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Bludovan

I letos (již po páté) proběhla v místní 
knihovně ze 4. na 5. dubna mezinárodní 
akce Noc s Andersenem. Tentokrát se 
z nás stali indiáni. Zpestřením letošní-
ho „indiánského spaní“ byla návštěva 
u manželů Ťulpíkových, kteří nás nechali 
nahlédnout do svých stájí a hlavně nám 
ukázali své dva koně, které si děti mohly 
i pohladit – pro většinu z nich nezapome-
nutelný zážitek. 
 Na zpáteční cestě nechybělo samozřej-
mě ani hledání indiánského pokladu.
 Měli jsme i svůj totem, u kterého jsme 
si povídali, tancovali i soutěžili – malí 

Indiáni v knihovně
indiáni prokázali svoji vytrvalost, trpěli-
vost, odvahu, hbitost i vzájemné přátel-
ství.
 Nechyběla opět ani výtvarná dílna 
– letos si děti vyrobily indiánský náhrdel-
ník a dešťovou hůlku.
 Tentokrát nám přálo i počasí, takže se 
nám letos celá akce moc vydařila. Děti 
byly nadšené a hlavně byly úžasné a moc 
šikovné. 
 Závěrem mi dovolte poděkovat za 
podporu Obci Bludov, paní ředitelce míst-
ní ZŠ Karla st. ze Žerotína za umožnění 
použití prostor školy a v neposlední řadě 
manželům Ťulpíkovým za umožnění pro-
hlídky koní.

Jménem všech zúčastněných
Gabriela Flašarová

•  Sobota 3. 5. 2014 v 16.00 hod. 
 Koncert KPH /oranžérie/  
•  Středa 7. 5. 2014 v 18.00 hod.  
 KLADENÍ VĚNCŮ 
 /Pomník  padlých/
•  Neděle 11. 5. 2014 v 16.00 hod. 
 BABOUCI /kulturní dům/

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 8. května
69. výročí  vítězství 

nad fašismem

Obecní úřad děkuje všem místním zahrádkářům 
za zkrášlení Bludova

Upozorňujeme občany, 
že 31. 3. 2014 byla splatnost 
poplatku za komunální odpad 

a poplatku ze psů. Žádáme občany,
 kteří doposud nezaplatili, aby 
poplatky zaplatili co nejdříve. 

Vážení občané – důležité upozornění

Dne 10.5.2014  se společně se sbě-
rem objemného a nebezpečného 
odpadu uskuteční i sběr kovového 
odpadu. 
 Společnost KOVO CZ  přistaví 
na parkoviště u hasičárny nákladní 
auto s obsluhou a každý občan zde 
může odevzdat kovový odpad, který 
mu doma překáží nebo se domlu-
vit s obsluhou na odvozu z místa 
bydliště. Finance získané za tento 
kovošrot obdrží obecní úřad a budou 
použity na  nákup odpadkových košů 
pro obec. 

 OÚ Bludov
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Skautské jarní sportování: hokej

V sobotu 29. března 2014 jsme byli domluveni se skauty na 
jedné z dalších březnových akcí, a to hokej. Akce byla určena 
pro všechny, skauty, skautky, světlušky i vlčata.
 Nejdřív jsem se divil, jak budeme hrát na farském hřišti 
u školy v březnu hokej, bez mrazu a ledu.Pak nám ale vedoucí 
vysvětlil, že se bude hrát s hokejkami a tenisovým míčkem – bez 
bruslí.
 Počasí nám ten den přálo, bylo teplo a svítilo sluníčko. 
Cestou na hřiště se k nám s bráchou přidaly další děti. Rozdělili 
jsme se na dva týmy. Hráli jsme z plných sil, můj brácha Vojta 
si dokonce při hře zlomil hokejku. Řekl si, že je lepší zlomená 
hokejka než noha a hrál dál.Bylo to napínavé až do konce, náš 
tým těsně před koncem dorovnal. Hra nakonec skončila po 
dvou hodinách nerozhodně 27:27. Na závěr jsme se za odměnu 
všichni vyfotili. 

 Kolem poledne jsme se vraceli domů, unavení, vysílení 
a hladoví. Na hokeji se mi moc líbilo, určitě to bylo líp strávené 
dopoledne než u televize nebo počítače. Už se moc těším na další 
skautskou akci.

br. Franta Čmakal
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Radě obce byl předložen k projednání dne 14.4.2014  návrh 
zastupitele Stanislava Balíka  ze dne 31.3.2014 na pojmeno-
vání některých dosud nepojmenovaných veřejných prostranství 
v Bludově dle § 84, odst. 2), písm. r) zákona č.128/2000 Sb, 
o obcích, podle kterého je zastupitelstvu obce vyhrazeno „roz-
hodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších 
veřejných prostranství“. Zároveň žádá o zařazení tohoto bodu na 
nejbližší jednání zastupitelstva obce. 
Jeho návrh má několik částí 
– 1) pojmenování obnovené lázeňské aleje; 
   2) pojmenování nově vznikajících ulic. 
 V návrhu uvádí, že pojmenování aleje má symbolickou 
hodnotu, pojmenování ulic praktický význam – o jejich názvech 
by mělo být rozhodnuto dřív, než budou první na nich stavěné 
domy zkolaudovány.
 Rada obce vzala návrh na vědomí s tím, že před projedná-
ním na zastupitelstvu obce doporučuje dát veřejnosti možnost 
vyjádřit se k tomuto  návrhu. Případné další návrhy lze podat na 
obecním úřadě do 28.5.2014.

Návrh zastupitele Stanislava Balíka.

1) Pojmenování lázeňské aleje
Zastupitel navrhuje pojmenovat alej vedoucí z ulice Lázeňské 
k Lázním Bludov jako „Alej Zdeňka Pospíšila“
Odůvodnění: 
Obec Bludov se v minulých týdnech a měsících zasadila 
o obnovu jedné z dominant Bludova – původně topolové, dnes 
dubové aleje k bludovským lázním. Jméno zakladatele lázní 
a tedy člověka, který se nejvíce zasloužil o to, že je dnes Bludov 
lázeňskou obcí, zůstává ale dosud v bludovském veřejném pro-
storu nepřipomenuto. Obnova aleje dává příležitost tento dluh 
napravit.
 Zakladatel bludovských lázní Zdeněk Pospíšil (20.7.1903 
– 5.8.1979) se narodil v Bludově. Jeho otec František (čestný 
občan Bludova) koupil v roce 1924 v rámci pozemkové re-
formy pro syna Zdeňka tzv. zbytkový velkostatek v Chromči 
a Bludově (63 ha) – z konfiskátu po žerotínském velkostatku. Ke 
statku patřily i pozemky v místech dnešních lázní. Právě Zdeněk 
Pospíšil přišel na nápad zřídit zde lázně – založil jedny z nej-
mladších lázní v dnešní ČR. Byly otevřeny 20.7.1929. Nejprve 
byl vybudován jen krytý bazén a vany v dřevěných kabinách, 
v roce 1931 byla postavena první velká lázeňská budova, sta-
vební činnost pokračovala až do německé okupace. Od roku 
1935 byl provoz lázní celoroční. Z té doby pocházela také jedna 
z dominant Bludova – lázeňská topolová alej, kterou Pospíšil 
vysadil. Vkladem do vybudování lázní bylo stotisícové věno 
jeho ženy Josefy, rozené Večeřové, z Chromče.
 Po roce 1938 sice nebyly lázně Pospíšilům zkonfiskovány, 
ale byl do nich dosazen německý správce. Vznikla zde ozdra-
vovna německé sociální péče. Jezdila sem zejména mládež 
z vybombardovaných německých měst. V roce 1943 se promě-
nily ve vojenský lazaret, kam vozili raněné a omrzlé německé 
vojáky z východní fronty. Z. Pospíšilovi se však podařilo pro-
sadit v Bludově i léčbu českých dělníků, nasazených na práci 
do Říše.
 Zdeněk Pospíšil byl za druhé světové války oproti filmovým 
a románovým smyšlenkám zapojen do protinacistického odboje. 
O jeho statečnosti a respektovaném postavení svědčí, že když 
se 8.11.1944 v bludovských lázních ustavil ilegální orgán pro-
tiněmeckého odboje - šumperský okresní národní výbor, stal se 
jeho předsedou. V této funkci působil i po osvobození. 
 Po osvobození v roce 1945 byla v lázních krátce nemocnice, 
již v červnu 1945 byl obnoven i lázeňský provoz. Po únoru 1948 
bylo v celém Československu lázeňství znárodněno, Bludov 
nebyl samozřejmě výjimkou. Pospíšil v nich ještě mohl krátce 
působit jako ředitel, ovšem záhy jej v této funkci střídá člověk, 

který lázně pomáhal znárodňovat – jeho někdejší šofér František 
Riedl.
 Usnesením KNV z 20.8.1949 byl Z. Pospíšil nejprve poslán 
na více než rok do tábora nucené práce. V roce 1954 byl za-
tčen znovu a 8. ledna 1955 byl spolu s osmnácti dalšími lidmi 
odsouzen k 25 letům odnětí svobody. Soud mu, jako údajnému 
vedoucímu protistátní spiklenecké skupiny, kladl za vinu, že 
připravovali násilný převrat, teroristické akce, že v roce 1948 
chystali odchod prezidenta Beneše do zahraničí (letadlem ze 
Lhoty Štědrákové) či že chystali teroristickou vraždu Břetislava 
Březiny. Celá údajná protistátní činnost byla zcela smyšlená. 
Členové skupiny byli odsouzeni celkově na 164,5 roku. Mezi 
nimi i mladší Pospíšilův syn Jan na půl roku. Nejstarší syn 
Zdeněk ml. byl zatčen krátce před promocí na lékařské fakultě, 
v roce 1954 byl odsouzen ve zvláštním vojenském procesu na 
6 let. Z. Pospíšil st. si nakonec „odseděl“ 11 let, byl propuštěn 
až jako jeden z posledních politických vězňů v celé republice na 
amnestii v roce 1966 (většina politických vězňů byla propuštěna 
již v roce 1960).
 Po návratu z vězení byl Z. Pospíšil st. považován částí 
Chromče za rušivý element, a proto mu političtí představitelé 
nařídili, aby se odstěhoval, aby neprovokoval. Odešel tedy do 
Darkova. Jeho nemocná žena Josefa zůstala v Chromči, kde 
se starala o nemocné rodiče. Zemřel 5. srpna 1979. Po změně 
politických poměrů v roce 1989 jeho potomci restituovali chro-
mečský statek a všechen majetek, s výjimkou toho největšího 
– bludovských lázní.
Pojmenování aleje má pouze a především význam symbolický.

