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Bludovan

Před několika dny začalo léto, nejteplejší 
období roku, a s ním také doba prázdnin 
a dovolených. V tomto období nevychází 
časopis Bludovan a také kvůli dovoleným 
je přístup občanů k informacím o dění 
v naší obci obtížnější.
 A protože se v letním období toho 
bude dít v naší obci skutečně mnoho, 
dovoluji si v následujících řádcích infor-
mace o jednotlivých akcích, které jsem 
zmínil v Bludovanu č. 3/2014, z pohledu 
uplynulého času aktualizovat a doplnit.
 Přechod pro chodce u zámku – stěžejní 
akce pro bezpečnost chodců. Začátek této 
stavby prodloužil dodatečný požadavek 
dopravní policie, aby úsek v délce 100 m 
před přechodem a 100 m za přechodem 
byl nasvětlen. Realizace tohoto dodateč-
ného požadavku již v tuto chvíli probíhá 
a je reálné, že nový přechod pro chodce 
u zámku bude hotov do konce měsíce září.
 Chodník Nealko – lázně – naše žá-
dost o dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury byla úspěšná (přiznaná 
dotace činí 6,6 mil. Kč). Proběhlo vý-
běrové řízení na dodavatele stavby, kdy 
nejvýhodnější nabídku předložila firma 
Kareta s.r.o. s cenou díla za 10,5 mil. Kč. 
V polovině měsíce června bylo předáno 
staveniště a podle smlouvy o dílo by měl 
být nový chodník postaven do 30. září. 
Chodník bude doplněn novým veřejným 
osvětlením za cca 950 tis. Kč. Součástí 
této investiční akce bude vybudování 
nových autobusových zálivů po obou stra-
nách komunikace I/11 a nový přechod pro 
chodce, kvůli kterému bude nutné postavit 
také cca 70 m protilehlého chodníku.
 Revitalizace okolí Zámeckého rybníka 
– nejvýhodnější nabídku předložila firma 

MODOS s.r.o. s hodnotou díla cca 6,8 
mil. Kč. Na tuto akci jsme získali dotaci 
z Regionálního operačního programu 
(prostředky EU) ve výši 5,7 mil. Kč. Tato 
stavba byla zahájena počátkem měsíce 
června a bude dokončena do 15. srpna. 
Tato rozsáhlá investiční akce se bude 
na dvou místech dotýkat Špalkovy ulice, 
a proto chceme v této ulici provést opravu 
a doplnění veřejného osvětlení.
 Soustava naučných stezek – v tuto 
chvíli jsou zpracovány všechny podklady 
pro přiznání dotace z ROP, je očekávána 
dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů. 
V průběhu měsíce srpna by mělo pro-
běhnout výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Očekáváme, že největší stavby 
této akce – výstavba zbourané kapličky na 
Třídě Adolfa Kašpara a místo pro setká-
vání s věžičkou na vrcholu Brusné budou 
zahájeny od 1. září s tím, že do konce 
měsíce listopadu bude stavba na Brusné 
dokončena a u kapličky bude dohotovena 
hrubá stavba.
 Rekonstrukce ulice Polní – realizace 
této akce by měla být zahájena od 1. čer-
vence. Do konce měsíce června musíme 
zvládnout výběrové řízení na zhotovitele, 
ze kterého také vyplyne celková lhůta pro 
provedení stavby (cílem je, aby lhůta pro 
výstavbu byla co možná nejkratší). Nové 
veřejné osvětlení, které bude postaveno na 
přání občanů z dané lokality, je již v tuto 
chvíli z větší části hotovo.
 Rekonstrukce ulice Pod Brusnou
– kvůli větší finanční náročnosti bude tato 
akce rozdělena na dvě etapy. První etapa 
od sochy Panenky Marie až po vodní sráž-
ku by měla být zahájena od 1. července. 
I v této části obce bude na přání občanů 
vybudováno nové veřejné osvětlení, kdy 
jeho větší část je již v tuto chvíli hotova.
 Rekonstrukce ulice Rudolfa Kordase 
– po technické stránce velmi složitá re-
konstrukce, projektová dokumentace by 
měla být hotova do konce měsíce června. 
Chceme také přesvědčit ŠPVS, a.s., aby 
před zahájením prací provedla výměnu 
poruchového vodovodního řadu, aby 
později nemusela vstupovat do nově upra-
veného povrchu. S vlastní rekonstrukcí 
této komunikace nechceme otálet a chtěli 
bychom ji zahájit někdy v měsíci srpnu.

Upracované léto aneb až se zima zeptá?

ˇ

- pokračování str.2 -

Výstava drobného zvířectva

Základní organizace ČSCH Bludov uspo-
řádala ve dnech 13. – 15. června 2014 již 
58. ročník výstavy drobného zvířectva. 
Výstava proběhla velmi úspěšně, místní 
chovatelé získali řadu ocenění, které jim 
v neděli předal starosta obce Ing. Pavel Ston.
 Bez přispění sponzorů by nebylo mož-
né výstavu pořádat. Proto chovatelé děkují 
všem, kteří ZO podpořili při pořádání této 
výstavy. Byl to především Obecní úřad 
Bludov a Bludovská a.s. K dalším sponzo-
rům chovatelů patří: Pneucentrum Matěj, 
restaurace Habermannova vila, MK Fruit, 
MJM Litovel, Nuget, pivovar Holba, 
Fortex, zednické a obkladačské práce 
J. Zamykal ml.
 Rovněž děkujeme všem návštěv-
níkům, kteří svojí přítomností činnost 
chovatelů podpořili. Doufáme, že příští 
výstavu již budeme pořádat v novém 
výstavním areálu “Stodola za Novou”.  
 Tímto bychom chtěli oslovit zájemce, 
kteří by se chtěli zapojit do práce chovatelů. 
Kontakt: chovatelebludov@seznam.cz.

Ing. František Dobeš, jednatel ZO 
ČSCH Bludov



Bludovan 2

Bludovan 6/2014

 Oprava sochy sv. Floriana – dle
výběrového řízení na zhotovitele díla činí 
cena opravy této sochy cca 200 tis. Kč. Na 
provedení opravy se nám podařilo získat 
dotaci od Ministerstva kultury ve výši 
90% uznatelných nákladů. V tuto chvíli je 
pro sochu vybudován nový základ, odolný 
proti vibracím z blízké komunikace. Cel-
ková oprava sochy by měla být ukončena 
do 30. září.
 Rekonstrukci severního schodiště ke 
kostelu – bychom chtěli provést nejpozdě-
ji do konce měsíce července. Na tuto akci 
použijeme původních žulových schodů 
z kulturního domu.
 Klub důchodců – na přání občanů 
bychom chtěli nahradit dosavadní nezpev-
něný přístup do tohoto objektu přístupem 
vydlážděným. V této souvislosti zrekon-
struujeme také „opotřebované“ schodiště. 
V rámci postupného budování „obecní 
návsi“ – zkrášlování Třídy Adolfa Kašpa-
ra provedeme na budově Klubu důchodců 
také nový nátěr střechy a výměnu soklu. 
To vše bychom chtěli zrealizovat do kon-
ce měsíce srpna.
 Nový chodník na hřbitově – poté, co 

jsme letos dokončili rekonstrukci cen-
trálního chodníku na hřbitově, chceme 
ještě, zejména na přání nájemců nové 
řady hrobů na severní straně hřbitova, 
postavit nový chodník směrem od már-
nice rovnoběžný s centrálním chodníkem. 
Tento nový chodník by měl být postaven 
do konce měsíce srpna. Vnímáme i hlasy 
požadující nasvětlení hřbitova (máme 
zpracovanou studii), potřeba výstavby 
nového chodníku však byla v tuto chvíli 
naléhavější.
 Ještě zmínka o dvou velkých inves-
tičních akcích na katastru naší obce, které 
vedení obce podporuje, avšak investorem 
je někdo jiný.
 HC – 2 – přístupová komunikace 
k okolním parcelám. Nová komunikace 
z obalovaného kameniva podél drážního
tělesa od Kordasova mlýna, kolem 
Habermannova mlýna a končící na ulici 
Nádražní. Zde je investorem Pozemkový 
úřad. Na této stavbě se v tuto chvíli již 
pracuje a měla by být dokončena, včetně 
ozelenění, do konce měsíce října.
 Muzeum „Pradědovo“ – rekonstrukce 
Březinova statku na Třídě Adolfa Kašpara.

Investorem je občanské sdružení „Jeseníky 
přes hranici“. Stavba by měla být zahájena 
v červenci a dokončena do 30.6.2015.
 Ještě jedna poznámka, která není až 
tak o novém budování. K realizaci in-
vestičních akcí, o kterých píši v tomto 
článku, jsme získali více než 17 mil. Kč 
dotačních prostředků. Domnívám se, že 
nás tato úspěšná dotační politika oprav-
ňuje také k tomu, abychom si naše místo 
k žití zpříjemňovali i tím, že věnujeme 
nějakou tu korunu navíc do květinové vý-
zdoby veřejných prostranství. Snad si této 
naší aktivity vnímavý čtenář Bludovanu 
všimnul.
 Jak vidno, v období prázdnin bude 
v naší obci vládnout čilý pracovní ruch. 
Chtěl bych v této souvislosti poprosit vás, 
občany naší obce, o trošku tolerance. Když 
se staví a buduje, bývá v okolí staveb
více hluku, někdy i více prachu, ale také 
méně místa pro pohyb.
 Jsem přesvědčen o tom, že až se zima 
zeptá, co jsme dělali v létě, budeme moci 
odpovědět: zvelebovali jsme svoji obec 
a ono se to povedlo!

Ing. Pavel Ston, starosta obce    

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

Vážení občané.
Obecní úřad chce poděkovat místním zahrádkářům a pravidelně zveřejňovat jejich pěknou práci na zahrádkách a i třeba na 
vodních dílech.

Poděkování

Libor Kočtař, referent životního prostředí

Pozor!! Změna provozní doby knihovny 
o prázdninách 

v úterý a ve čtvrtek 
od 12:30 hodin do 17:30 hodin

Knihovna bude uzavřená po dobu prázdnin
od 15.7.-14.8.2014
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18. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 9. června 2014 se v Kulturním domě od 18:00 do 
21:00 uskutečnilo 18. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, Josef Ocetek byl ze zdravotních důvodů 
omluven, Martin Schauer přišel několik minut po začátku. Za-
sedání řídil starosta Pavel Ston, jako ověřovatelé byli zvoleni 
Jaroslav Čech a Jiří Homola, zápis pořídil tajemník Zdeněk Ko-
línek. Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním úkolů z minu-
lých zasedání, z nichž všechny jsou splněny, u jednoho se čeká 
na souhlas MěÚ Šumperk. Zastupitelstvo jednomyslně zprávu 
o plnění úkolu schválilo.

