospělosti – v dru-
hé polovině 18. století. Za 40 let se počet domů zvýšil o 90, 
o více než polovinu dřívějšího stavu. Umíme si takový rozmach 
dnes představit? V této době také došlo ke zvětšení původního 
malého kostela apod. Za dalších 50 let bylo postaveno zase 
téměř 90 domů. Ve druhé polovině 19. století se tento rozmach 
zastavil, mezi lety 1840 a 1900 bylo postaveno pouze 32 domů. 
Další obrovský nárůst přichází za první republiky – tehdy je za 
dvacet let (za druhé světové války se nepostavilo téměř nic) 

Vývoj Bludova a jeho území



Spokojené stáří

Vývoj počtu domů v Bludově 1582-2001

1582 1657 1690 1749 1790 1840 1869 1880 1900 1910 1921 1946 1970 1979 2001

75 72 130 142 232 318 320 333 350 373 380 486 676 762 832

Zajímavá je také křivka udávající počet obyvatel Bludova mezi lety 1516 a 2001.

Vývoj počtu obyvatel Bludova 1516-2001

Zatímco v roce 1516 bylo obyvatel jen 
320 (zřejmě velmi podobný počet, jako 
krátce po založení obce někdy na pře-
lomu 12. a 13. století, v roce 1790 to 
již bylo přes 1500. Za dalších 50 let se 
počet obyvatel zvýšil o 400 a dostal se 
k hranici 2000, nad níž se pohyboval po 
zbytek 19. století. První kulminace přišla 
před druhou světovou válkou, kdy poprvé 
přesahuje 3000. Po ní však přichází první 
výrazný pokles – především v důsledku 
dobrovolných odchodů řady rodin do vy-
sídlených oblastí v pohraničí (odcházeli 
tzv. „zabrat“). Hranici tří tisíc obyvatel 
obec znovu dosáhla až na konci sedmde-
sátých let, kde se fakticky drží dodnes.

Stanislav Balík ml.

1516 1790 1840 1869 1880 1900 1910

320 1544 1945 2171 2266 2460 2682
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postaveno na sto nových domů. Tempo dále pokračuje vlastně po celé období 
komunistického režimu, hlavně v jeho první části, kdy je za 24 let (1946-1970) 
postaveno téměř 200 domů, za dalších 9 let dalších skoro 90.

Stáří nemusí být vždy smutné. O tom se přesvědčujeme 
my, obyvatelé chráněného bydlení v Bludově. Naše pe-
čovatelky Kamlarová, Březinová a Nezbedová se o nás 
vzorně starají po všech stránkách.

Ve středu máme věku přiměřené cvičení, na které se vždy 
těšíme, každý čtvrtek máme kavárničku, kdy ke kávičce 
připraví něco sladkého.

Na 20. října uspořádaly hudební odpoledne, kde nám 
i obyvatelům ze Šumperka hrál a zpíval známý šumperský 
hudebník Vojta Slavíček. Zazpívali, zatancovali a pobavili 
jsme se a těšíme se na další setkání s hudbou.

Do konce roku nás ještě čekají besídky s dětmi z mateřské 
školy a hudebním kroužkem ze ZŠ. Rádi každý rok vítáme 
i návštěvu žen ze Sboru pro občanské záležitosti.

Spokojení obyvatelé 

1921 1931 1944 1946 1948 1957 1970

2604 2892 3050 2390 2396 2758 2743

1979 1991 2001

3094 3128 3189
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Vadí Vám nepřiměřené poplatky v bankách?

Vadí Vám, že se na Vašich vkladech živí?

Vadí Vám nízké zúročení Vašich vkladů? 

Vadí Vám nejistota zpětného odkupu Vašich prostředků?

Vadí Vám fixace Vašich prostředků při spoření?

RÁDI VÁM PORADÍME V NAŠÍ KANCELÁŘI.
Máte zájem o hypoteční úvěr či refinancování již probíhajícího
úvěru ( nejen hypotečního )?
Ve spolupráci s Reifeisen bank nabízíme hypoteční úvěry
s dese�letým odkladem platby jis�ny!!!

Neváhejte a přijďte si pro velice zajímavé informace, 
za které nic nedáte , ale které Vám dají velice mnoho.

Těší se na Vás reprezentant spol. ERTRAG & SICHERHEIT :  Bryx Libor
Adresa kanceláře: Hlavní třída č. 8  ( 2 patro ) , Šumperk
Nejlépe po domluvě na tel. + 420 774240466 
Nebo přes email: libor.bryx@seznam.cz 
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Václav Sedláček Radek Sedlář

Denis MotykaEliška Matějíčková

Liliana Kulhajová
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Nicolas Gloza Karolína Schauerová

Jakub Řežucha

Nikola Kohárová Nikola Čožíková



Bludovan 19

Bludovan 9/2009

Elizabeta Anastázie Štindlová Monika Geprtová

Vanesa Kotrlá

Sofie Stonová Dana Březinová



Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Redakční rada: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Vladimír Vlček, 

Jiří Krejčí. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz, 
e-mail: kartotisk@kartotisk.cz. Fotografie a kresby archiv obce Bludov.
Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Bludovan 9/2009

Alexandra Krejčí

Karolína Snášelová

Šimon Šimek Alena Směšná

Kristýna Ljubavinová

Zdeněk Pospíšil