2) pojmenování nově vznikajících ulic
a) nová ulice od Panenky Marie směrem na Brusnou
Zastupitel navrhuje pojmenovat nově vznikající ulici od domu 
čp. 732 směrem na Brusnou jako ulici „Pod Brusnou“
Odůvodnění: 
Tento název ulice byl zamýšlen již v roce 2009 při pojmenování 
ulice Ermisova, právě tehdy byl „rezervován“ pro budoucí ulici 
územním plánem předpokládané ulice na úbočí Brusné. Toto 
pojmenování by se mohlo týkat i domu čp. 732 (Snášelovi), 
který má dosud z historických důvodů ulici Nádražní – mělo by 
to být ale na rozhodnutí obyvatel domu.

b) nová ulice podél Vitonína naproti kurtům
Zastupitel navrhuje pojmenovat nově vznikající ulici podél 
Vitonína naproti tenisovým kurtům „U Tenisu“
Odůvodnění: 
Na polích za ulicí Kroupova je stavěn první dům, který nelze 
jednoduše logicky přiřadit k žádné ulici, snad jedině k ulici 
Bohutínské. Nicméně vzhledem k tomu, že má jít o ulici kol-
mou na Bohutínskou, jeví se jako vhodné, aby měla tato oblast 
vlastní pojmenování. Z historických či místopisných názvů se 
nejeví žádný vhodný. Bylo by jistě na místě uvažovat o názvu 
„U Vitonína“ – nicméně to by se pletlo s názvem ulice „Vito-
nínská“. Jako vhodné označení respektující logiku místa se jeví 
ulice „U Tenisu“ (z důvodů gramatických pravidel musí být obě 
písmena velká).

c) nová ulice na Dolním konci – za ulicí Tyršovou
Zastupitel navrhuje pojmenovat nově vznikající ulici za ulicí 
Tyršovou „Dřímalova“
Odůvodnění: 
Pět bezprostředně přiléhajících ulic nese jména pěti velkých 
postav českého a bludovského národního obrození: jazykové-
ho a náboženského reformátora Jana Husa, historika Františka 
Palackého, zakladatele vlastenecké organizace Sokol Miroslava 
Tyrše, prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka a bludovského buditelského kněze Františka Ermise.
 V bludovské historii zůstává dosud nepřipomenuta památka 

Návrh zastupitele obce doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D na pojmenování ulic 
a veřejných prostranství v Bludově
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vzácného člověka, aktivního účastníka protiněmeckého odboje 
a oběti nacistické okupace P. Karla Dřímala.
 Karel Dřímal (22.4.1875 – 5.5.1945) působil v Bludově 
jako katolický kněz od roku 1900 do svého zatčení v roce 1944, 
nejprve jako kaplan (do 1912), posléze jako farář. Vedle výkonu 
kněžského povolání byl velmi činný v občanském životě. Tak 
byl v roce 1914 hlavní postavou hospodářského družstva pro 
zužitkování elektrické síly v Bludově, které se zasadilo o za-
vedení elektřiny do obce. Byl předsedou spolku Svatopluk, 
protektorem Spolku sv. Rosalie, přední postavou Občanské zá-
ložny. Patřil i k předním postavám převratu roku 1918 na severní 
Moravě. Dne 27. října 1918 se stal členem Národního výboru 
šumperského, v březnu 1919 byl komisařem při kolkování nové 
měny. Na začátku třicátých let výrazně podpořil výstavbu blu-
dovské mlékárny – největšího českého selského družstevního 
podniku v šumperském okrese. Při generální vizitaci v roce 1933 
se mu za jeho duchovní i světskou činnost dostalo výrazného 
ocenění - byl jmenován arcibiskupským konsistorním radou. 
Pamětníci na něj vzpomínali jako na bodrého, optimistického 

a selského faráře, který měl dobrý vztah k lidem i přírodě 
a jehož bylo běžné vidět, jak na poli oře a jak pomáhá 
nejchudším.
 Po připojení Bludova k Německé říši na podzim 1938 se 
zapojil do rozsáhlého severomoravského odboje. Spolu s kap-
lanem Oldřichem Koutným pomáhali rodinám, jejichž živitelé 
byli vězněni nebo uprchli za hranice. Pomáhali rovněž uprchlým 
anglickým zajatcům, jimž nabídli farní stodolu a jídlo. Pro odbo-
jové aktivity byl s kaplanem 3.5.1944 na bludovské faře zatčen 
gestapem. Vězněni byli v koncentračním táboře v Terezíně, kde 
si záhy získali respekt všech spoluvězňů. Po obrovském utrpení 
a hladu zemřel při epidemii tyfu na otravu krve pár okamžiků 
před osvobozením Terezína – 5.5.1945. V roce 1946 mu byl 
udělen in memoriam Válečný kříž.
 Je symbolem bludovského národního hrdinství, pokračova-
telem národního obrození ve 20. století, proto by jeho jméno 
zcela odpovídalo významu jmen dalších pěti osob, po nichž jsou 
pojmenovány přilehlé ulice.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Bludov podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1.  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne

 23. 05. 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
  24. 05. 2014 od  8:00 hodin do 14:00 hodin.
2.  Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním 

okrsku č. 1 je volební místnost v prostorách Kulturního  
domu, Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro voliče bydlící v ulici:

    8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova, 
Na Viskách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, Polní, Stará, 
Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená

3.  Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve voleb-
ním okrsku č. 2 je volební místnost v prostorách Kulturní-
ho domu, Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro voliče bydlící 
v ulici:

    Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, Družstevní, Hrabe-
novská, Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně, Na Hradě, 
Nová dědina, Rudolfa Kordase, Sokolská, Tř. A. Kašpara, 
Úzká, V Potokách, Vlčí Důl, Žerotínova

4.  Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve voleb-
ním okrsku č. 3 je volební místnost v prostorách Klubu 
důchodců, Tř. A. Kašpara 340, Bludov, pro voliče bydlící 
v ulici: Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komen-
ského, Krátká, Kroupova, Nerudova, Plk. Karla Hlásného, 
Příční, Řed. Fr. Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, Vitonín-
ská, Za Školou, Zahradní

5.  Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti 
a státního občanství České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem),

6.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do 
Evropského parlamentu hlasovací lístky, ve dnech voleb do 
Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

7.   K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve 
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové  volební komise.

8.  Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

Ing. Pavel Ston, starosta obce Bludov  
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Vážení občané
V sobotu dne 10.5.2014, stejně jako v minulých létech bude, obec 
organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín sběr velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu.

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

Vysloužilé elektrospotřebiče jako ledničky, mrazničky, televizory, moni-
tory odevzdejte bezplatně  každý sudý čtvrtek na místě zpětného odběru 
u mechanizačního střediska Bludovské a.s.  a ne až při svozu nebezpeč-
ného odpadu -  šetříte finance pro zlepšení životního prostředí. Nepotřeb-
né oděvy, obuv, hračky a bytový textil (čisté a zabalené) odevzdejte do 
nového kontejneru na ulici Školní vedle kontejneru na elektrospotřebiče.
Svoz  tohoto odpadu z domácností je určen jen pro občany Bludova  ne 
pro podnikatele!!!

Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť,  střešní krytina, výko-
pová zemina, větve a klestí či tráva. Pro kovošrot je přistaven samostatný 
kontejner.

Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na určené místo dříve, než je 
stanoven termín svozu.

Bude zajištěn dohled pověřeného zaměstnance obecního úřadu.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně přistupují 
ke třídění odpadů a šetří tím životní prostředí.

  
Obecní úřad Bludov

Vážení občané – důležité upozornění
Obecní úřad touto cestou upozorňuje občany, že svoz bioodpadu 
a komunálního odpadu v měsíci květnu  proběhne ve čtvrtek dne 
1.5.2014 (ve svátek)  a 8. května ve  čtvrtek (svátek)  proběhne svoz 
bioodpadu . POZOR – svoz červených pytlů s kartony – tetrapaky 
– proběhne ve středu 30.4.2014.
Bioodpad bude firma SITA odebírat pouze z hnědých bionádob. 
Za bioodpad se ani v letošním roce neúčtuje občanům žádný 
poplatek. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci
  Obecní úřad Bludov

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd do Polska 

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin
čtvrtek 8. května 2014

(svátek) 
Cena 200.- Kč

- přihlášky v KD Bludov -

Kulturní dům Bludov Vás zve na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
POKUS O REKORD

VYTVOŘENÍ NEJDELŠÍ AUTODRÁHY
Sobota 7. června 2014

14.00 hod. Sál kulturního domu 
 Zahájení, vyhlášení rekordu

14.30 Zahrada za KD
 FIT ACTIVE TEAM
 Show Michaela Jacksona -  Honza Moflar 
 Vicemistr Evropy v hodu nožem 

 a tomahawkem - Fery Olbort 

 Skupina historického šermu BARBAŘI 

Hudební doprovod BEG BIE country
Moderuje Alena Zárybnická

Občerstvení
Vstupné dobrovolné

Stále přijímáme koleje k autodráze ITES, 
ať je náš rekord co největší.

Obracíme se proto na všechny, kteří doma tuto 
autodráhu mají někde schovanou, s prosbou 

o zapůjčení. Prosím, kontaktujte kulturní dům 
Tel. 583 238 177, 736 609 734, 
email: kulturni.dum@bludov.cz

Kulturní dům Bludov pořádá ve spolupráci s CK Bavi Litovel zájezd

Letní noční koncert
Vídeňských filharmoniků
- v zahradách zámku Schönbrunn

Termín: čtvrtek 29.5. 2014
Program: Odjezd ve 14:00 hod. od zámku Bludov 
do Vídně k zámku Schönbrunn, individuální prohlídka 

zámeckých exteriérů, možnost procházky 
parkem, individuální volno.