Zpráva o činnosti rady
Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání 
zastupitelstva přednesl místostarosta Milan Klimeš. Rada se za 
tři měsíce sešla čtyřikrát. Kromě běžné agendy řešila především 
následující: výpůjčkou pozemků a části budovy v lokalitě Na 
Nové pro místní organizaci Českého svazu chovatelů; výpůjč-
kou sklepních prostor v Penzionu pro místní organizaci Junáka; 
výběrem zhotovitelů pro vypracování výběrových řízení na akci: 
Chodník ulice Lázeňská, Chodník na ulici Školní, Základ pod 
požární věž, Rozšíření VO ul. Polní a ul. 8. května; Revitalizace 
veřejného prostranství u zámeckého rybníka, úprava prostranství 
před kotelnou na ulici Za Školou, Soustava dětských naučných 
stezek; návrhem smlouvy na údržbu zeleně v obci pro rok 2014; 
žádostí o změnu územního plánu; a dalším.
 V následné obsáhlé diskusi se řešila problematika soužití 
nájemníků bytů ve školce a řešení stížností mezi nájemníky 
a pí. Římskou. Diskusi zahájil M. Schauer, který se zeptal rady, 
proč odsouvá řešení problému až na říjen. Starosta celou věc 
vysvětlil a seznámil všechny přítomné s řešením, s ním byla 
písemně seznámena pí. Římská a domovník. Pokud pí. Římská 
neuvede byt do řádného stavu do konce srpna, nebude ji od 
1.10.2014 prodloužena nájemní smlouva a bude se muset vystě-
hovat. Jde o jeden z mála schůdných postupů, jak vyřešit velmi 
komplikovanou situaci, jíž si je rada dobře vědoma. Paní Kva-
pilíková z pléna, jedna z nájemníků, stav celé situace přiblížila 
a konstatovala, že soužití je v současné době neúnosné, vyhro-
cené mezi nájemníky a pí. Římskou. Nájemníci se cítí jak ve 
vězení a mají strach o své zdraví. Paní Římská nájemníky slovně 
hrubě napadá, pokusila se i jednu z návštěv fyzicky napadnout 
před příslušníky policie. Dle jejího názoru se v této věci nic ne-
děje, stížnosti řešila policie, přestupková komise bez výsledku. 
Pí. Dohnálková z pléna informovala, že předá na obci soupis 
stížností nájemníků na soužití s pí. Římskou a část citovala. M. 
Klimeš doplnil, že se obec snaží v dané věci postupovat v soula-
du se zákony tak, aby nemohl být její postup zpochybněn.
 M. Schauer upozornil na situaci kolem žádosti Michala 
Schauera o příspěvek obce na opravu výměnku u Vlkova statku 
č.p. 127 ve výši 50.000 Kč. Michal Schauer z pléna vysvětlil, že 
má zájem výměnek nebourat, zachovat a zároveň opravit, nachá-
zí se v ochranném pásmu památek lidové architektury. Starosta 
odpověděl, že věc bude po doložení dokumentů požadovaných 
radou obce projednána na zastupitelstvu obce v září. Zastupitel-
stvo poté 13 hlasy (1 se zdržel) zprávu o činnosti rady schválilo. 
Poté jednomyslně vzalo na vědomí zápis z posledního jednání 
kontrolního výboru.

Rozpočtové změny č. 1
Rada předložila zastupitelstvu první letošní rozpočtové změny, 
které řeší změny výdajů a příjmů mezi kapitolami silnice, ZŠ, 
kulturní dům, klub důchodců, veřejné osvětlení, pohřebnictví, 
svoz odpadu, veřejná zeleň a financování. V diskusi navrhl 
Josef Ťulpík, aby byl do rozpočtové změny zahrnut i příspěvek 
50.000 Kč na opravu střechy výměnku u Vlkova statku, o němž 
se jednalo krátce předtím.
 Martin Schauer se dotázal na efektivnost výstavby veřejného 
osvětlení směrem na Brusnou pro jeden rodinný dům. Starosta 

odpověděl, že výhledově by tam mohlo být až cca 11 stavebních 
parcel. Zastupitelstvo poté rozpočtové změny včetně návrhu 
J. Ťulpíka jednomyslně schválilo.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2014, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška ze dne 
2.6.1992 o znaku a praporu obce Bludova a jejich užívání. Jedi-
ný důvod je formální – užívání znaku a praporu obce je upraveno 
zákonem o obcích, takže oddělení dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra doporučila starou vyhlášku jako bezpředmětnou zrušit. 

Návrh na pojmenování ulic a veřejných prostranství 
v Bludově
V květnovém Bludovanu byl představen podrobný návrh 
Stanislava Balíka na pojmenování veřejných prostranství 
a nových ulic. Zastupitelstvo 13 hlasy (1 se zdržela) souhlasilo 
s pojmenováním lázeňské aleje jako „Alej Zdeňka Pospíšila“ 
a jednomyslně s pojmenování ulic Pod Brusnou a U Tenisu. 
Po upozornění Františka Baláta z pléna, že na dolním konci nově 
stavěné domy jsou pouze prodloužením ulice Ermisova a nikoli 
nově vznikající kolmou ulicí, stáhl předkladatel návrh pojmeno-
vání ulice Dřímalova.

Žádost o odkoupení tří pozemků– žadatel NHKZ Steel s.r.o.
Společnost NHKZ Steel s.r.o., se sídlem Olšany 160 odkoupila 
areál bývalého provozu „Nealko Bludov“ se záměrem přestěho-
vat do tohoto areálu svoji výrobu z Rovenska. V rámci areálu 
jsou tři obecní pozemky: 1823/6-zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 87 m2, 1823/7-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
383 m2 a 1823/9-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, 
o celkové výměře 475 m2.Tyto pozemky by chtěla společnost 
od obce odkoupit a mít tímto celý areál ve svém vlastnictví.
Rada doporučila kupní cenu 35 Kč za m2. Martina Pešáková 
zahájila diskusi s tím, že doporučuje výrazně vyšší cenu; po 
delší diskusi se zastupitelé shodli na ceně 400 Kč/m2, což také 
13 hlasy (1 se zdržel) schválili.

Nabídka manželů Sobotkových na darování pozemku 997/2 
Manželé Sobotkovi, Dr. Březiny 425 nabízejí obci bezúplatně 
převést pozemek 997/2 - ostatní plocha/ostatní komunikace 
o výměře 73 m2. Jedná se o část cesty za někdejším kovošrotem 
(dnes farma p. Zatloukala). Převedení pozemku navrhují formou 
darování s tím, že obec bude hradit veškeré náklady spojené 
s převodem. Zastupitelstvo s převodem jednomyslně souhlasilo.

Nové projednání schválené směny pozemků
–obec Bludov x manželé Cikrytovi
Zastupitelé opakovaně projednali směnu pozemků na Tř. A. 
Kašpara, kdy části obecních pozemků 150/8 – ostatní plocha 
a 2979/2-ostatní plocha o celkové výměře cca 8 m2 se mají 
směnit za část pozemku 177/5 o výměře cca 8 m2, který vlastní 
manželé Cikrytovi, s tím, že směna bude bez dalšího finančního 
vyrovnání a náklady spojené se směnou půjdou na vrub obce. 
Směnou mělo dojít k narovnání stavu podle skutečného užívání 
pozemků, kdy část pozemku man. Cikrytových užívá obec a na-
opak část obecních pozemků užívají man. Cikrytovi, kteří také 
chtějí po této směně zpevnit základy svého domu č.p. 528. Po 
schválení výše uvedené směny v červnu 2011 se zjistilo, že do-
šlo k přečíslování pozemků, takže se musí celá záležitost projed-
nat znovu. Zastupitelstvo směnu znovu jednomyslně schválilo.

Informace o zveřejnění záměru na prodej tří částí pozemku 
1314/6 při ulici Nádražní pro výstavbu rodinných domů
Starosta informoval zastupitelstvo, že rada schválila záměr pro-
deje tří částí pozemku 1314/6 při ulici Nádražní pro výstavbu 
tří rodinných domků. Jedná se o výměry 1050 m2, 1100 m2 
a 1171 m2.Výběr zájemců bude proveden formou obálkové 
metody, kdy minimální nabídková cena byla radou stanovena 
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na 500,- Kč za čtvereční metr pozemku a kupní cena musí být 
uhrazena na účet obce do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. 
Došlé nabídky předloží rada obce v září zastupitelstvu obce 
k projednání a ke schválení. Sítě jsou na hranici pozemků, noví 
majitelé budou řešit jen přípojky. M. Pešáková sdělila, že by 
dala minimální nabídkovou cenu 600- Kč/m2, S. Balík doporučil 
ponechat minimální nabídkovou cenu na 500 Kč/m2.

Profinancování realizace projektu Soustava dětských 
naučných stezek
V rámci podání žádosti z ROP Střední Morava, osa: Cestovní 
ruch je zapotřebí závazku zastupitelstva k profinancování rea-
lizace projektu Soustava dětských naučných stezek v lázeňské 
obci Bludov. Zastupitelstvo 13 hlasy (1 se zdržela) schválilo 
předfinancování a následné spolufinancování vlastního podílu ve 
výši 30 % celkových způsobilých výdajů (1.572.457,99 Kč).

Převod vodovodních řadů do majetku společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo převod několika vodovod-
ních řadů (např. v ulici Školní, Nová Dědina, Za Školou apod.) 
z majetku obce do majetku společnosti Vodohospodářská zaří-
zení Šumperk, a.s. s tím, že za vložené vodovodní řady obdrží 
obec příslušný počet akcií.

Různé
Po vyčerpání naplánovaného programu jednání zastupitelstva 
otevřel starosta všeobecnou diskusi. V ní M. Klimeš nejprve 
zopakoval informaci podanou starostou obce o přechodu na 
ul. 8. května, poté informoval, že ve věci změny povrchu 
komunikace na ulici 8. května proběhne v nejbližší době měření 
hlučnosti a zároveň pozval všechny občany na položení květiny
k památníku A. Kašpara 27.6.2014 u příležitosti 80. výročí 
Kašparova úmrtí.

 Na závěr vystoupil z pléna Jan Bank, kdy se dotázal starosty 
na záležitosti spojené se stěhováním sochy sv. Jana Nepomuc-
kého, Stanislavu Balíkovi ml. vyčetl, že byl pro zbourání ho-
telu Vlčí důl a přitom tam v květnu proběhly skautské závody. 
Připomínky měl i k dalším, s činností obce nesouvisejících, 
věcem. S. Balík ml. mu odpověděl, že před třemi roky navrhoval 
buď odstranění druhého a třetího podlaží hotelu a rekonstrukce 
restaurace, nebo zboření celé budovy a současné výstavby nové 
(menší) přízemní budovy restaurace. Uplynulé roky potvrdily, že 
jediné, co má v dané lokalitě smysl, je pouze sezónní restaurace, 
nikoli hotel.