   Ve 21:00 začátek koncertu Vídeňských filharmoniků 
v parku u Neptunovy kašny, vstup zdarma! 

V minulosti jsme jeli s předstihem a většina účastníků 
měla místa k sezení. CK ovšem místa k sezení negarantuje 

s ohledem na možnou situaci.
Návrat kolem 2. hodiny ranní.

Cena: 580.- Kč Přihlášky v KD Bludov

Jiří Krejčí - autodoprava 
Dr. Březiny 87, Bludov

tel. 603 495 741
provádí vozidlem Avia

odvoz stavební suti, zeminy,
 žel. šrotu apod.

dovoz uhlí, písku, štěrků 
a jiných st. materiálů

dovoz palivového 
dřeva, kůry 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V květnu 2014 oslaví
Kubík Vladimír Žerotínova  70
Řežucha Rostislav Jana Žižky  75
Šefrnová Anna Hrabenovská 75
Banková Hedvika Na Hradě  80
Skoumalová Marie Jana Žižky  81
Mikulová Irma Za Školou   81
Nimrichtrová Marie Rudolfa Kordase  82
Šupina František Komenského 82
Stonová Květoslava Tř. A. Kašpara  83
Markovský Štěpán Plk. K. Hlásného  83
Čejka Stanislav 8. května   83
Souralová Ludmila Tř. A. Kašpara  84
Pavlů Oldřich Příční   86
Hauk František Školní  86
Hojgrová Věra Žerotínova  87
Matýsková Věra Lázeňská   91
Šindlerová Františka 8. května   93
Pregetová Ludmila Plk. K. Hlásného 93
Preget Josef Plk. K. Hlásného 98
Pan Preget je nejstarším občanem obce Bludov.

  Dne 17. května 2014 uplyne 1. smutné výročí, 
co odešel náš drahý manžel, tatínek a dědeček

pan Jaroslav Havlík
12. června by se dožil 75 let. Za tichou 
vzpomínku děkujeme všem, kdo jste ho znali 
a měli rádi... S úctou a láskou stále vzpomínají 
manželka a synové

 V měsíci dubnu oslavila paní  
Terezie Snášelová 

své 75. narozeniny. Za celou rodinu ji přejeme hodně 
zdraví a štěstí do dalších let. Syn, dcery s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata.

  Dne 8. května vzpomeneme 5. smutné
výročí, co nás navždy opustila paní

Zdeňka Markovská
S úctou a láskou vzpomínají manžel 
a děti s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

  Maminky neumírají,
maminky jenom usínají,

aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 26. května vzpomeneme nedožitých 
90. narozenin naší maminky, paní

Ludmily Mackové
Ztichlo srdce otcovo,

odešlo už spát,
zůstaly jen vzpomínky 
a vděčnost nastokrát.

Dne 27. června uplynou smutné 4 roky, 
co odešel náš tatínek, pan

Alois Macek
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste 
oba znali a měli rádi. S úctou a láskou stále 
vzpomínají dcery s rodinami.

 Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září

a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.

Paní Hedvice Bankové všechno 
nejlepší k 80. narozeninám

přeje manžel a syn Karel s rodinou.  

Kulturní dům Bludov vás zve na májové posezení
K tanci a poslechu hrají 

BABOUCI 
nejstarší jihočeská dechovka vystoupí v Bludově 

v neděli 11. května 2014 od 16.00 hod.

Občerstvení 
-vstupné 60 Kč-

Kulturní dům Bludov plánuje na podzim 
letošního roku 

výstavu fotografií BLUDOV 
v proměnách času.

Vyzýváme ty, kteří by měli zájem se na přípravě 
podílet a pomoci, aby se přihlásili v Kult. domě Bludov. 

Prosíme i ostatní, kteří mají doma zajímavé dobové 
fotografie, o zapůjčení. Vše v pořádku vrátíme.

 Děkujeme. Jarmila Divišová



POZVÁNKA na květen 2014
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Čt 1. 5. 18.00 Ochutnávka vína
So 3. 5. 16.00 Koncert KPH /oranžérie/
Ne 4. 5.   6.00 Zájezd do Národ. divadla Praha
Čt  8. 5.   6.30 Zájezd do Polska
So 10. 5.     6.30 Zájezd ZOO a Dinopark
Ne 11. 5. 16.00 Posezení s BABOUKY
Čt 15.5. 17.00 Kurz sebeobrany
Ne 18. 5.     18.00 Číše plná operety
Pá, So 23.-24.5. VOLBY
Čt 29. 5.   Zájezd do Vídně
So 7. 6.  14.00  POKUS O REKORD

13.6. – 15.6.2014
PROGRAM : 
1.den:  odjezd v časných ranních hod. směr Bratislava, Maďarsko. 
Příjezd v dopoledních hod. do Budapešti: prohlídka  Budínský hrad, dunajské 
nábřeží, Matyášův chrám, Rybářská bašta, Parlament, procházka středem 
města, po ulici Váci přes Vörösmartyho náměstí k bazilice sv. Štěpána, ...., 
projížďka lodí po Dunaji okolo Margitina ostrova (1 hod.), v podvečerních 
hodinách ubytování v hotelu, možnost večeře.
2.den: po snídani odjezd do Gödöllö k baroknímu zámku, který pro svůj 
odpočinek využíval císař František Josef  a královna Alžběta, dále okolo 
pohoří Matra s nejvyšší horou Maďarska (Kékes 1015 m) do barokního města 
Eger, procházka malebnými uličkami historického centra s prohlídkou baziliky, 
hlavního náměstí Dobó tér, možnost návštěvy hradního areálu s výhledy na 
staré město a okolní vinice. V místních vinotékách je možné zakoupit typická 
vína jako Egri bikavér a Egri leányka. Návrat do Budapešti, osobní volno, 
pro zájemce možnost podvečerní návštěvy termálních lázní.
Možnost večeře a nocleh v hotelu.
3.den: po snídani odjezd do historického města Szentendre s mnoha 
historickými skvosty, dále návštěva města Visegrád, které bylo po několik 
let sídlem maďarských králů. Od břehu Dunaje se zvedá středověký hradní 
komplex s královským palácem. Ostřihom – město položené v ohybu Dunaje 
s dominantní bazilikou. Rodiště prvního uherského krále Štěpána 
Odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

CENA :   3.290,- Kč   
CENA ZAHRNUJE : dopravu lux. busem, 
2 x ubytování v hotelu** / pokoje s příslušenstvím,
2 x snídaně, služby průvodce, pojištění CK
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY : 
- zajistíme cest.pojištění za 17,- Kč / den nebo za 27,- Kč / den včetně 
storna zájezdu
- zajistíme 2 večeře v hotelu (menu o 3 chodech) za 700,- Kč
CENA NEZAHRNUJE : vstupné cca 10.000,- HUF

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s CK Maxima pořádá zájezd

BUDAPEŠŤ a okolí 

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Kytarový koncert

Irena Babáčková - kytara
Helena Tamelová - soprán 

Sobota 3. května 2014 
v 16.00 hod. 

Zámecká oranžérie Bludov

Kytarový koncert

-vstupné 40.- Kč-

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

• Dinopark Vyškov
• ZOO Lešná

Sobota 10. května 2014
odjezd v 6.30 hod. 

od kulturního domu
děti a důchodci 450,- Kč

dospělí 500,- Kč /cesta, vstupné/
Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 

(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Kulturní dům Bludov vás zve  
na operetní koncert

Neděle 18. května 2014 v 18.00 hod.

PŘEDSTAVENÍ, KTERÉ SE ODEHRAJE 
VE SCÉNICKÝCH DEKORACÍCH A KOSTÝMECH. 

VESELÉ TEXTY A VYPRÁVĚNÍ SPOJUJÍ PROTANČENÉ 
MELODIE ZE ZNÁMÝCH OPERET 

- VESELÁ VDOVA, DIVOTVORNÝ HRNEC, 
MY FAIR LADY, OSTROV MILOVÁNÍ, PEPINA, 

DĚVČÁTKO Z KOLONIE, ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA 
A DALŠÍ

Hrají a zpívají herci Slezského divadla v Opavě

ČÍŠE PLNÁ 
OPERETY

-vstupné 40,- Kč-

Prodejna vín STATEK POD LIPAMI 
a Kulturní dům Bludov vás zvou na

OCHUTNÁVKU VÍN

Nutná rezervace na tel. 606 854 606 
nebo v Kulturním domě Bludov

Vstupné 100.- Kč
V ceně zahrnuto: Vstupné, 

ochutnávka 12 vzorků a občerstvení 

z oblasti Velkých Bílovic 
v podání vinaře Davida Osičky 

Kde? Kulturní dům Bludov
Kdy? Čtvrtek 1. května 2014

 od 18.00 hod.

Pronajmu dlouhodobě rodinný dům 
ve středu obce v Bludově 

(byt 3+1, půda, zahrada, bazén, plynové 
topení + krbová kamna).

Bližší informace na tel.: 603 382 685.



Bludovan 8

Bludovan 4/2014



Bludovan 9

Bludovan 4/2014

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

O čem se psalo v regionálním tisku v r. 1999

Hledači pokladů kopali poblíž Bludova
BLUDOV – „Hledači pokladů“  Amatérští archeologové, ne-
zákonně vyhledávající pozůstatky historie, které se poté snaží 
zpeněžit, se v poslední době objevili také v okrese Šumperk. 
Jejich nelegální činnosti nyní šetří Policie ČR. Cílem hledačů se 
stal vrch Hradisko mezi Bludovem a Bludovečkem, na kterém 
stál tzv. Starý bludovský hrad. “Dostali jsme zprávu od našeho 
místního zpravodaje, který nám oznámil, že zde někdo načerno 
dělá výkopy. Prověřili jsme tuto informaci a zjistili, že práce 
zde neprovádí žádná oprávněná organizace. Případ jsme proto 
oznámili policejnímu prezidiu – referátu pro ochranu kulturního 
dědictví,“ sdělil Moravskému severu Dr. Pavel Michna z památ-
kového ústavu Olomouc.
 Sondy, hluboké několik desítek centimetrů, se na Hradisku, 
kde již bývalý hrad připomínají jen ojedinělé zbytky starých zdí, 
objevily v průběhu loňského září. Bližší časové určení je vzhle-
dem k odlehlosti místa poměrně problematické, poblíž místa 
činu však bylo údajně viděno terénní vozidlo.

„Nepředpokládám, že by to byl někdo z Bludova, ti asi vědí, že 
jen tak jednoduše by tu šlo těžko něco najít. Ti by spíš zkoušeli 
hledat tajnou chodbu, ta pověst tu žije doposud,“ usuzuje znalec 
bludovské historie S. Balík.
 Ten se domnívá, že šlo spíše o namátkové sondy. Vůči mož-
nosti vzácnějšího nálezu je však poměrně skeptický. Hrad totiž 
od patnáctého století chátral, kolem roku 1800 pak začaly být 
zbytky stěn rozebírány jako stavební materiál. „Část byla pou-
žita na výstavbu hospody Na Zámečku a část na vydláždění tzv. 
staré cesty z Bludova do Šumperka,“ dodává Balík.
 Nezákonné vyhledávání historických pozůstatků, spojené 
často s poškozováním památky bez dokumentace, to vše za úče-
lem zisku starožitností, však není podle Pavla Michny v poslední 
době nikterak řídký úkaz.
 Jak dodává, vzhledem k nedostatečné legislativě tak nezbývá 
než čekat, jaká opatření provede Policie ČR. „Nedělám si žádné 
velké iluze. Spíše doufám v pomoc našich místních informátorů 
a milovníků historie, že v podobném případě nezaváhají a poli-
cisty zavolají,“ uzavírá Pavel Michna. 

Pod pergolou v krbu oheň tiše praská, 
kdo myslíte, že je babky velká láska ?

No přece je to její pejsek Besinka,
ta se s ní vždy v posteli vyspinká.

A to ještě není všecko,
je to její další děcko.

Své tři děti měla všechny hodně ráda,
však víc má svého psíka kamaráda,

až tohle přečte, bude to v háji,
ona má svou Besinku, já jenom ji.

Pes má vždy jen jednoho pána, 
snad se dočkám dalšího rána… ( rok 2009 )

Dočkal jsem se i dalších dnů do dneška,
ale ona na mě za živa již nikdy nepočká.

Óda na psa Besinku a její milou paninku.
Proto píšu tyto řádky o ní, 

pro stálou vzpomínku na ni.
Zdědil jsem po ženě tu milou Besinku,
již jen mně dávala každý den pusinku.

Přežila paničku o krásné tři roky,
neudělá však již se mnou žádné kroky.

Dožila se s námi dlouhých patnácti roků, 
je to v psím přepočtu sto pěti roků.

Stáří bývá smutné, to nevědí ještě všichni mladí,
že ty, co jsme měli rádi, nám nikdo nenahradí.
Při tom psaní mně kapou slzy na stůl na dečku,

každá jste již v tom svém hrobečku.
Panička 5 roků, Besinka přes 2 roky,

nikdy na Vás nezapomenu, Váš 83 letý 
Štěpán Markovský (rok 2014)

Veterinární služba oznamuje občanům,
že hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popřípadě ostat-
ním nákazám, bude provedena dne 
13.  května 2014 v 
16.30 – 16.45 hod na dolním konci u Panenky Marie
16.50 – 17.05 hod v zahradě kulturního domu  
17.10 – 17.25 hod  na horním konci u lip
17.30 – 17.40 hod u Nealka
17.40 hod u železniční zastávky Bludov ( směr Chromeč)

Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. 
Vzhledem k poměrně vysokému  počtu chovaných psů je 
vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním 
onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět jater, parvovi-
roza, infekční kašel, ale i leptospiroza, což je onemocnění, které 
přenáší hlodavci a je přenosné i na člověka. 

Očkování proti vzteklině stojí 150,- Kč, 
cena kombinace je 300,- Kč. 
 Výše zmiňovaná vysoká koncentrace psů vede i k poměrně 
velkému promoření jak zevními cizopasníky (blechy a klíšťata), 
tak vnitřními cizopasníky (škrkavky a tasemnice). 
Doporučujeme proto psa alespoň 2x ročně odčervit, 
cena 1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa. 
 Tablety zabírají na všechny vnitřní červy, Dle potřeby je 
nutno použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem 
tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést 
i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty , které zba-
vují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat , což je prevence 
boreliózy, která je přenosná nejen na psy , ale i na člověka. Tyto 
moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.

MVDr. Petr Šebesta
Severovýchod 11, Zábřeh 

Veterinární služba
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Vražda strážmistra SNB Bohuslava Kroupy
Z historie bezpečnostních sborů na Šumpersku nebylo dosud 
mnoho článků publikováno. Zcela neznámý je případ vraždy 
příslušníka Sboru národní bezpečnosti (SNB) strážmistra Bohu-
mila Kroupy ze Šumperka. K tomuto závažnému trestnímu činu 
došlo v roce 1953 mezi obcí Bludov a samotou Bludovečkem. 
V roce 2013 tomu bylo 60 let a následující řádky byly zpracová-
ny k tomuto výročí.
 Nedaleko za hraničním přechodem z Mikulovic do Polska se 
nachází město Glucholazy. V tomto příhraničním městě vznikla 
v roce 1952 skupina devíti mladých lidí, navštěvující tamější 
technickou školu, kteří shromažďovali zbraně a připravovali 
se k ilegálnímu přechodu hranic do Československa, odkud se 
chtěli dostat do americké zóny v Rakousku. Další cesta měla 
vést do Spojených států, kde žila teta velitele skupiny Kazimier-
ze Patera, jednou již trestaného za ilegální překročení hranic do 
Československa. Skupina byla vyzbrojena pěti vojenskými puš-
kami, sto kusy nábojů, třemi granáty a jedním revolverem. Další 
zbraně chtěli její členové, vyzbrojeni puškou a granátem, získat 
přepadáváním polských příslušníků bezpečnostního sboru, ale 
k tomu se nikdy nenaskytla vhodná příležitost.
 Po pečlivé přípravě se čtyři mladíci ze skupiny rozhodli 
k ilegálnímu přechodu hranice z Polska do Československa. Kaž-
dý z nich byl vyzbrojen vojenskou puškou a náboji, v batozích 
měli jídlo asi na dvanáct dnů, nože, obvazy, dalekohled, kompas 
a německou mapu Polska, Československa a Rakouska. V noci 

V třešňovém sadu pana Pecháčka stála dřevěná bouda. 
Zamířili k ní. Byla zavřená a bylo možné, že právě v ní se někdo 
skrývá. Muži několikrát vyzvali předpokládaného mladíka, aby 
vyšel a prokázal svoji totožnost. 
 Na výzvy nikdo nereagoval. Stržm. Šulák kopl do dveří 
a pootevřel je. Z boudy se ozval výstřel. Šulák uskočil a vystře-
lil po útočníkovi z pistole. Když stržm. Kroupa viděl, že útok 
směřuje proti Šulákovi, rozhodl se mi pomoci. V tu chvíli byl za 
boudou, rozběhl se před ni, aby mohl lépe střílet do otevřených 
dveří. Asi patnáct metrů před boudou zahájil střelbu ze samo-
palu. Tím na sebe upoutal pozornost. Z boudy vystřelil velitel 
skupiny Pater, který střelou zasáhl Kroupu do levé ruky a ob-
lasti břicha. Těžce raněný Kroupa spadl do trávy a Šulák znovu 
vystřelil z pistole do boudy a začal utíkat přes ovocný sad smě-
rem k Bludovu. Pater a Jajdelski vyšli z boudy. Jajdelski po 
Šulákovi ještě vystřelil dvě rány z pušky a Pater ležícímu, těžce 
zraněnému Kroupovi odcizil z pouzdra služební pistoli. Poté 
všichni tři utekli do nedalekého lesa. 
 Nedaleko od místa přestřelky pracoval na poli František 
Jáně s manželkou. Přijel sem na povozu s koňmi. Viděl oba 
příslušníky SNB stoupat cestou k Bludovečku, zahlédl je ještě 
v sadu pana Pecháčka a následně slyšel střelbu. Spatřil utíkají-
cího Šuláka, jak kličkuje a plíží se úvozem, kde se dříve těžil 
písek, i jak se vrací k dřevěné boudě. Zde našel Šulák vážně zra-
něného Kroupu. Pomoc vyhledal u zmíněných manželů. Požádal 
paní Jáňovou, aby běžela na místní národní výbor, zatelefonova-
la pro sanitní vůz a oznámila na služebnu do Šumperka, co se 
u Bludovečku stalo.
 Pan Jáně se stržm. Šulákem přenesli stržm. Kroupu k cestě 
a pan Jáně se vydal pro koňský povoz. Mezitím na místo přijeli 
na jízdních kolech Josef Matura, Cyril Muzikant a Ladislav 
Hlavica. Stržm. Šulák poslal pana Havlicu na Bludoveček pro 
motocykl. Po příjezdu povozu natrhali mladé žito, které rozložili 
na vůz, a na takto upravený vůz naložili zraněného, ke kterému 
přisedl pan Matura a cestou mu přidržoval hlavu. Zatímco po-
voz se zraněným jel k Bludovu, vrátil se pan Šulák k boudě pro 
samopal, a když přišel k cestě, prohlásil: „ještě, že ten samopal 
nesebrali“. Sedl na motocykl a jel do Bludova. Tam se všichni 
setkali s autem SNB, do něhož přeložili zraněného, s nímž odjel 
do Šumperka také stržm. Šulák. Přes poskytnutou pomoc se ne-
podařilo v šumperské nemocnici život stržm. Kroupy zachránit. 
Zemřel v 16. hodin. Po pachatelích vraždy se na Šumpersku 

26. května 1953 překračovali 
státní hranici jižně od Glu-
cholaz, kde narazili na hlídku 
polské pohraniční stráže. Po 
přestřelce zůstal jeden z nich, 
Heinrich Zachwieja nehybně 
ležet. Zbylí tři, sedmnáctiletý 
Kazimierz Pater s Czeslawem 
Fudalim a devatenáctiletý 
Jan Jajdelski, se prostříleli na 
území Československa. Zde 
zapálili svoje osobní doklady, 
aby znemožnili identifikaci 
své totožnosti.
 Skupina postupovala vždy 
v noci na jih a vyhýbala se 
obydleným místům. Dne 
1. června dorazila skupina 
k obci Bludov na Šumpersku.