Stanislav Balík ml.

Obec Bludov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr  prodeje tří částí pozemku p.č. 1314/6 – zahrada 
nacházející se při ulici Nádražní v katastrálním území 
Bludov  pro výstavbu rodinných domů, kdy prodej bude 
tzv. obálkovou metodou: 

• prodej „části 1“ pozemku p.č. 1314/6 
 – zahrada o výměře 1050 m2 
• prodej „části 2“ pozemku p.č. 1314/6 
 – zahrada o výměře 1100 m2 
• prodej „části 3“ pozemku p.č. 1314/6 
 – zahrada o výměře 1171 m2 

Záměr prodeje byl radou obce schválen dne 19.5.2014.
Podmínky prodeje: 
• žadatel musí podat písemnou nabídku v uzavřené obálce na 

Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov nejpoz-
ději do 18.8.2014 do 17.00 hodin 

• minimální výše kupní ceny je 500,-Kč za čtvereční metr 
pozemku

• kupující bude hradit poplatek za vklad do katastru nemovitostí 
a dále bude kupující přiznávat a hradit daň z nabytí nemovi-
tých věcí

• rozhodným kritériem pro výběr zájemce bude nejvyšší nabíd-
nutá cena, k nabídkám nižším než minimální nabídková cena 
se nebude přihlížet, nabídky doručené po termínu stanoveném 
pro podávání nabídek nebudou otevřeny a zařazeny do vyhod-
nocení. 

• kupní cena musí být uhrazena na účet obce do 30 dnů od 
podpisu kupní smlouvy

• prodej pozemku a podpis kupní smlouvy bude možný po 
1.10.2014

• termín pro výstavbu a kolaudaci RD nebude obcí v kupní 
smlouvě stanoven

Stanovená regulativa k zastavění pozemku a bližší informace 
k tomuto záměru naleznete na úřední desce obce nebo na inter-
netových stránkách obce, v sekci úřední deska. 
 Bližší informace Vám také budou podány přímo na Obecním 
úřadě Bludov. 

OÚ Bludov 

Obec Bludov - záměr prodeje tří částí pozemkuStarosta obce Bludov vypisuje výběrové řízení na funkci 
 vedoucí/ho Kulturního domu Bludov, 

organizační složky obce Bludov 
pracovní poměr na dobu neurčitou - platová třída 9  
Informace na tel.  583 301 442 starosta obce 
                        583 301 432 tajemník obecního úřadu
                        583 238 177 vedoucí kulturního domu             
e-mail           ston@ou.bludov.cz
                        kolinek@ou.bludov.cz
                        kulturni.dum@bludov.cz
Předpoklady:
• vzdělání vysokoškolské nebo střední ukončené maturitní zkouškou
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka 
Ostatní předpoklady:  
• praxe v oblasti kultury a cestovního ruchu 
• zkušenosti s vedením pracovního týmu a organizační schopnosti  
• orientace v sestavování rozpočtu a v dalších ekonomických činnostech
• ŘP sk.B a praxe v řízení automobilu

Přihlášení:
Přihlášku, ve které bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum 
a podpis uchazeče doplněnou přílohami:
1. strukturovaný životopis 
 (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti)
2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
4. návrh koncepce organizace a rozvoje kultury v obci, řízení 
 kulturního domu s výhledovým začleněním klubu důchodců,  
 stanovení priorit v nejbližších dvou letech
5. výčet vámi realizovaných aktivit z oblasti kultury 
 a cestovního ruchu

předat nebo zaslat do 12.00 hodin dne 31.10.2014 na adresu 
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 

Vybraní kandidáti na místo vedoucího kulturního domu 
budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční dne 
11.11.2014 na obecním úřadě v Bludově.

Nástup do pracovního poměru 1.1.2015 
a jmenování do funkce vedoucí/ho 

kulturního domu od 1.3.2015
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Kulturní dům Bludov Vás zve na

RECITÁL IVO JAHELKY

Sobota 5. července 2014 
v 19:00 hod.
Zámek Bludov

Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze, kde získal titul JUDr. 
a v roce 1978 se dal na dráhu advokáta. Protože měl sklony k psaní 
písniček, vysloužil si také další neformální titul „zpívající právník“. 

Začal se věnovat zhudebňování soudních případů a příběhů ze života. 
Protože lidský život nabízí neustále nepřeberné množství zajímavých 
situací, pokračuje v této činnosti i v současné době. Vychází z toho, 

že humor a smích jsou kořením života, že každý se rád zasměje 
neštěstí druhých, a že - jak pravil jeden recidivista – ŽIVOT 

JE NEPŘETRŽITÁ ŘADA PRŮSERŮ NEPRAVIDELNĚ 
PO SOBĚ JDOUCÍCH.

-vstupné 50.-Kč-

Kulturní dům Bludov 
vás zve do 

LETNÍHO KINA
 •   BABOVŘESKY 
 Pátek 27. června 2014 /22:00 hod./

 •   REVIVAL + 12. a 13. bludovský týdeník
 Pátek 12. července 2013 po setmění /22:00 hod./

 •   ŠMOULOVÉ II. Letní kino pro děti
 Pátek 25. července 2014 /21:00 hod./

Zahrada KD Bludov 
OBČERSTVENÍ - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V případě nepříznivého počasí se promítání nekoná.

POZVÁNKA na prázdniny 2014
Pá   4.7.   22.00 Letní kino REVIVAL /zahrada KD/
So   5.7.   19.00 Recitál Ivo Jahelky /zámek/
Ne   6.7.   15.00 Hudební koktejl /zahrada KD/
Pá  25.7.  21.00  Letní kino ŠMOULOVÉ II. /zahrada KD/
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V červenci 2014 oslaví
Jánětová Marie Družstevní  70
Kunert Bořek Na Hradě   70
Morawetzová Anna Školní  70
Hořínek Jan Školní  70
Mertová Květoslava Za Školou   70
Kocourková Květoslava Školní  75
Šulová Věra Masarykova 75
Kubíčková Viktorie Lázeňská   80
Matějíčková Marie Vančurova  84
Vichta Vratislav Nerudova   86
Mazáková Alice Ztracená   89
Krejčí Josef Školní  91
Markovská Kristina V Potokách 92

V srpnu 2014 oslaví
Matějíčková Ludmila Bohutínská  70
Smetana Jan Lázeňská   70
Hanzlík Pavel Školní   70
Feitová Božena Nová Dědina 70
Matějčková Květoslava  Na Baloně                70
Jánětová Alena 8. května   75
Ondráčková Jarmila Zahradní   84
Schauer Antonín Jana Žižky  85
Matějíčková Jaroslava  Palackého  85
Navrátil Antonín Lázeňská  85
Březinová Marie  Příční  86
Holinková Marie Boženy Němcové  91

  Dne 19. srpna uplyne 13 let ode dne, kdy nás 
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan

Antonín Matějček
Dne 6. září 2014 by oslavil své 75. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Nikdy nezapomenou manželka, syn a dcera 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Nadešel krásný den, který má být 
oslaven. Léta  rychle běží, ať jsi stále 

svěží. Na tváři jen úsměv měj, starosti si 
nedělej. Štěstí ať stojí po Tvém boku 

a zdraví vydrží ještě spoustu roků.

 Dne 28. července oslaví 
své 70 narozeniny 

paní Květoslava Mertová. 
Do dalších let přejí hodně zdraví a štěstí 

syn s rodinou a sestra s rodinou.

9. srpna 2014 oslaví naše drahá maminka, babička a prababička
paní Jaroslava Matějíčková 85. narozeniny. Vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví a pohody ji přejí a za vše, co pro nás 
vykonala, ji z celého srdce děkují syn Jaroslav, dcery Jana 
a Zdeňka s rodinami a zeť Jaromír s rodinou.

 Dne 6. července 2014 oslaví 
své 80. narozeniny 

paní Viktorie Kubíčková. 
Do dalších let přejí hodně zdraví, 

štěstí a pohody manžel a děti 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

  Dne 30. července 2014 by oslavila své 100. 
narozeniny naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní

Anna Březinová
S láskou a úctou vzpomínají dcery Anna 
a Květoslava s rodinami.

  Dne 6. července 2014 to budou 4 roky, 
co navždy odešel pan

Josef Kašpar
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. Děkují manželka a děti s rodinami.

  Dne 4. září by se dožil 64 let můj tatínek, 
dědeček, bratr a strýc pan

Alois Matějček
S láskou vzpomíná syn Roman s manželkou 
a vnučkou Terezkou

Dne 30. srpna uplyne 2. výročí od úmrtí mojí 
maminky, babičky, sestry a tety paní

Emílie Matějčkové
S láskou vzpomíná syn Roman s manželkou 
a vnučkou Terezkou

  Dne 9.7. 2014 by se dožil 90. let náš dědeček

Josef Březina
a letos je tomu také 10 let, co nás navždy 
opustil. Stále vzpomínají manželka Zdenka, 
sestry Míla a Marie, vnuci Luděk a Roman 
s rodinami, snacha Marie.

  Dne 2. srpna 2014 vzpomeneme 3. smutné 
výročí, kdy nás opustil náš manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

František Snášel
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy 
nezapomene manželka, syn a dcery s rodinami.

  Dne 1. srpna 2014 by oslavil 
své 100. narozeniny pan

Josef Hlásný
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají synové s rodinami.
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  V sobotu 7. června proběhlo rozloučení s naším 
bývalým PANEM  FARÁŘEM -  v Ostravě, ve 
13 hodin, doprovodit se ho na jeho poslední 
cestě vydala spousta farníků a celých rodin.
Neodpustila bych si, kdybych na jeho památku 
nenapsala pár vět, protože byl součástí mého
života pěknou řádku let……

Kulturní dům Bludov zve na

Bludovské 
kulturní léto 2014

Pá 27. června  16.00-20 hod. 
Den otevřených dveří PALÍRNA BLUDOV 

Vstup volný
•

Pá 27. června 22.00 hod. Letní kino BABOVŘESKY 
+ 12. bludovský týdeník

 Zahrada KD Bludov - vstupné dobrovolné
•

Pá 4. července 22.00 hod.  Letní kino REVIVAL 
+ 13. bludovský týdeník

Zahrada KD Bludov - vstupné dobrovolné
•

So 5.července 19.00 hod. Recitál Ivo Jahelky
Zámek Bludov - vstupné 50.- Kč

•
Ne  6. července 15.00 hod. Hudební koktejl 

One night, Madalen, Revival ABBA
Soutěže pro děti, vláček, občerstvení

Zahrada KD Bludov  -vstupné dobrovolné
•

Pá 25. července 21.00 hod. Letní kino 
pro děti – ŠMOULOVÉ II.