V blízkosti místní části Bludoveček se Pater rozhodl, že půjde 
do Bludova vyprosit nějaké jídlo, protože jim došly zásoby. 
Když přišel do dvora pana Josefa Kapla žádat o jídlo, svěřil se 
mu, že chce utéct na Západ. S podarovaným jídlem odešel smě-
rem k Bludovečku .Pan Kapl šel setkání s mladým mužem, který 
nemluvil čistě česky, ohlásit na Místní národní výbor Bludově. 
 Odtud byla zpráva nahlášena na služebnu Sboru národní 
bezpečnosti do Šumperka. K prověření hlášení byli za Šumperka 
vysláni dva příslušníci SNB, a to strážmistr Bohuslav Kroupa 
v uniformě a strážmistr Drahomír Šulák v civilu. Oba byli 
vyzbrojeni služebními pistolemi a strmž. Koupa navíc samo-
palem. V Bludově navštívil pana Kapla, od kterého si nechali 
setkání neznámým mladíkem popsat a poté se kolem čtrnácté 
hodiny vydali pěšky k Bludovečku. Na mezi u cesty stoupající 
do kopce seděl Josef Wítek ze Šumperka, který vypověděl, že 
zde nikoho neviděl. Oba muži pokračovali dál nahoru k samotě. 

Strážmistr SNB Bohuslav Kroupa

Pohřeb strážmistra SNB Bohuslava Kroupy v Šumperku na ulici 8.května
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rozběhla velká pátrací akce. Byl obstoupen lesní masiv, kam 
pachatelé utekli a nasazen pátrací pes, který však v lese ztratil 
stopu. Bezpečnostní hlídky byly rozmístěny na silnicích k Bo-
hutínu, Radomilovu, Hrabenovu a Temenici. Celý západní okraj 
Šumperka byl obsazen až k Bludovu. V průběhu dalšího dne byl 
vnitřní prostor lesa propátráván, ale bezvýsledně. Pachatelům se 
podařilo uniknout. Přemístili se do Králce u Dolních Studének, 
kde se ještě 2.června vloupali do hájovny pana  Frolíčka a odci-
zili zde sádlo, vejce, olej a mouku. Další jejich stopa byla zachy-
cena u Strupšína, kde rozdělávali oheň. Byli viděni u Klopiny. 
Nedaleko Úsova stříleli po hlídce Lidových milicí. 3. června 
se dostali až k Doubravici, kde v nočních hodinách rozdě-
lali oheň v lese. Prozradil je stoupající dým a na místo byly 
vyslány hlídky SNB se služebním psem. Došlo k přestřelce, v níž 
prchající Czeslaw Fudali zranil služebního psa. Ve tmě se poda-
řilo všem třem uprchnout. K další přestřelce došlo 4. června asi 
v půl čtvrté ráno u obce Bílá Lhota. Zde byl postřelen a zadržen 
Czeslaw Fudali, u něhož byla zajištěna vojenská puška ruské-
ho vzoru. Jeho předběžným výslechem bylo zjištěno, že Pater 
a Jadelski mají taktéž vojenské pušky  a také Kroupovu pisto-
li. Ještě téhož dne kolem půl deváté večer byli zbývající dva 
pachatelé spatřeni v obci Slavětín. I zde došlo k přestřelce, a jak 
se později zjistilo, byl při ní jeden z mladíků, kterým se opět po-
dařilo uniknout, zraněn do ramene. Konec jejich cesty se blížil.
 Další pohyb unikající dvojice byl zjištěn v okrese Prostějov 
u Budětska a Lhoty u Konice. 5. června asi v 18.55 hodin byli 
mezi Lhotou u Konice a Runářovem spatřeni ukrytí v hustém 
lesním porostu. Na výzvu, aby se vzdali, nereagovali. Když bylo 
proti nim několikrát vystřeleno, teprve poté se vzdali a došlo 
k jejich zatčení.
 Lidovým soudem v Šumperku byl dne 20.listopadu 1953 
Kazimierz Pater odsouzen za trestný čin vraždy, krádeže a roz-
krádání národního majetku k trestu odnětí svobody na 15 let. 
Czeslaw byl za trestné činy pokusu pokusu o ublížení na zdraví 
a krádeže odsouzen na čtyři roky. Bylo rozhodnuto o jejich vy-
hoštění z Československa do Polska a tři vojenské pušky s ná-
boji propadly ve prospěch československého státu. U odvolacího 
líčení krajského soudu v Olomouci 15. prosince 1953 byla výše 
trestu Patera a Jajdelského nezměněna, u Fudaliho byl trestný 
čin pokusu o ublížení na zdraví překvalifikován na trestný čin 
pokusu vraždy a byl mu uložen nový trest odnětí svobody na 
osm let.
 Bohuslav Kroupa se narodil v rolnické rodině 10.ledna 1926 
v Leštině, okr. Šumperk. Po ukončení docházky do měšťanské 
školy v Zábřehu pracoval u firmy Ilner jako pomocný dělník. Za 
druhé světové války byl na tři měsíce vězněn gestapem v Šum-
perku za spolupráci s partyzány. Pro nedostatek důkazů byl pro-
puštěn. Do roku 1945 pracoval v Mohelnici ve firmě Siemens, 
zde po válce, již v MEZu Mohelnice absolvoval odbornou školu, 
vyučil se nástrojářem a také zde pracoval. V roce 1947 se oženil 
s Jindřiškou Benediktovou z Dubicka, s níž se později přestěho-
val do Vápenné, okr. Jeseník, kde pracoval v podniku Morav-
skoslezské pily Jeseník. V roce 1949 byl na svou žádost přijat 
do Sboru národní bezpečnosti. Nastoupil k útvaru do Prahy. 
U SNB absolvoval školu I. stupně ve Veverské Bitýšce. Poté 
krátce sloužil v Jáchymově u útvaru Jeřáb. V roce 1950 byl 
přemístěn do Olomouce na úřadovnu u Masarykova náměstí 
a po několika dnech přeložen do Šumperka. S rodinou se přestě-
hoval do Nového Malína, později do Temenice. V prosinci 1952 
byl povýšen na strážmistra a sloužil jako okrskový zmocněnec 
v Temenici a Bratrušově.
 Stržm. Bohumil Kroupa položil život při výkonu služby. 
Pomohl vypátrat tři nebezpečné ozbrojené pachatele. Kádro-
vým rozkazem ministra národní bezpečnosti č. 608 byl dnem

1.června 1953 povýšen do hodnosti podporučíka in memoriam. 
Poslední rozloučení se konalo 5. června 1953 v Šumperku na 
ulici 8. května před budovou Okresního oddělení veřejné bez-
pečnosti. Pohřbu se zúčastnilo mnoho příslušníků SNB a stovky 
občanů ze Šumperka a okolí. Smuteční průvod prošel dnešní 
Hlavní třídou a dalšími ulicemi. Tělesné pozůstatky byly téhož 
dne převezeny do krematoria v Olomouci a zpopelněny. Smrt 
Bohuslava Kroupy nejvíce zasáhla jeho manželku, která zůstala 
sama s nezletilými dětmi.
 Jméno podporučíka SNB in memoriam Bohuslava Kroupy 
bylo po jeho smrti vytesáno na desce cti padlých příslušníků 
SNB v expozici Muzea Sboru národní bezpečnosti a vojsk 
Ministerstva vnitra v Praze. Po roce 1990 byla tato deska 
z expozice odstraněna. Muzeum bylo přejmenováno na Muzeum 
Policie ČR s byl zde vybudován pomník příslušníkům bezpeč-
nostních a hasičských sborů, kteří od roku 1918 položili ve služ-
bě své životy. V nové expozici defilují na obrazovce jména všech 
padlých příslušníků bezpečnostních sborů.
 Na budově současného sídla Krajského ředitelství Policie 
ČR Moravskoslezského kraje v Ostravě, na ulici 30.dubna, byla 
pamětní deska s nápisem „Padli ve službách vlasti po květnu 
1945“. Na této desce je uvedeno také jméno ppor. Bohuslava 

Vrah Bohuslava Kroupy Pater Kazimicrz

Fotografie z rekonstrukce místa trestného činu

Kroupy. Po opravě budovy však byla pamětní deska zakryta tak, 
že v současné době není vidět. Na památku Bohuslava Kroupy 
byla v Šumperku pojmenována jedna z ulic. V roce 1991 ji 
zastupitelstvo města přejmenovalo na ulici Anglickou. Na Šum-
persku je tak jedinou památkou na oběť Bohuslava Kroupy ulice 
po něm pojmenovaná v Bludově. 

Přetisk článku uveřejněného v časopisu Severní Morava č.99, 
autor Petr Možný.
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Cyklistická sezona již v plném proudu
Jízda na kole má mnoho výhod – rychlý přesun z místa A do 
místa B je tím snad nejdůležitějším – ale má i mnoho nevýhod. 
Například to, že se stáváme něčím mezi pěšákem a motoristou. 
Mohutný rozvoj bicyklů s elektrickým pohonem nás stále více 
přibližuje k té druhé kategorii. A tím stále více na nás, cyklisty, 
doléhá povinnost dodržovat a řídit se předpisy a nařízeními plat-
nými pro bezpečný provoz. Tak jak jsme vás v minulém Bludo-
vanu upozorňovali na úskalí jízdy na bruslích, pokusíme se dnes 
o podobné poznámky týkající se jízdy na kole.
Především několik zásad:
Kolo na přechodu pro chodce musíte vést - Cyklista nesmí 
na přechodu pro chodce na kole jet. Za to mu hrozí pokuta (až 
2000 korun).
- Na kole na chodník nesmíte - Přestože se na kole či na 

mopedu nesmí na chodníku jezdit, můžete jej vést vedle sebe. 
Nesmíte ale ohrozit ostatní chodce, jinak musíte jít po pravé 
krajnici nebo okraji silnice.