Zahrada KD Bludov - vstupné dobrovolné

Vzpomínám, že na každém jeho svatém přijímání byla dětí 
pěkná banda, nechyběl tam ani Standa – tenkrát ještě jeho 
velký fanda…
PANA  FARÁŘE -  jsem znala odmalička, když se ještě s partou 
starých dědoušků pustil do oprav našeho kostela a kostelíčka.    
Nikdo by nespočítal jejich kroky, pěšky chodili ke kostelíčku 
lesem denně po celé tři roky.
PAN  FARÁŘ – byl pro ně vzorem a hlavně si stál za svým 
slovem. Kdekdo ho měl rád, pro jedny byl duchovní otec, 
pro druhé HYNEK – KAMARÁD.
Svěcení zvonů, oprava věže, udělat se to samo mohlo asi stěže…    
Pokřtil děti z kdejaké rodiny, jezdili za ním kvůli sňatku lidé až 
z daleké ciziny. Když to bylo v jeho moci, rád každému vyhověl, 
jinak to vlastně ani neuměl. 
Jeho štěstí však časem postihla vada, netušil, že se na něj chystá 
zrada. Že lidé kolem něho byli skvělí herci a díky nim byl každou 
chvíli v Olomouci na koberci. Mám z toho dodnes ujímání, když 
takové ovečky stojí v řadě pro přijímání.
V posledních letech si bohužel sáhl se svým zdravím na hranice,                
kdy se vedly o sochu s obcí tahanice. Nebyl ušetřen ani veřejných 
pomluv, v souvislosti s tím bylo žádáno veřejných omluv.
Bojovat proti všemu – na to neměl ve svém věku už sílu,                 
NIKDY VŠAK NEZRADIL SVOJI VÍRU.
Dnes už je jedno, kde bude socha navěky stát, hlavní je, že nám 
PAN FARÁŘ ukázal, že nesmíme se nikdy bát, i když se kvůli 
pravdě musel všeho vzdát.
Je to opravdu smutné, ale zajít až tak daleko bylo opravdu nutné?
Byl to taky jen člověk z masa a kostí a zasloužil si odejít ze služby 
s větší úctou a důstojností. Rány, ty zahojí čas – ale už dnes vím, 
kdo nikdy neuvidí ode mě hlas.
Vám PANE FARÁŘI – přeji touto cestou zasloužený klid                 
a věřím pevně duší celou, že Boží mlýny pořád melou. 

Jana Kvapilová

Pozvánka na Hudební koktejl 
– zábavné odpoledne –

Neděle 6.července 2014 
od 15.00hod.

Srdečně Vás zvu na tuto akci, připraven 
je program pro dospělé i děti.

Dospělí se mohou těšit na tři rozdílné hudební žánry:

• Jazzová kapela One night stan z Olomouce

• Folková skupina Madalen z Mohelnice

• Skupina ABBA Chiquita Revival - jedinečná 
  a nezapomenutelná show na profesionální 

  úrovni v podání zkušených hudebníků z Olomouce

A pro děti je připravena soutěžní pouť – 10 stanovišť 
s různými úkoly, kdy děti sbírají body, které pak mohou 

vyměnit ve směnárně za nějaké hračky či sladkosti. 
A hlavním lákadlem bude určitě vláček, který bude jezdit 

z ulice Školní na parkoviště Vlčí důl a zpět.

XXII. ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Sobota 6. září 2014
Start ze zahrady kulturního domu 

od 8 do 9 hod.
Trasy: 7 km a 20 km,  cíl Koupaliště VLČÍ DŮL

/V cíli opékání špekáčků, soutěž,
dárek pro nejmladšího a nejstaršího účastníka/

Koná se za každého počasí
-  VSTUPNÉ 1 VÍČKO OD PLASTOVÉ LÁHVE 

Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá 
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Kulturní dům Bludov Vás zve v rámci 
BLUDOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA na 

• One night 
•Madalen

•Revival ABBA

Soutěže pro děti 
+jízda vláčkem 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Hudební koktejl 

Neděle 6.července od 15:00 hod.
 Zahrada KD Bludov  

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa 
na čtyřdenní zájezd

 Maďarské termální 
lázně Bükfürdő     

Termíny:  2. 10. - 5. 10. 2014     
4.350,- Kč 

Cena zahrnuje : dopravu zájezdovým autobusem, 
3x ubytování ve 2 lůžkových pokojích, 

3x polopenze, vstup do bazénů, lázeňský polatek, 
pojištění proti úpadku CK dle zák.č.159/1999 Sb. 

S přihláškou je nutno zaplatit zálohu.

Přihlášky v Kulturním domě Bludov, 
tel. 583238177

kulturni.dum@bludov.cz

Kulturní dům Bludov 
bude v době letních 

prázdnin otevřen 
v pracovní dny

od 10.00 do 12.00 hod.

Upozornění
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Koupím stavební pozemek 
nebo zahradu v Bludově 

v blízkosti školy. Cena dohodou. 
Osladil Martin tel.: 603 790 904

Děkuji pěkně paní Jarmile Divišové 
a celému kolektivu dobrovolných 
spolupracovníků, kteří se podíleli 
na úspěšném vyhlášení českých 
rekordů v sobotu 7. června 2014.

Karel Adam

PODĚKOVÁNÍ

Český zahrádkářský svaz ZO Bludov 
pořádá ve spolupráci 

s CK BAVI Litovel zájezd

sobota 30.srpna 2014 
Kittenberské a Tullnské zahrady - nejkrásnější zahrady Rakouska

Kittenberské zahrady
Na jihu regionu Waldviertel, poblíž města Krems leží proslulé Kittenberské 
zahrady. Ve zvlněném kraji najdete na ploše přes 50 hektarů pestrou podívanou 
plnou barev, vůní a zážitků. Komplex tvoří několik dílčích typů zahrad jako 
např.: Vodní zahrada, Toskánská zahrada, Růžová zahrada,  Zahrada smyslů, 
Japonská zahrada, Skalní horská zahrada, Plaménková zahrada (Klematis), 
Zahrada stepní, Zahrada Pod stromy, tradiční Venkovská zahrada, atd.

Tullnské zahrady
Zahradní ráj na ploše 80 000 m2, naaranžované květinové dekorace, sochy 
z květin, tématiky laděné zahrady, okrasné rostliny- tropické sukulenty, apod. 
Mezinárodní zahradnický veletrh, který je přehlídkou květin, zeleniny, ovoce, 
květináčů všech druhů, zahradních fontánek, nářadí, skleníků, zahradní 
techniky, atd. 

Cena:       650,-Kč (doprava, průvodce) 
Vstupné:  Kittenberské zahrady – cca 7 Eur
               Tullnské zahrady – cca 11 Eur

Zájezd se uskuteční pouze při min.počtu účastníků: 15 
Závazné přihlášky (platba)do konce července 2014.
Pojištění na cesty-zajistí CK BAVI nebo účastník samostatně.
Program a časové dispozice budou upřesněny dodatečně.

Závazné přihlášky přijímá:
p.Ladislav Vyhňák a p.František Kranich
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Lázeňské okénko

Nový pobyt
Novinkou letošního léta je nový redukční pobyt „Hubnutí 
s radostí a garancí úbytku“, který budou lázně Bludov nabízet od 
7. července. Jedná se o zcela nový program, spojující moderní 
trendy a osvědčenou klasiku.

Kultura v lázních
V neděli 15. června proběhlo v bludovských lázních Lázeňské 
odpoledne. Součástí programu bylo vystoupení dvou orchestrů 
dolnostudénského hudebního festivalu „Hudba bez hranic“ 
– polského dechového orchestru mladých SWARZEDZ s ma-
žoretkami a slovenské Sebedražské kapely. Léčebnému prameni 
lázní požehnal kancléř Olomouckého arcibiskupství  P. Antonín 
Basler. Dále vystoupila skupina historického šermu Vanir ze 
Zábřeha, kejklíř Jonáš a dětské pacientky lázní s tanečním 

vystoupením. Děti si užívaly zábavu při hrách, soutěžích, 
lukostřelbě a na skákacím hradu. O hudebním doprovod se po 
celé odpoledne starala skupina Classic Band Bludov.

Lázně Bludov si vás dovolují pozvat na již 3. ročník Lázeň-
ského dřevosochání. Dřevořezbáři začnou svá díla tvořit od 
pondělí 4. srpna, hlavní program a dražba výtvarných děl se 
uskuteční v sobotu 9. srpna.

Certifikace kvality služeb
Státní léčebné lázně Bludov obdržely dne 13. června 2014 od 
Ministerstva pro místní rozvoj Certifikát I. stupně Českého 
systému kvality služeb. Platnost certifikátu je na 3 roky.

Titulek tohoto příspěvku je v souladu s etickým kodexem Bludovanu, neboť se vztahuje zcela a pouze na autora 
samotného = mikropříběh, zde volně zaznamenaný, odehrál se v Pátek Třináctého června, tedy v ten pravý den...

Hned po  ránu s bicyklem pro mléko. Vzápětí u naší oblíbené 
prodejny „JZD“, obestavěné nečekaně železnými zábranami, 
ocitl jsem se mezi nimi i s tím náhle přitěžujícím bicyklem 
v ruce. Vzápětí jsem zaslechl za zády ten výrok uvedený 
v titulku, od tam postávajících pracovníků v oranžových vestách:
„on je snad... atd“. A  „že to kolo přes tu vysokou zábranu nedo-
stane“, přidal se pobaveně další nudící se oranžový postávajíc-
ník.. Ale já to kolo zvedl jednou rukou, protože jednak Redbul 
dává sílu a druhak mé kolo je hliníkové. Tím jsem si obhájil 
čest, překonal všechny překážky a vstoupil vítězně do útrob naší 
jedinečné samoobsluhy. Kolo samozřejmě zůstalo zaparkované 
venku :) Než, přejděmež k věci.
 ANO – naše nové parkoviště - jako jediné místo, kde se 
budeme moci pohybovat bezpečně  - na rozdíl od zbytku obce. 
Jak málo stačí, aby se fantazie rozběhla naplno : záchranné par-
koviště pro ty, kterým se podaří na něj bez úhony proniknout. 
Zrušená čtyřicítka skrze křižovatku dvou hlavních silnic nedává 
chodcům příliš šancí přecházet silnici bez úhony a ti, kteří do té 
naší Té-křižovatky chtějí vjet od kostela, stávají se nechtěnými 
hráči ruské rulety, protože v sázce je život samotný.
 No a tak nám pro pohodu v Bludově kromě bludovských 
světových rekordů a zástupně slibované cyklo-asfaltky za Lázně-
mi kolem Bludova (v Bludném kruhu), chybí životně naléhavé 
cyklostezky ve vlastní obci. To unamená upravit naše nesmy-

slně obroubené chodníky, nutící lidi a maminky s kočárky ke 
kličkování „jako kybernetické myši“, zatímco chodníky o něco 
málo starší, jež by se  daly nazývat spíše klopýtníky, bylo by 
třeba překopat a znovu srovnat. 
 Pro poučení radních stačilo by se rozhlédnout po okolních 
obcích a městech, kde vládne nejprve myšlenka a teprve poté 
následuje čin. 
 Takže když už ty naše chodníky s trestnými obrubníky 
je třeba učiniti schůdnými (pro kočárky sjízdnými), co by 
bylo jednodušší, než zároveň upravit je i pro cyklisty? Kdo 
z takové otázky má husí kůži, stačí se mu podívat například 
na cyklo-chodníky do Nového Malína, Rapotína, nově Dolních 
Studének, které mají spojení až do Šumperka (ve vlastní obci 
BEZ OBRUBNÍKŮ jen s mírným zvlněním v místě nájezdů do 
zahrad k domům). A stezka pokračuje směrem do Sudkova atd. 
Také Praha snaží se dohánět v budování cyklostezek evropská 
města. A také Austrálie, kde se jezdí vlevo, takže bicykly také 
po ‚levých‘ chodnících, aniž by se na ně kdokoliv osočoval. 
Je ovšem pravdou, že cyklistů tam doposud jezdí tak málo, že 
nestojí ostatním ani za povšimnutí. Mají tam totiž levný benzín. 
Nás Bludováků po chodnících také jezdí málo, i když máme 
drahý benzín, avšak hrozí nám, že bychom si na těch chodní-
kových „obhroublících“ mohli docela snadno rozbít mluvítka 
a někteří z nás dokonce i ústa.     

On je snad blbej, nebo co..
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Čtyřnásobný postup na Mistrovství republiky !!!

První titul přeborníka kraje vybojovali muži 7.-8. června 2014 na 
atletickém stadionu v Ostravě-Vítkovicích. 
 Společně s družstvy dobrovolných hasičů Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje a profesionálními hasiči obou kra-
jů bojovali v disciplínách 100m s překážkami, štafetě 4x100m 
s překážkami a požárním útokem s vodou na nástřikové terče.
 V zahajovací disciplíně, běhu na 100m s překážkami, kde se 
do hodnocení družstva počítá součet časů 6 nejlepších závodníků,
 bludovský tým zvítězil a dal tím základ pro konečné vítězství.
 Ve štafetě 4x100m s překážkami po velice vyrovnaných  
výkonech družstev bludovské družstvo obsadilo 2. místo 
a rozhodnout musel požární útok. Tato disciplína se změnila 
v obrovské drama, hned tři týmy se vešly časem do jedné 
sekundy, nejvíc štěstí přálo právě našim mužům, kteří po vítěz-
ství v této disciplíně zvítězili i v celkovém pořadí a po zásluze 
si z Ostravy přivezli historicky druhý titul krajských přeborníků 
a s tím spojený postup na MČR do Českých Budějovic.
 V pátek 13. června začalo krajské kolo závodem požárnické 
všestrannosti i družstvo žáků. V první ze šesti disciplín nakonec 
naše družstvo obsadilo 3. místo a přestože to byl splněný cíl pro 
tuto disciplínu, v družstvu zavládla mírná nervozita. Členové 
družstva si na začátek přáli lepší výsledek.
 Druhý soutěžní den na stadionu v Lipníku nad Bečvou hned 
od začátku patřil suverénním výkonům našeho družstva. Štafe-
ta požárních dvojic a vítězný čas 48,36s, za který by se nikdo 
nemusel stydět ani na republice, to byl okamžik uklidnění 
a plného soustředění na další výkony.
 Následovalo vítězství v požárním útoku CTIF a atak nejlep-
šího historického výkonu družstva, nakonec jsme si připsali čas 
47,47s. Štafeta CTIF a další vítězství v čase 73,66s znamenalo 
před přestávkou suverénní průběžné vedení.
 Po přestávce následovala štafeta 4x60m s překážkami, 
čas 43,21s a další úspěch našeho družstva. Před závěrečným 
požárním útokem už bylo rozhodnuto, přesto bylo třeba i tuto 
disciplínu pojistit. Podařilo se, pátý titul přeborníka kraje a pátý 
postup na republikové finále do Brna.
 V neděli 15. června pokračovali dorostenci a dorostenky. 
Největší nervozita panovala u testů z požární ochrany, kde při 

jedné chybě může družstvo skončit na posledním místě ze všech 
hodnocených.
 Naše družstva toto úskalí zvládla bez chyby a stačilo jen 
role favoritů a favoritek potvrdit na dráze. Družstva dorostenců 
i dorostenek zvítězila jak v běhu na 100m s překážkami, tak i ve 
štafetě 4x100m s překážkami a předčasně rozhodla o vítězství již 
před poslední disciplínou. Na požární útok s vodou nastupovaly
naše týmy s vědomím vítězství a postupu na republiku, proto 
snížená koncentrace znamenala méně zdařené pokusy, které už 
nemohly na celkových výsledcích nic změnit.
 Sečteno a podtrženo, Bludov se čtyřnásobným postupem 
na mistrovství republiky stává v letošním roce nejúspěšnějším 
hasičským sborem v republice.
 Nezbývá než poděkovat všem sponzorům v čele s obcí 
Bludov za podporu a jednotlivým týmům popřát hodně štěstí 
na republikových mistrovstvích a snad se podaří rozšířit již tak 
bohatou sbírku trofejí z nejprestižnější soutěže v ČR.
Mistrovství mužů, žen Sborů dobrovolných hasičů a hasičů 
z povolání České Budějovice 27.-29.června 2014
Mistrovství hry Plamen a dorostu
Brno 2.-6. července 2014
Mistrovství  světa dorostenců,dorostenek, juniorů a juniorek
Svitavy 16.-20. července 2014

Bludovští hasiči vybojovali poprvé v historii postup na Mistrovství ČR v kategorii žáků, 
dorostenek, dorostenců a mužů v jednom soutěžním roce.

Dorostenci a dorostenky SDH Bludov, přeborníci Olomouckého kraje 2014

starší žáci SDH Bludov, přeborníci Olomouckého kraje 2014

muži SDH Bludov, přeborníci Olomouckého kraje 2014

 Je také zajímavé, že v Bludově jsou v poslední době apli-
kovány zásadně pouze předpisy postihující životní prostředí 
a bezpečnost občanů na veřejných kumunikacích (jedovaté 
ovzduší, hluk a problém jak přejít šíleně exponované silnice 
s nesníženou rychlostí pro dopravu), zatímco úsilí pro zajišťo-
vání veřejného blaha a bezpečnosti a zdraví občanů této krásné 
lázeňské obce snad ani není našimi zvolenými obecními zástupci 
pěstováno ?! Vždyť pro inspiraci netřeba cestovat do Austrálie, 
stačí sednout na kolo a objet si okruh Sudkov - Dolní Studénky 

– Nový Malín. 
 Možná však, že my Bludováci si v nehybné setrvačnosti 
docela libujeme, zatímco všude kolem nás ‚nový čas oponou 
trhnul‘. Ale možná také lze namítnout, že pro nevděčnou práci 
na obci „nejsou lidi“ a navíc před volbami se náš obecní úřad 
přece jen snaží alespoň zčásti uskutečnit některá zlepšení, která
však, bohužel, neřeší problémy nejnaléhavější. V takovém 
případě pak platí, že „proti gustu žádný dišputát.“ 

               Příjemné prázdniny přeje všem Roman Žalio
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Oslavy 135. výročí založení Hasičského sboru v Bludově
V sobotu 24. května 2014 proběhly na hasičském areále bouřlivé 
oslavy 135 let od založení našeho hasičského sboru v Bludově.
V dopoledních hodinách proběhla pohárová soutěž mladých 
hasičů, kde bludovská družstva dětí opět zabodovala. 
  To ale byl jen předvoj toho hlavního sobotního programu. 
Program byl zahájen společným focením všech přítomných 
hasičů. Fotografie je přiložena a jak všichni vidíte, naše základna 
je široká a věkově zcela pokrytá, což svědčí o přízni všech věko-
vých kategorií a to není dnes zrovna běžné a snadné…
 Následně uniformovaní zástupci sboru společně se zástupci 
sboru z Lehoty pod Vtáčnikom, kteří na našich oslavách nemohli 
chybět, položili na místním hřbitově věnce pro všechny zemřelé 
bratry hasiče i ostatní.
 Pak už následovalo slavnostní zahájení, předání vyznamená-
ní a zdravice hostů. A to už dorazil Starý hasič oděn v historické 
uniformě, usazen v rovněž historickém kolečkovém křesle, který 
všechny pozdravil a popřál mnoho zdaru. 
  Pak průvodce celým programem - Milena Sobotková uved-
la vystoupení mladých hasičů ze Sudkova, kteří se poprali 
s opravdovým ohněm, bleskovou likvidaci ohně jim může závi-
dět nejedna výjezdová jednotka hasičů:))
 Naši mladí hasiči z Bludova společně se svou předcvičova-
telkou Milenou Sobotkovou všem ukázali, jaký elán a odhodlání 
mají malincí i trošku větší hasiči v Bludově:))

 Pak už zaplnily prostor hasičky - domorodky lidojedky, 
které v rytmu Shakiri Waka Waka ukázaly všem svým divokým 
tancem, jak zatočit s nezvanými návštěvníky pralesa…
 Čas plyne a vše se mění a o tom jsme přesvědčili i všechny
přítomné v přehlídce historie oblékání hasičů. V módní 
přehlídce od nejstarších dochovaných hasičských uniforem až po 
dnešní nejnovější hasičské uniformy a sportovní oblečení. To vše 
předvedly děti, mládež i dospělí. Vrcholem této přehlídky byla 
ukázka nejcennějších trofejí získaných jednotlivci i družstvy 
z různých vrcholných soutěží, mistrovství republiky, zahra-
ničních soutěží a i mistrovství světa. Bylo to velmi dojemné 
a uchvacující, ukápla nejedna slzička dojetí…
 Pak už všechny rozveselil požární útok veteránů, vlastně 
veteránů převlečených za jejich manželky. Vtipné rozveselení 
přítomných dovršilo konečné sestříknutí terčů. Tak takhle by 
to, ale veterání, nešlo!...:))
 To už se nad hlavami objevovaly nehezké mraky a nervozita 
stoupala…
 Štěstí nám ale přálo a poslední taneční vystoupení, rej našich 
mužů hasičů v ruských kozáckých převlecích, byl opravdovým 
zakončení programu. Bylo se na co dívat:))
 Mezi jednotlivými vystoupeními nám skvěle hrála k tan-
ci i poslechu Bludověnka. Proběhla projížďka hasičským 
historickým vozidlem po obci, ukázky současné techniky 
profesionálních hasičů ze Šumperka a pro děti byly po celou 