- Nebojte se trestných bodů - Cyklisté nemohou za dopravní 
přestupek získat trestné body. Policisté ale mohou udělit vyso-
kou pokutu za jízdu pod vlivem alkoholu.

- Chodce nesmíte ohrozit - Pokud jedete po stezce, která je 
určena chodcům i cyklistům, nesmíte svoji jízdou chodce 
ohrozit. To samé platí i při křížení cyklostezky s chodníkem 
či stezkou pro pěší.

- Kam cyklista nesmí jet - Cyklisté se nesmějí pohybovat na 
dálnici, chodníku, stezce po chodce a pěší zóně. Za porušení 
zákazu na místě přestupku hrozí pokuta (až  2000 korun). 

- Cyklista jedoucí po komunikaci (silnici) stejným směrem tato 
vozidla smí předjíždět nebo objíždět z pravé strany po 
pravém okraji vozovky nebo krajnici. Pouze ale v případě, 
že je vpravo od vozidel dostatek místa.

Na závěr ještě přidáváme cyklistické desatero tak,  jak jej dopo-
ručuje BESIP a přejeme hodně kilometrů na kole, hlavně ujetých 
ve zdraví a v pohodě. Ing. Milan Klimeš, místostarosta

CYKLISTICKÉ DESATERO
1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu
Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční 
a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní 
červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí 
a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší jízdě použí-
vejte přilbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle 
(proti slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim.
2. Snažte se vidět a být viděni
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte na 
sobě a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditel-
nosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.
3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během 

ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete 
sebe i ostatní. V případě postihu je na Vás pohlíženo stejně jako 
na řidiče motorového vozidla.
4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností 
a možností. Snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým 
automobily, na provoz si zvykejte postupně. Nezapomínejte, 
že chodník je pouze pro chodce – s výjimkou dětských cyklistů 
ve věku do deseti let. V maximální míře využívejte vyznačené 
cyklopruhy, koridory a stezky.
5. Buďte ohleduplní a předvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní 
k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že 
všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. A také že cesta před 
vámi nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte proto bezhlavě 
tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící a předjíždějící 
vozidla.
6. Komunikujte s okolím
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, 
obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní 
zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte
stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a případě 
potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpeč-
nost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly – vyvarujte 
se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní SMS  za jízdy, 
protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte 
bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automo-
bilů. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila, nebo zastavují, 
především na vystupující - otevřené dveře. Při jízdě ve skupině 
jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se 
rozdělte na několik menších.
8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní 
vozidlo), které začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky,
kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemá šanci 
cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odboču-
jící vozidla a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se 
rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla při zatáčení 
vybočují do stran.
9. Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na 
dobře viditelném místě, a to současně za rám a alespoň přední 
kolo (zadní se hůře demontuje).
10. Kolizi se zraněním nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, 
okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR 
(tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu
(tel. 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro 
nejnutnější pomoc zraněným. (Zdroj BESIP )

Penzion chráněné bydlení Bludov

Den otevřených dveří
Srdečně Vás zveme na akci pořádanou na našem 

zařízení v Bludově 

dne 7. května 2014 od 8 do 14 hodin, 
jehož součástí je prohlídka penzionu pro zájemce 

i veřejnost. Nabízíme ubytování pro osoby 
s chronickým onemocněním, tělesným postižením, 

nad 50 let, cena dle ceníku služeb. 

Kontakt 583 313 530.
Přijďte se podívat!

Dne 9.4.2014 se na penzionu uskutečnila Velikonoční besídka. 
Obyvatelé si za pomoci pečovatelek vše vyzdobili tak, aby se 
děti z mateřské školky u nás cítily dobře. Touto cestou bychom 
rádi poděkovali učitelkám za přípravu programu a skvělou práci 
s dětmi. Vystoupení „Vrabečků“, bylo jako vždy úžasné.
 Dětem patří dík za jejich krásná přáníčka. Tato setkání pod-
poruje sociální pracovnice p.Gedušová která se ho vždy účastní. 
Obyvatelé se už teď těší na další prožité chvíle v přítomnosti 
dětí z mateřské školky.

Obyvatelé penzionu Chráněné bydlení a pečovatelky.

Velikonoční besídka na penzionu 
chráněného bydlení Bludov
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Den učitelů v naší škole
28. březen – den narození Učitele národů Jana Amose Komen-
ského je významným dnem pro učitele. Naši deváťáci si tento 
den mohli vyzkoušet práci ve škole v roli učitele. Zájem byl větší 
než loni, kdy jsme tuto možnost nabízeli poprvé. Letos se přihlá-
silo 10 žáků. Ti si vyzkoušeli i přípravu na vyučování.
Eliška a Kristýna si vybraly 1. třídu, matematiku a český jazyk:
Eliška Tichá - Bylo nám potěšením si vyzkoušet učení i z pozice 
učitele. Prvňáčci byli milí a poslouchali. Rády jsme si to zkusily, 
stálo to za to.
Kristýna Kočí-Pořádně jsme si to s Eliškou užily, bylo to těžší 
než jsme čekaly, ale určitě bychom to zkusily znovu.
Petra a Karolína si zaučily ve 2. třídě prvouku:
Petra Zaoralová- Děti byly šikovné, všechno věděly, když ne, tak 
jsme jim to vysvětlily.
Karolína Banková- Děti byly moc hodné a pozorné, hodně se 
hlásily. Bylo to poučné.
Martin a Michal si vybrali matematiku ve 2. třídě:
Martin Kubíček- Měli jsme šanci si vyzkoušet učení a velmi se 
nám to líbilo.
Michal Šebela- Velmi se mi to líbilo, chtěl bych si to zopakovat.
Martina Muroňová si vybrala angličtinu ve 3. třídě- Je hezké 
vidět, že si někteří učení ještě užívají.

 Vzhledem ke stále rostoucí hustotě silniční dopravy byla 
velmi přínosná i lekce dopravní výchovy. Děti plnily úkoly na 
interaktivní tabuli i v pracovních listech, opakovaly a procvičo-
valy si dopravní značky i základní předpisy.
 Pro prevenci poruch příjmu potravy jsme zařadili lekci zdra-
vé výživy. A tak se třídily potraviny, sestavoval správný jídelní-
ček, ochutnávalo se jídlo zdravé i nezdravé a hrály se zajímavé 
hry.
  Nabídka sportovních aktivit zaujala téměř všechny. Žáci se 
naučili nové hry a jistě je vyzkouší i ve svém volném čase.
Dětem se dopoledne líbilo a učitele to velmi potěšilo.

Za učitele 1.stupně  Iveta Šejnohová

Cukrovka mezi dětmi
V rámci předmětu Člověk a jeho svět si prvňáčci mimo jiné 
povídají o lidském těle a o tom, jak je důležité pečovat o zdraví 
a vést zdravý životní styl. Bohužel nemoc si nevybírá a může 
postihnout kohokoliv, i dítě. 
 Během jedné vyučovací hodiny měli žáci možnost 
zhlédnout krátký animovaný výukový film věnovaný malým 
dětem s cukrovkou. Film velice působivě vysvětluje těmto 
dětem, proč se mají nechat léčit, proč musí držet dietu a co 
se v jejich těle děje, když jsou takto nemocní.
 Závěr hodiny byl věnovaný zvídavým dotazům žáků 
a pohotových odpovědí maminky, která má zkušenosti s touto
nemocí u svého dítěte. Děti si také mohly prohlédnout 
glukometr, „pero“ k podání inzulínu a uviděly, jak jedna malá 
kapka inzulínu podaná pacientovi mu může zachránit život.

Blanka Pavelková, Iveta Šejnohová

Přednáška o rybaření

Ladislav Drážný si připravil hodinu čtení k našemu letošnímu 
projektu - Božena Němcová. Vzorné přípravy využil ve 2. a 4. 
ročníku – S dětmi se mi pracovalo výborně. Bavilo mě to, ale asi 
bych to nechtěl dělat pořád. Je to dost vyčerpávající práce.
Darina Jílková si vybrala hodinu angličtiny ve 3. třídě:
Děti byly moc hodné, učilo se mi moc dobře.
 Při závěrečném hodnocení nových zkušeností s učitelským 
povoláním jsme zjistili, že mezi „mladými učiteli“ není mnoho 
odhodlání k tomuto celoživotnímu poslání. Učit děti je namáha-
vé, ale i krásné. Proto přeji budoucím studentům, aby se alespoň 
někdo vydal na dráhu učitelství. 

Jarmila Březinová

MPP v ZŠ
V úterý 8.dubna šly děti 1. stupně do školy s poloprázdnými ak-
tovkami. Obvyklé předměty nahradila témata MPP (Minimálního 
Preventivního Programu)
 Žáci jednotlivých ročníků postupně prošli čtyřmi tématy, 
která všichni jistě považujeme za velmi důležitá. Znalost první 
pomoci je nezbytná, a tak jsme si připomněli i vyzkoušeli pra-
vidla přivolání záchranné služby. Ve druhé části jsme se naučili 
nejprve teoreticky a pak i prakticky zastavit tepenné krvácení. 