Esperantské setkání v Bludově
Esperantský klub v Šumperku, člen ČEA 
(Českého esperantského svazu) a člen 
UEA
(Světové esperantské organizace se síd-
lem v Rotterdamu), pořádal své tradiční 
květnové setkání esperantských klubů 
tentokrát u nás v Bludově.
 Sešlo se nás třicet dva z různých míst 
naší republiky, kromě Bludova a Šumper-
ka například z České Třebové, Pardubic, 
Svitav, Žamberku, Uherského Hradiště 
a Brna.
 Nejprve jsme si prohlédli Státní léčeb-
né lázně Bludov a okolní park. Někteří 
účastníci využili možnosti vykoupat se v 
léčivé vodě, ostatní si poseděli v lázeňské 
kavárničce. Poté jsme při procházce obcí 
seznamovali návštěvníky s historií obce, 
jejími památkami a zajímavostmi. I pro 
některé bludovské členy šumperského 
klubu bylo novinkou, že současný hřbitov 
je v obci již na třetím místě a kde stála 
úplně první (původně dřevěná) škola. Pro 
naše hosty bylo překvapením, že se prá-
vě v Bludově narodil akademický malíř 
Adolf Kašpar, kterého všichni znali jako 
ilustrátora knihy Babička od B. Němcové, 
ale o jeho rodišti neměli ani tušení. Pro-
cházku obcí jsme zakončili prohlídkou 
kostela sv. Jiří a hrobky rodu pánů ze Že-
rotína s odborným výkladem. Potom jsme 
se všichni přesunuli do Hostince Pod kos-
telem, kde jsme výborně poobědvali a po-
kračovali v našem odpoledním programu, 
kterým jsou tradičně zprávy a pozvánky 

z jednotlivých esperantských klubů, 
kulturní program a volná zábava. Všem 
účastníkům se u nás v Bludově velmi 
líbilo, ocenili také pořádek a úpravu obce. 
Dozvěděli jsme se, že o našem esperant-
ském setkání několik účastníků napsalo 
články do svých místních periodik.
 Touto cestou velmi děkujeme pra-
covníkům Státních léčebných lázní za 
možnost prohlídky lázní, panu faráři 

Mgr. Otto Sekaninovi za možnost pro-
hlídky kostela a paní Zdeňce Strakové 
za zasvěcený výklad o historii kostela 
a hrobky, dále vstřícnému personálu Hos-
tince Pod kostelem za příjemné prostředí, 
ve kterém jsme své setkání mohli uspořá-
dat, za vzornou obsluhu a chutný oběd. 
 Za pořadatele našeho setkání Josef 
Krejčí, člen Esperantského klubu v Šum-
perku.
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dobu programu připraveny atrakce a soutěže. V prostorách 
budovy hasičského domu byla výstava bludovské hasičské 
historie-fotografie, kroniky, poháry.
 Po celou dobu bylo zajištěno bohaté občerstvení a výborná 
kuchyně.
 Skončil program, hudba hrála k tanci, první páry to roztáčely 
po parketě a z oblohy se spustil hustý déšť… 
 Bylo škoda, že rozehnal přítomné, ale ti, které déšť neodradil 
a přešli do prostor hasičárny, nebyli ničím ochuzeni, vše fungovalo 
a závěrečná hudební produkce Michala Kubíčka vytáhla všechny 
k tanci až do hluboké noci.
 Co říct na závěr? Byla to výborná akce, která stála mnoho 
úsilí nejen hlavní aktérce programu „rejžovi“ Mileně Sobotkové, 
které patří tímto hluboký obdiv a dík. Ale i všem, kteří neváhali 
se obléci do kostýmů, nacvičovat a předstoupit před ostatní. 
Ruku na srdce, kdo z vás by do toho šel? … 
 Díky patří samozřejmě všem ostatním podílejícím se na 
zdárném průběhu celé akce a samozřejmě i těm, kteří nás 
neváhali podpořit, zejména Obecnímu úřadu Bludov a Kartotisku 
- bratru Karlovi Bankovi.
  Těm, co se nemohli této akce zúčastnit a rádi by se pobavili, 

mohu doporučit zhlédnout z této akce videa na Bludnovinkách.
  Nás těší hojná účast na naší dlouho připravované akci, 
nadšení a obdiv zúčastněných a slova zástupců okolních sborů: 
“objednat a draze zaplatit vystoupení a pobavení pro ostatní, to 
zvládne každý, ale pobavit a udržet lidi vlastními silami, to je 
nelehký úkol…

Lenka Strouhalová
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Sára Maulerova

Tomáš Matas

Adriana Benyšová

Michal Muroň
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Veronika Sündermannová

Evelína Motyková

Tereza Valentová

Richard Mazuch Jana a Tereza Kubíčkovy

Ludmila Švestáková

Nikol Richterová

Stanislav Kouřil Sofie Korcová



80. výročí úmrtí slavného bludovského rodáka Adolfa Kašpara
Bludov si připomíná osmdesáté výročí úmrtí snad nejznámějšího bludovského rodáka 
– malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara (27.12.1877 – 29.6.1934). Proběhlo uctění jeho 
památky v Praze, pietní akt v Bludově proběhl po uzávěrce tohoto vydání Bludovanu.
 V obci se v nedávné době vyskytly dohady o tom, zda se A. Kašpar narodil sku-
tečně v Bludově. Zápis v bludovské křestní matrice z roku 1877 nepřipouští sebemenší 
pochybnost.

 V pondělí 16. června 2014 uctili představitelé Bludova – starosta Pavel Ston a před-
seda kulturní komise Stanislav Balík ml. – spolu s dalšími přítomnými bludovskými 
občany památku 80. výročí úmrtí Adolfa Kašpara v Praze. Na jeho hrob na pražském 
Vyšehradě (Slavíně), kde je jako jediný známý bludovský rodák pochován, položili 
kytici, stejně jako umístili věneček s nápisem „Vzpomíná rodná obec Bludov“ na dům 
u Karlova mostu, kde Adolf Kašpar žil a tvořil v letech 1903-1934. Podle historických 
záznamů šlo o první oficiální uctění Mistrovy památky představiteli Bludova přímo na 
místě jeho posledního odpočinku.

Připomeňme si některé Kašparovy bludovské motivy z knihy Paměti obce Bludova:

Bludovský zámek Někdejší hostinec Korbílek na Zámečku

Bedřich z Žerotína oznamuje (r. 1565) 
bludovskému poddanému, že se zříká 
odúmrtního práva v Bludově (v pozadí 
zřícenina bludovského hradu – Kašparova 
fantazie)

Pohled na severní věž bludovského 
zámku od rybníku

Divišův statek čp. 126

Celkový pohled na Bludov z Učitelova 
(Vlčkova) vrchu

Stanislav Balík ml.
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Fotbalový turnaj MŠ  Bludov v Šumperku – úspěch našich barev
V dubnu se na školním počítači objevila pozvánka na  
GRASSROOTS  DAY – Turnaj mateřských škol v rámci akce: 
,,Fotbal pro všechny“. Ta probíhá od roku 2010 po celé Evropě 
pod patronací UEFA. Pořadatelství se ujal fotbalový klub SAN 
JV Šumperk. Protože víme, že vždy, když naše děti objeví něja-
ké hřiště a mají možnost si zahrát ( viz. škola v přírodě, apod.), 
ihned prosí o míč a s velkým zaujetím běhají, kopou a každou 
povedenou akci nebo gól provázejí hurónským pokřikem. Proto 
jsme se okamžitě rozhodli, že na turnaji nesmíme chybět! I když 
bez možnosti patřičného tréninku.
 Zájemců mezi dětmi bylo hodně, podle propozic turnaje 
jsme však mohli vzít pouze deset hráčů. Pro těchto deset šťast-
ných a zároveň statečných jsme díky našim ochotným rodičům 
zajistili sadu krásných bílých dresů a 21.května  jsme vyrazili na
Tyršův stadion v Šumperku, kde na zeleném pažitu fotbalového 
hřiště zápasy probíhaly. Ten den od rána svítilo sluníčko, jako by 
chtělo sledovat, jak to hemžení malých fotbalistů dopadne. Díky 
jeho paprskům to byl krásný, ale zároveň velmi teplý den.
 Ozvalo se první písknutí rozhodčích a začal lítý boj. 
Doprovod a střídačky hlasitě radily a fandily, začaly padat první 
branky. U našeho mužstva se naštěstí jako zjevení znenadání 
objevil starší bratr jednoho z hráčů a začal  náš tým koučovat. 
Radil s taktikou, poradil, jak předejít přehřátí organismu (do 
kbelíku s vodou namočit hlavu). Bylo legrační pozorovat, jak se 
toto ochlazování dětem líbilo! Neustále bylo slyšet šplouchání 
a nad kbelíkem se co chvíli objevila mokrá hlava a rozzáře-
né, spokojené oči! Když si náš nejlepší hráč a střelec lehce 

podvrtnul kotník, okamžitě si náš kouč věděl rady. Polil bolavý 
kotník i s ponožkou chladnou minerálkou a vše  musel ,,zraněný“ 
okamžitě rozchodit! Pomohlo to a náš „zraněný hráč“ dál  
pokračoval v turnaji.
 Pořadatel všem hráčům zajistil občerstvení. Děti o jedné 
z přestávek dostaly do jedné ruky pití a do druhé párek v roh-
líku s kečupem. Odešly do stínu a daly se do hodování. Všem 
chutnalo! Ovšem kombinace bílých dresů a kečupu nešla nikdy 
dohromady. Po návratu na střídačku nám nezbývalo nic jiného, 
než sprásknout ruce a doufat, že se pračce ve školce podaří dresy 
dostat do původního, bílého stavu.
 A nyní to nejdůležitější. Naše družstvo na tomto turnaji 
obsadilo neuvěřitelné druhé místo z celkem sedmi přihlášených  
mateřských škol. Je jen škoda, že nemáme pro míčové hry, tedy 
i pro rozvoj fyzické kondice dětí v naší školce odpovídající 
podmínky, zvláště v době, kdy je pohyb v tomto věku tak důle-
žitý. Chybí nám totiž tělocvična i venkovní hřiště! Snad se nám 
v budoucnu, s finančním přispěním obce, podaří tento stav ale-
spoň trochu napravit. První krok k tomuto cíli, svým velkým 
sportovním úspěchem, snad děti udělaly samy!
 Nakonec bych chtěla  poděkovat  především všem ,,hráčům“ 
i ,,hráčce“ (turnaj byl pro chlapce i děvčata) za reprezentaci 
naší MŠ i obce, našemu ,,kouči“, paní školnici za vyprání dresů,  
rodičům, kteří se nezištně podíleli na přípravě a přišli nás na 
turnaj podpořit svým fanděním, i všem ostatním, kteří i jen ma-
linko,třeba nenápadně, přiložili ruku k dílu. Všichni dohromady 
se podíleli na tomto úspěchu a patří jim za to dík!

        I.Kouřilová, řediteka MŠ
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Vyhodnocení soutěže ve sběru pomerančové, mandarinkové, citrónové kůry a PET víček v MŠ
Jelikož sbíráme usušené kůry a PET víčka již několikátým ro-
kem, můžeme směle říci, že nejsme žádní nováčci.
 Motivace do sběru byla veliká, neboť děti soutěžily mezi 
sebou jako týmy, jednotlivé třídy. Cíl byl tedy jasný, každá třída 
chtěla vyhrát. Děti nosily kůry a PET víčka od října do konce 
května. Když bylo vše zváženo, sečteno a  podtrženo, na školní 
zahradě čekaly nedočkavé děti na výsledky. A jak to všechno 
dopadlo? Takže fanfáry: „Tramtararááá?“
Ve sběru pomerančové, mandarinkové a citrónové kůry 
se třídy umístily následovně:
1. Berušky.... 34 kg/1,8 kg na 1 dítě
2. Včelky …..34 kg/1,3 kg na 1 dítě
3. Motýlci ….31 kg/1,2 kg na 1 dítě
4. Papoušci ...12,5 kg/0,9 kg na 1 dítě
5. Myšky …...11 kg/0,8 kg na 1 dítě
Výsledky ve sběru PET víček:
1. Papoušci ...50 kg/3,6 kg na 1 dítě
2. Včelky …..89 kg/3,4 kg na 1 dítě
3. Motýlci ….87 kg/3,3 kg na 1 dítě
4. Berušky …38 kg/2 kg na 1 dítě
5. Myšky …..36 kg/1,4 kg na 1 dítě

 Výherci, kteří se umístili na prvních třech místech, dostali 
výtvarné nebo jiné vzdělávací pomůcky do třídy a aby to nebylo 
nikomu líto, všechny děti se po skončení ceremoniálu odebraly 
na zmrzlinu do místní cukrárny.
 Peníze, které obdržíme za kůry a PET víčka, budou sloužit 
k nákupu výtvarných potřeb, odborné literatury a pomůcek.
 Následující školní rok se kvapem blíží, takže víčka a kůry 
nezahazujte, budeme je zase potřebovat.

Za kolektiv MŠ, Bc. Březinová Dana



Okolo Bludova…
….teče voda, zpívá se v jedné písničce o naší vesnici. A nejen 
voda protéká obcí, ale vedou tady i různé cesty a cestičky. A 
právě po nich se letos děti z mateřské školy chtěly vydat na pěší 
školní výlet poznávat okolní přírodu a krajinu. Batůžky s obě-
dem, pitím, pamlsky a pláštěnkou byly přichystané, jen vyrazit.
Počasí ale vůbec nepřálo, nepršelo moc, ale stále mžilo. Do 
poslední chvíle jsme se rozhodovali, jestli půjdeme, nebo ne. 
Věřili jsme, že počasí se umoudří jako den předem. Pláštěnky 
byly připravené, proč je tedy nevyužít – nejsme přece z cukru! 
Hurááá na cestu!

Hola, hola, naše zahrada nás volá!
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Poděkování
V minulých měsících jsme dokončili fázi projektových 
příprav a před několika týdny také obdrželi stavební povolení.
 Před samotným začátkem stavebních prací se objevil 
nečekaný problém, kam uskladnit vybagrovanou hlínu, které 
bude ohromné množství. Jakmile se tato, doufejme poslední 
překážka odstraní, chtěli bychom během července spustit 
samotnou výstavbu I. kroku, a to výstavbu garáže.
 Rádi bychom touto cestou poděkovali  sponzorům i sou-
kromým osobám, kteří nám pomáhají při plánované výstavbě 
v našem areálu, jak jsme již několikrát v tomto periodiku 
informovali.
 Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou (seznam 
níže) a zároveň prosíme ty, kteří o nějaké finanční výpomoci 
uvažují,  zasláním příspěvku na speciální konto založené jen 
kvůli této výstavbě: 260 165 987 / 0300

Myslivci                        2.000 Kč
Jiří Nimrichter                5.000 Kč
Manželé Pešákovi         1.000 Kč
Tomáš Musílek              6.000 Kč
Pavel Mazák                  1.500 Kč
Zdeněk Markovský          500 Kč
Pneucentrum Matěj       5.000 Kč
Radek Sadil                    50.000 Kč

Ve výčtu těch, kdo nám ohromně pomáhají, nesmíme 
zapomenout na výraznou pomoc Obecního úřadu v Bludově, 
bez této nejen finanční pomoci bychom se vůbec nemohli 
do této stavby pustit.

Vedení SK Bludov, občanské sdružení

 Každá třída se vydala na jinou světovou stranu s cílem hle-
dání pokladů skřítků či myšáka Ferdy. Cestou děti plnily a řešily 
různé úkoly - zdolávaly přírodní překážky, poznávaly stromy, 
květiny, pozorovaly mraveniště, krmelec, na Bludovečku zvířata 
domácí i lesní, dokonce se na poníkovi i svezly, jiné opékaly buřty.
 Zážitků bylo dost, ale pro nepřízeň počasí jsme trasy nako-
nec zkrátili. Přesto si myslíme, že se nám netradiční pěší školní 
výlet vydařil, vždyť poklady byly nalezeny a výlet s kamarády 
a třídními učitelkami má jinou atmosféru než s rodiči. Akorát 
jsme museli pozměnit slova závěrečné písničky Sláva nazdar 
výletu, (ne)zmokli jsme už jsme tu….

                             Uč. M. Kulhajová

A to doslova a do písmene. Každý, kdo má zahrádku, jistě ví, 
že na jaře je vždy nejvíce práce, a tak tomu je i na naší školní 
zahradě mateřské školy. A protože je hodně prostorná, poprosili 
jsme rodiče dětí o jejich pomoc. Rodiče nezaháleli, vybaveni 
rýči, motykami a lopaty se pustili s velkým odhodláním do 
práce. Tatínci vykopali kolem sudů drenáž, zryli pískoviště, zre-
konstruovali ohniště, maminky natíraly sudy na vodu, zametaly 
a uklízely. Ptáte se, co dělaly jejich dětičky? Ty s velkou pečli-
vostí skládaly z PET víček logo naší MŠ. A protože jsme ma-
teřská škola, která preferuje environmentální vzdělávání, naší 
největší touhou bylo postavit bylinkovou spirálu v našem pří-
rodním koutku. Pro paní učitelku Elišku Březinovou, výbornou 
výtvarnici, nebyla stavba žádný problém a než bys řekl med, 
bylinková spirála stála hned.
 Jak už bývá v naší školce tradicí, na závěr této „jarní bri-
gády“ jsme si společně opekli buřty, na kterých jsme si všichni 
pochutnali.
 Velmi rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří nám 
přišli pomoci, moc si toho vážíme.

Za kolektiv MŠ, Bc. Březinová Dana



Soutěž Hlídky mladých zdravotníků
Ve čtvrtek 22.5.2014 se družstva mladších a starších žáků zú-
častnila každoroční soutěže v poskytování první pomoci. I přes 
silnou konkurenci obsadila obě naše družstva stupně vítězů. Žáci 
z prvního stupně skončili na třetím místě a zkušení borci z druhé-
ho stupně si odvezli ze soutěže stříbro. Všem zúčastněným ještě 
jednou blahopřejeme!

Mgr. Marie Matysová

MLADÍ BADATELÉ
Projekt ,, Mladí badatelé“ podporuje rozvoj badatelských doved-
ností žáků prvního, druhého a třetího ročníku naší školy. Žáci 
poznávají zajímavá místa obce, ve které bydlí. Po ročnících jsme 
navštívili firmu pana Zatloukala (1. ročník), bludovský kostel 
a hrobku Žerotínů (2. ročník) a místní lázně (3. ročník).
 Výsledkem bylo společné setkání u interaktivní tabule 
a prezentace o daných místech, kterou přednesly děti. Příští rok 
budeme v bádání pokračovat. Navštívíme i jiná místa v obci.

Irena Dokoupilová

ZŠ Bludov

Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic, pevnost Josefov
Červen, období výletů, je tady. Letos jsme si s výletem pospíšili 
a vyrazili jsme již 5.6.2014. Důvod byl prostý. V Ratibořicích 
ožily postavy z Babičky a my jsme je chtěli vidět! Vyjeli jsme 
brzy ráno, abychom vše stihli. Na zámku v Ratibořicích nás 
čekala paní kněžna se slečnou Hortenzií a se svými poddanými. 
Poté naše kroky směřovaly k mlýnu, kde nás přivítal mlynář se 
svou rodinou. Zde jsme si mohli zazpívat společně s cimbálov-
kou. Nezapomněli jsme navštívit ani Babičku na Starém bělidle. 
Na zpáteční cestě z výletu nás čekala ještě jedna prohlídka, a to 
prohlídka pevnosti Josefov. Zde měly děti možnost vyzkoušet si 
svou orientaci v podzemí za světla svíček, a dokonce i potmě. 
Děti si z výletu odvezly nejen spoustu suvenýrů, ale hlavně mno-
ho nezapomenutelných zážitků.

Za učitelky 1. stupně Mgr. Marie Matysová

Božena Němcová v knihovně
Ve čtvrtek 29. května jsme v rámci našeho celoročního projek-
tu o spisovatelce Boženě Němcové zažili příjemné dopoledne 
v místní knihovně. Postupně se zde vystřídaly všechny děti 
1. stupně naší školy. Po přivítání a úvodním slovu paní kni-
hovnice S. Holinkové ti menší poslouchali pohádku a „lovili“, 
kolikrát uslyší slovo kmotr, ve dvojicích vyplňovali zajímavý 
kvíz a nakonec poskládali portrét této známé spisovatelky. Pro 
děti čtvrté a páté třídy nachystala program p. L. Havlíčková 
z Městské knihovny Šumperk. Spokojenost dětí byla tím 
největším poděkováním za přichystání takových aktivit. Rovněž 
děkujeme p. Holinkové za ochotu a milé přijetí.