V dubnu měli žáci 1.B třídy 
možnost vyslechnout si od 
svého spolužáka, Ondry 
Zedníka, zajímavé povídání 
o rybaření. Ondra se tomuto 
koníčku věnuje se svým 
dědou již několik let. Velice 
působivě dokázal vylíčit své 
zkušenosti a zážitky z lovu 
ryb. Jako každý rybář se i 
on pochlubil svými největ-
šími úlovky, mezi něž patří 
kapr – 45 cm a 2,60 kg. Do 



školy přinesl také ukázat nezbytné rybářské náčiní a návnady. 
 Žáky jeho povídání zaujalo natolik, že měli nakonec spoustu 
otázek a Ondra jim na ně vždy nadšeně odpovídal.
 Tímto bych mu chtěla poděkovat za zajímavé zpestření 
výuky a věřím, že i ostatní žáci se věnují koníčkům, o kterých 
by nám třeba někdy v budoucnu chtěli také popovídat. 

Blanka Pavelková

Velikonoční dílna ve školní družině
První den Velikonočních prázdnin jsme si ve školní družině 
zpestřili výtvarným tvořením. Děti si měly možnost vyrobit 

českého jazyka. Tuto exkurzi si pochvalovali. Byla to jiná 
čeština, dozvěděli se řadu nových informací, listovali knihami, 
milá paní knihovnice S. Holinková jim vysvětlila pravidla, 
seznámila je se soutěží O perly, uvítali informaci internet na 
jednu hodinu zdarma. Prostě většina žáčků i žáků, ale i těch, 
kteří jinak knihy moc nemusí, si tam našla to své. Někteří si rov-
nou vyřídili průkazku nového čtenáře a nejvíce jich prý bylo ze 
třídy 6. A. 
 Přejme jim, aby u knih zůstali už napořád, aby si neuměli 
vůbec představit nejít do knihovny. Vždyť kniha, ta umí být 
věrným kamarádem pro chvíle, kdy se daří, ale i kdy se nevede.
                                                                Alena Bauerová

Přijímací zkoušky 2013/2014
Březen byl měsíc, ve kterém  žáci devátých tříd stáli  před roz-
hodnutím, jakou školu si vybrat pro další studium. Pro mnohé  
to bylo jistě rozhodnutí obtížné, protože ne každý má představu 
o tom, co by chtěl jednou v životě dělat.
 Teď, na konci dubna, je už téměř jasné, kam nasměřují 
kroky naši deváťáci příští rok. Věříme, že jejich volba je správná 
a zvolené studium či učební obor je bude bavit.
 A  o jaké  školy byl letos největší zájem? Je to podobné jako 
každý rok – gymnázia, obchodní akademie, průmyslové školy 
zaměřené na informační technologie, cestovní ruch, … Ale 
i o odborná učiliště je opět  větší  zájem, než tomu bylo před 
pár lety. Možnost získat výuční list a maturitu zároveň je pro 
žáky lákavá.   
 Jak toto nelehké rozhodování nakonec dopadne se dovíme 
až podle toho, kam budoucí studenti nakonec odevzdají své 
zápisové lístky.

  Martina Hrdinová

Výtvarné dílny  - Den matek                                                                                              
Jaro je nezadržitelně tady. V květnu oslavíme svátek věnovaný 
maminkám. K oslavám patří i dárek. A dárek vyrobený ratolest-
mi určitě maminky či babičky potěší. Děti si s předstihem začaly 
chystat malá překvapení. Věříme, že všem obdarovaným udělají 
z lásky vyrobená dílka radost. 

                          Vladimíra Horáčková

několik velikonočních dekorací, ať už to byl košíček na veli-
konoční vajíčka nebo různá zvířátka a jiné doplňky na sváteční 
výzdobu. Dětem šla práce hezky od ruky, a tak si mohly 
spokojené domů odnést spoustu pěkných výrobků.
   Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Příměstský tábor 2014
Školní klub při základní škole Karla staršího ze Žerotína opět na 
letní prázdniny připravuje příměstský tábor. Co je to příměstský 
tábor? Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním 
táborům. Nabízí dětem program na celý den a děti se večer vrací 
domů k rodině. 
Tábor je určen pro děti od 6 do 11 let.
Název : Zvyky a tradice našeho venkova
Termín : 25.8. 2014 – 29.8.2014
Cena : 800,- Kč
Program tábora: celotáborová hra, soutěže venku i v budově, 
rukodělné práce, celodenní výlet, vycházky do přírody a hry 
v přírodě, sportovní aktivity.
Děti docházejí na tábor denně.
Sraz – ráno od 7:30 do 8:00 hodin
odpoledne odchází mezi 16:00 a 16:30 hodinou
V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, oběd, dopolední 
a odpolední svačinka, materiál na činnost, cestovné a vstupné.
Podrobnější informace a přihlášku najdete na našich webových 
stránkách nebo u paní vychovatelky Soni Nikolovové.

Soňa Nikolovová
vychovatelka ŠD

Čtu. Čteš. Čteme?
Divná otázka. Číst přece umíme všichni. Správně položená 
otázka by zněla, jak ČASTO čteme. A čtete rádi? Březen, dříve 
označovaný jako Měsíc knihy, nabídl žákům naší školy stát se na 
rok bezplatně čtenářem místní knihovny. Vždyť otázku, kde se 
nachází v Bludově knihovna, neuměla zodpovědět řada malých 
čtenářů, ale i těch z druhého stupně. 
 Proto se v průběhu měsíce března do knihovny vypravili 
žáci školy v doprovodu svých třídních učitelů nebo učitelů 

Keramika
Zájmová činnost v keramické dílně pokračovala i v letošním 
školním roce. Ve druhém pololetí jsme se, kromě jiných nápadů, 
zaměřili i na soutěžní práce – 670. výročí položení základního 
kamene katedrály sv. Víta Někteří žáci se odvážili modelovat 
busty panovníků, jiní vytvářeli kachle s historickými náměty, 
další zkusili vitráže, korunovační klenoty či chrliče. Také jsme 
vytvářeli sádrové formy – okna, sloupy, postavy, ozdoby oken, 
klenby, erby i různé pohledy na katedrálu.Vyškrábané sádrové 
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reliéfy otiskneme do keramické hlíny, přežahneme, naengobu-
jeme, naglazujeme a zatřeme oxidy kovů. Ty výrobky, které se 
obzvlášť povedly, budou k vidění na výstavě v červnu.

                     Vladimíra Horáčková
Výtvarná soutěž -  Katedrála Sv. Víta
Arcibiskupství pražské a hnutí „Na vlastních nohou“ - Stonožka 
vyhlásily výtvarnou soutěž k 670. výročí položení základního 
kamene katedrály sv. Víta pro žáky mateřských, základních, 

středních a základních uměleckých škol ČR a SR.A protože se 
Stonožkou již dlouho spolupracujeme, rozhodli jsme se, že se 
i naše škola soutěže zúčastní. V minulých letech jsme se 
s velkým úspěchem podíleli na výstavách o sv. Anežce České 
a o Cyrilu a Metodějovi. Postupně začala vznikat úžasná díla 
malých výtvarníků – kresby, malby i keramika. Z nejhezčích 
prací v červnu nainstalujeme výstavu, aby se i veřejnost mohla 
přesvědčit o šikovnosti našich dětí.Vybrané práce z této soutěže 
budou vystaveny v prostorách Národní galerie v Praze. 

 Vladimíra Horáčková
Výtvarné dílny – smršťovačky
V pondělí a úterý před pololetními prázdninami si prvňáci 
a druháci vyzkoušeli malé kouzlení. Na speciální fólii si barevně 
vymalovali předtištěnou sovu. Obrázek se potom vložil do 
trouby a nastalo již zmíněné kouzlení – fólie se různě kroutila, 
nakonec se narovnala, ovšem změnila podstatně svoji velikost 
– ze sovy se stala zmenšená sovička. 
 Sovičku si děti doplnily barevnými stužkami a korálky 
a vyrobily si originální záložku do knihy. Samy si vyzdobily 
i obálku, aby svůj výtvor mohly uschovat a odnést ho domů.

                                 Vladimíra Horáčková
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S končící zimou končí také soutěžní sezóna oddílu stolního 
tenisu Sokola Bludov. Jaká byla ta letošní? Docela náročná. Do 
soutěží od krajské po okresní úroveň jsme přihlásili celkově pět 
družstev (jako jediní v okrese!). Ovšem v důsledku jak zdra-
votních, tak pracovních komplikací bylo složité odehrát zápasy 
v nejsilnějším složení, což se mnohdy projevilo jak na výsledku,
tak na celkovém pořadí na konci soutěží. Na druhou stranu 
potěšil zájem a snaha našich mladých hráčů. Zejména V. Blaťák 
a J. Odstrčil udělali obrovský výkonnostní posun. Ale o tom 
později. Teď snad trochu podrobněji k jednotlivým družstvům.
 V krajském přeboru hrající „Áčko“ potvrdilo starou pravdu, 
že druhá sezóna ve vyšší soutěži bývá nejtěžší. Tým ve složení 
P. Srb, J. Brokeš, J. Jelínek a D. Strašil, kterého ve druhé části 
soutěže nahradil V. Blaťák, odehrál několik smolných zápasů 
a zachránil se až v posledním rozhodujícím kole. Snad to příští 
rok bude klidnější.

Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Sokol Čechovice C 22 16 4 2 207:124 58

2. Pramet Šumperk B 22 15 5 2 208:118 57

3. TJ Sokol Buk A 22 15 2 5 195:138 54

4. TJ Krnov A 22 11 2 9 171:165 46

5. SK Rakov A 22 10 3 9 176:161 45

6. T.J. Sokol Neředín B 22 11 1 10 170:167 45

7. OMYA Jeseník D 22 6 7 9 168:176 41

8. Sokol Kolšov A 22 7 3 12 157:171 39

9. Sokol Bludov A 22 7 2 13 159:178 38

10. TJ Sokol Tovačov A 22 7 2 13 136:188 38

11. Slavoj Bruntál A 22 5 3 14 122:192 35

12. Sigma Hranice A 22 3 4 15 116:207 32

Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Nový Malín A 22 21 1 0 311:85 65

2. Štíty A 22 16 2 4 245:151 56

3. Jestřebí A 22 14 3 5 235:161 53

4. Kolšov C 22 15 1 6 213:183 53

5. Jedlí B 22 13 3 6 226:170 51

6. Postřelmov B 22 11 3 8 198:198 47

7. Velké Losiny B 22 9 3 10 191:205 43

8. Bludov B 22 7 5 10 182:214 41

9. Štíty B 22 6 3 13 172:224 37

10. Bludov C 22 3 3 16 143:253 31

11. Palonín A 22 3 1 18 161:235 29

12. Dlouhomilov A 22 0 0 22 99:297 22

Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Mohelnice B 22 22 0 0 323:73 66

2. Nový Malín B 22 16 2 4 251:145 56

3. Bludov D 22 16 0 6 262:134 54

4. Nový Malín C 22 12 3 7 219:177 49

5. Jestřebí B 22 12 1 9 212:184 47

6. Dubicko B 22 10 5 7 219:177 47

7. Dolní Studénky A 22 10 2 10 187:209 44

8. Mohelnice C 22 9 2 11 185:211 42

9. Šumvald A 22 5 3 14 174:222 35

10. Slavoj Loštice A 22 5 1 16 136:260 33

11. Lukavice-Zábřeh A 22 2 3 17 89:307 29

12. Bludov E 22 2 0 20 119:277 26

V okresním přeboru I. třídy jsme měli opět dvě družstva. 
„Béčko“ S. Konečný, M. Janíček, V. Strašil, V. Hvožďora 
odehrálo v podstatě svůj standard a bez obav ze sestupu, či 
postupových ambicí si drželo střed tabulky. To „Céčko“ to mělo 
složitější. M. Huňat, M. Večeř, R. Falhar a J. Nejedlý často 
látali sestavu, jak se dalo, a proto je záchrana docela úspěch. 
Ale zapojili do mužstva i mladé hráče, kteří tak měli možnost 
si vyzkoušet vyšší úroveň hry.

V okresním přeboru II.třídy hrála také dvě družstva. „Déčko“ ve 
složení S. Soural, P. Šupina, D. Krátký, F. Ondráček, J. Sedlá-
ček, L. Böser, začalo soutěž výborně. Dlouho drželo druhé místo 

A když už jsem u těch mladých, můžu s klidným svědomím tvr-
dit, že nám je závidí oddíly z celého okresu. Jen stručně:
Krajské přebory dorostu: V. Blaťák – 5.místo, J. Odstrčil 
– 8.místo, čtyřhra – 3.místo v kraji!
Okresní přebory dorostu: V. Blaťák – 2.místo, mladší žáci:  
K. Strnad – 3.místo, čtyřhra – 2.místo
Okresní TOP 12 dorostu: J. Odstrčil  - 1.místo, M. Srb – 3.místo, 
jediná dívka mezi kluky M. Krátká – 5.místo, mladší žáci: 
K. Strnad – 5.místo
Pokud vydrží, jsou velkou nadějí pro bludovský stolní tenis.
Ale „pinčes“ není jen o tabulkách a pořadí, ale je to také spo-
lečenská záležitost. Proto bych rád zmínil uspořádání již tra-
dičního Vánočního turnaje, který byl tentokrát velmi úspěšný 
a členy kladně hodnocen. Také jsme během podzimu absolvovali 
několik turnajů a přátelských zápasů nejen po okrese, ale i ve 
Štarnově, nebo Újezdě u Uničova.¨
 Na závěr bych chtěl všem členům oddílu a vlastně všem 
sportovcům v Bludově popřát hodně zdraví a úspěchů ve svém 
počínání.

S. Soural, foto: F. Polách

za suverénní Mohelnicí, ale závěr už tak dobrý nebyl a konečné 
třetí místo je tak trochu zklamání. Na opačném konci tabulky se 
od začátku pohybovalo naše „Éčko“. Pod vedením F. Polácha 
a A. Ondráčka se mladí hráči V. Blaťák, J. Odstrčil, A. Blaťák, 
M. Srb postupně zlepšovali, ale na víc než poslední příčku to 
bohužel nestačilo.
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Výstavy

OHLÉDNUTÍ    

 Jednou z oblastí, na kterou se během posledních více než 
dvaceti let v Kulturním domě Bludov také soustředila pozornost, 
jsou výstavy.
 S největším zájmem se setkávala série výstav „Můj koníček“.
Původně zamýšlená jednorázová akce se pro velký zájem 
z řad vystavovatelů i veřejnosti opakovala v letech 1999 – 2013 
celkem 8x.
 Několikrát se uskutečnily výstavy fotografické: „Bludov 
dříve a nyní“, „Život a události v Bludově – dříve“, „Společen-
ský život v Bludově v letech 1990-2000“, „Norsko“, „Bretaň“, 
„Příroda a krajina Jeseníků“, „Zmizelé SUDETY“ atd.
 Během celého roku 2009 byla instalována stálá expozice 
fotografií Františka Polácha a Evžena Horáka, která byla několi-
krát obměňována. Kulturní dům Bludov se také prostřednictvím 
těchto fotografů několikrát úspěšně zúčastnil mezinárodní výsta-
vy fotografií ve francouzském městě Rennes.
 Častokrát se vystavovaly kresby, malby, obrazy, a to hlavně 
z tvorby místních malířů, např. výstava obrazů a akvarelů J.V. 

Barneta, Věry Kubík Kdolské, „Bludovské inspirace A. Kašpara“ 
a další.
 Návštěvníci mohli také zhlédnout výstavy jako např. „Po-
vodně 1997“, „Žena světa“, výstavku výrobků z recyklovaných 
plastů, „Historie Sokola v pohlednicích“ a další.
 Nemohu nevzpomenout dvě výstavy BETLÉMŮ, které se 
konaly na statku Karla Janíčka z jeho podnětu a za jeho velkého 
nasazení.
 Ve spolupráci s bludovskou školou se uskutečnily výsta-
vy výtvarných prací na téma – Bludovské památky, Vánoce, 
Velikonoce, Moje škola, které byly spojeny se soutěží o nejlepší 
exponát.
 Každoročně vystavují drobné domácí zvířectvo na zahradě 
za kulturním domem bludovští chovatelé a každý srpen bludovští 
zahrádkáři své výpěstky. Několikrát se v Bludově objevila velká 
výstava loveckých trofejí, svou činnost vystavovali bludovští 
skauti a Páni z Bludova připravili výstavu „Středověk“.
 V letošním roce připravujeme ještě dvě výstavy, a to „Kresby, 
malby, sochy“ a výstavu fotografií „Bludov v proměnách času“. 

Jarmila Divišová
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Přehlídka loveckých trofejí, r. 2012 Můj koníček 8. ročník, r. 2013

Výstava BETLÉMŮ, r. 2012 Můj koníček 6. ročník, r. 2008

Bludovské inspirace A. Kašpara, r. 2010

Zahájení výstavy obrazů J.V. Barneta, 
r.2003. Ivan Barnet

Povodně, r. 2002 (co přinesla voda) Výstava výtvarných prací na téma 
“Bludovské památky”, r. 2001

Středověk, r. 2003
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FOTO KROUŽEK

Z tenisových dvorců II.

Velikonoční přání MŠ v pensionu

Někdy na sklonku loňského léta jsem v Bludovanu č. 8/2013 po-
pisoval zahájení a průběh počátku stavby klubovny a sociálního 
zařízení v prostoru tenisových dvorců v Bludově. Počasí během 
loňského podzimu i letošní mírné zimy stavbě přálo. Proto jsme 
mohli ještě před koncem roku 2013 „zkolaudovat“ téměř hoto-
vou novostavbu. Téměř hotovou proto, že některé prvky stavby 
(například dřevěné obložení stropu) mohly být dokončeny až po 
náležitém vysušení stavby letos na jaře.
 V brzkém předjaří jsme mohli celkem brzy pokračovat 
v dokončování úprav interiéru a v úpravách terénu v okolí stavby 
i tenisových dvorců. Přestože klubovnu a sociální zařízení již vy-
užíváme, není ještě všem pracím v tenisovém areálu konec. Čeká 
nás ještě mnoho práce na doladění všech úprav, ale to již zvládne-
me v průběhu roku svépomocí během organizovaných brigád.
 V době plánování a přípravy stavby vlastně nikoho ani ne-
napadlo, že tenisová sezóna 2014 bude čtyřicetiletým výročím 
založení tenisového oddílu při TJ Sokol Bludov. Teprve během 
výstavby klubovny, šaten a sociálního zařízení, v době, kdy 
obrysy stavby dostávaly již reálnou podobu, jsme my, pamět-
níci, začali vzpomínat na naše tenisové začátky zde v cihelně. 
Vzpomínáme na dobu, kdy se začaly budovat tenisové dvorce 
i podmínky, za kterých jsme se svým sportem - tenisem začínali. 
Dnes již nás není v oddíle mnoho, kteří toto období pamatují, ale 
my, „služebně starší“, si často připomínáme obrovské nadšení, 
které nás provázelo v průběhu stavby dvorců, na radost z vlastní 

sportovní činnosti i různé veselé historky, kterých jsme se 
účastnili. Byli jsme o čtyřicet let mladší.
 Novou stavbou, ale i terénními úpravami jejího okolí, jsme 
si dali skvělý dárek k našemu oddílovému výročí. Moje tenisová 
generace o takovémto zázemí jen a jen tiše snila a o to máme 
větší radost z toho, že se náš sen vyplnil. Je jen škoda, že se 
dnešních dnů nedožili naši kamarádi František Skoumal, Karel 
Řežucha a Jan Jáně, kteří se výrazně zapsali do historie tenisového 
oddílu a na které v uvedených souvislostech často vzpomínáme. 
 Při této příležitosti přeji našim následovníkům, kteří ještě 
rychle běhají po dvorcích, do úderů dávají dostatečnou razanci 
a po třísetovém zápase vypadají stále svěží, aby jim nové zařízení 
přineslo mnoho radosti, mohli s ním spojovat i mnoho pěkných 
sportovních zážitků a měli rovněž po letech na co vzpomínat.

Mgr. Vladimír Vlček

Pohádka BUBÁCI A HASTRMANI, 6. 4. 2014