    Za učitelky 1.stupně Mgr.Iveta Šejnohová

Atletický čtyřboj
Ve středu 4.června 2014 se žáci 1. stupně zúčastnili atletického 
čtyřboje žáků 2. – 5. tříd, který se konal na Tyršově stadionu 
v Šumperku. Téměř 200 dětí asi z 15 škol celého šumperského 
okresu přijelo změřit své síly ve čtyřech atletických disciplí-
nách: běhu na 50 m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem 
a vytrvalostním běhu na 400 m.
 Turnaj byl velmi dobře zorganizován. Rozhodčím pomáhali 
při práci žáci šumperského atletického oddílu, kteří si děti po 
skupinkách rozebrali a vodili je po jednotlivých disciplínách. 
Také se s nimi před každou disciplínou rozcvičili.
Naši školu reprezentovali tito žáci:                        
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kategorie hoši 2. – 3. třída: Pavel Matura, Ondřej Jašek, 
David Matějček, Matěj Březina                                                
kategorie dívky 2. – 3. třída: Ema Pešáková, 
Karolína Juránková, Lucie Ženčáková, E. Macková    
kategorie hoši 4. – 5. třída: Matyáš Sadil, František Čmakal, 
Jakub Fiala, Ondřej Musílek           
kategorie dívky 4. – 5. třída: Adéla Matějová, Eliška Juránková, 
Magda Hajduková, Vendula Čermáková
 Vynikajícího výsledku dosáhly starší dívky. Skončily na  dru-
hém místě. Starší hoši byli pátí a mladší kluci i holky osmí. 
 V jednotlivcích zaslouží náš obdiv a pochvalu Adélka
 Matějová, která vybojovala skvělé druhé místo /závodilo 49 
dívek/. Všem dětem děkuji za účast a předvedené výkony.     

                            Mgr. Eva Macková       

budoucími učitelkami svých dětí a organizačními záležitostmi, 
žáci 9. ročníku si pro děti připravili malou ukázku toho, co je od 
září čeká. Ladislav Drážný si připravil ukázku práce v českém 
jazyce, Petra Zaoralová v matematice, Michal Šebela prvouku 
s interaktivní tabulí a Karolína Banková ukázku tělesné výchovy. 
V jídelně byla pro děti připravená svačinka. Někteří předškoláčci 
se pohybovali ve škole s jistotou, pro jiné je škola zatím velkou 
neznámou. Doufáme, že do září se všichni budou těšit na nové 
kamarády, nové učivo a nové paní učitelky Jarmilu Březinovou 
a Irenu Dokoupilovou.

Jarmila Březinová

E.ON City Cup
Ve čtvrtek 19.června 2014 jsme se zúčastnili fotbalového turna-
je v Šumperku. Hra probíhala  v netradičních klecích o průmě-
ru 5,5 m s dvěma minibrankami. Zápas dvojic v takové kleci 
je fyzicky poměrně náročnou záležitostí a zároveň je atraktivní 
díky množství osobních soubojů. Naši školu reprezentovalo 30 
žáků z 1. až 5.třídy. Za každý ročník hrálo 6 žáků ( 4 chlapci + 
2děvčata).   Soupeřili jsme se šumperskými školami a díky ši-
kovnosti našich žáků a především zásluhou chlapců z 5.ročníku 
jsme se umístili na 2.místě.

Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Talent školy – Ladislav Drážný
Skutečné vzdělání není obsaženo jen 
v učebnicích. Učit je opravdu krásné 
povolání v případě, učíte-li děti, které 
se chtějí vzdělávat. Učení těch, které 
o to nestojí, se pak stává děsivou 
můrou všech kantorů.
 Proto děkuji žáku naší školy a mé 
třídy 9. A   L. Drážnému za touhu po 
vzdělávání, za zvídavost, píli, praco-
vitost a tím i za reprezentaci školy. 
Kdykoli se na naší škole přiblížila 
doba olympiád a soutěží, škola spolehlivě vyslala Láďu. A on 
skvěle reprezentoval už od 1. stupně po dnešek. Vždy se propra-
coval až do krajských kol, kde často scházel jen kousíček, bodík 
a štěstí k medailovému stupínku. Výčet konečných 4. - 9. míst
by byl sáhodlouhý. Všestrannost jeho vzdělání bere dech – účast-
nil se olympiád všech předmětů – jazykových, matematických, 
přírodovědných, zeměpisných, historických i fyzikálních. On sám 
se jen stěží  umí rozhodnout, který je ten NEJ úspěch.
 Jeho další kroky směřují na Gymnázium Šumperk, jak 
jinak! Svůj talent bude určitě rozvíjet i tam. My všichni mu 
přejeme hlavně správné rozhodování a konečné rozhodnutí, kam 
nasměrovat svá vysokoškolská studia.
 A potom? ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov se v bu-
doucnu bude moci pyšnit žákem vzdělancem, který svoje krůčky 
a kariéru započal na této škole.

Třídní učitelka  Mgr. Alena Bauerová

Běh po fáborkách
V úterý 3.6.2014 jsme pro žáky 1. stupně připravili dodatečný 
dárek ke Dni dětí –  již tradiční běh po fáborkách. Loni se kvůli 
špatnému počasí neuskutečnil. Letos byla předpověď  počasí opti-
mističtější. Ale bohužel skutečnost byla jiná. Než jsme došli k le-
su, kde byl start, začalo mrholit. Paní učitelka Králová již měla 
trať vyznačenou. Byla by škoda závod zrušit. A tak si děti oblékly 
pláštěnky a běželo se. 
 Děti doběhly do cíle celé zmáčené, zablácené, některé 
i s odřenými koleny či naraženými lokty. Jim to ale nevadilo. 
Ty nejlepší hlídky zvládly celou náročnou trať pod 30 minut.
A toto jsou ti nejlepší: 
1.  Jan Hrabkovský /5.tř./, Vojtěch Kubíček /4.tř./, 
 Markéta Hrabkovská /2.b/, Karin Pavlíková /1.b/   
2.  Fratišek Čmakal /5.tř./, Lucie Ženčáková /3.ř./, 
 Petr Mazák /2.b/, Pavel Matěj /1.a/
3.  Matěj Hrubý /5.tř./, Richard Velčovský /3.tř./, 
 Šárka Krystková /2.b/, Natálie Kulhajová
Vítězům blahopřejeme a všem, kteří závodili, děkujeme za účast.

                                 Mgr. Eva Macková 
Předškoláci na návštěvě ve škole
V červnu byli pozváni budoucí prvňáčci se svými rodiči na krátkou 
návštěvu do školy. Zatímco se rodiče seznámili s paní ředitelkou, 

Vítězství ve florbalovém turnaji
Naši žáci se již po několikáté zúčastnili turnaje „O putovní pohár 
starosty obce Postřelmov“, ve kterém se pravidelně střídá fotbal 
s florbalem. Našim žákům se již v minulých letech třikrát podařilo 
získat prvenství, ke kterým se přidává i datum 19.6.2014. Tým ve 
složení Pavel Matura-3.r., Mirek Tichý-4.r., Matyáš Sadil-4.r., 
David Kohout-5.r., Jan Kvapil-5.r. a Ondřej Musílek-5.r. vybo-
jovali snad nejtěžší vítězství, neboť museli potvrdit své hráčské 
kvality se sedmi dalšími družstvy z okolí Postřelmova. A tak 
máme putovní pohár na přechodnou dobu opět v naší škole. 
Všem hráčům děkujeme za bojovnost a skvělou hru.

                         Dana Králová
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Večírek 9. ročníků
V posledních letech se stalo již tradicí, že žáci 9. ročníku se 
slavnostně loučí se svou docházkou do Základní školy Karla 
staršího ze Žerotína Bludov. Nejinak tomu bylo i 20. června
letošního roku. Slavnostně vystrojení žáci s početným 
doprovodem rodinných příslušníků se sešli v sále bludovské-
ho kulturního domu. Po úvodním slovu ředitelky školy paní 
Ilony Křivohlávkové k žákům promluvil i pan místostarosta 
Ing. Milan Klimeš, který jim popřál úspěchy v jejich dalším stu-
dijním i osobním životě. Oba třídní kolektivy obdržely z rukou 
tř. učitelů a p. ředitelky pamětní listy a psací soupravy.
 Milý program připravily deváťákům žačky 5. - 6. ročníků 
svým country tancem a aerobikem.

 Hlavním bodem večera však byla vystoupení samotných tříd. 
Zaperlili hoši 9.A. Jejich netradiční baletní vystoupení „labuťá-
ků“ se fakt líbilo! Třída 9.B svým moderním tancem prokázala 
originalitu, vtip a odvahu. A pak už parket patřil všem, kteří se 
chtěli bavit. Deváťáci se tak loučili s jednou významnou etapou 
života - základní školní docházkou.
 Tak ať ten svůj tanec života ukočírují!

                               Za obě 9. třídy Alena Bauerová
ZŠ v MŠ
Ke konci školního roku žáci prvního ročníku navštívili ma-
teřskou školku, kde je přivítaly usměvavé paní učitelky spolu 
s paní ředitelkou. Zde děti opět mohly nakouknout do tříd, ve 
kterých si kdysi hrály, a připomenout si tak hezké chvíle, kte-
ré ve školce zažily. Chvíli se zabavily hračkami, popovídaly si 
s učitelkami. Největší úspěch však sklidila lehátka, na kterých 
většina z nich chvilku poležela. Potom už všichni netrpělivě 
vyběhli na zahradu, kde se přivítali s dětmi ze školky. Ně-
kteří si mezi nimi našli i své kamarády či mladší sourozence 

a všichni si společně pohráli venku. Paní učitelky pro školáky 
měly připravené i zábavné hry a soutěže, které žáci s nadšením 
plnili. 
 Rádi bychom všichni poděkovali paní ředitelce Ivaně Kou-
řilové za její pozvání a všem učitelkám za příjemně strávené 
dopoledne ve školce.
  Blanka Pavelková, Iveta Šejnohová

Zdravé zuby
Během celého školního roku byli žáci 1. stupně různými forma-
mi postupně seznamováni se základními hygienickými návyky, 
mezi něž rozhodně patří také péče o zdravý chrup – např. den 
bez sladkostí, povídání o zdravé výživě, zdravém životním stylu 
atd. 
 Naše škola se také zúčastnila preventivního programu dro-
gerie dm „Veselé zoubky“, který byl zaměřený na správnou péči 
o chrup dětí prvních tříd. Děti zaujalo výukové DVD, bez pro-
blémů vyplňovaly pracovní listy a na závěr si všichni vyčistili 

zoubky. Radost jim rovněž udělaly dárkové taštičky, které jim 
věnovala společnost dm drogeriemarkt s.r.o.
 Vyvrcholením celého programu o Zdravých zubech pak 
byla v měsíci červnu přednáška se zubařkou MUDr. Hanou 
Kupkovou. Ta žákům 1., 2. a 3. ročníku vysvětlila, jak vzniká 
zubní kaz a proč je tak důležité si správně a také pravidelně 
čistit zuby. Děti si společně s kamarádkou opičkou osvojovaly 
techniku správného čištění zoubků. Žáci 4. a 5. ročníku měli 
přednášku věnovanou rovněž zubní hygieně, ale také para-
dentóze. Měli možnost prohlédnout si zubařské instrumentální 
nástroje a vyzkoušet si lékařské rukavice. 
 Všem dětem se přednáška velmi líbila a příští rok se těší na 
další! 
 Blanka Pavelková

Slavnost Slabikáře
Ve čtvrtek 19. června se sešli všichni prvňáčci naší školy, 
aby se rozloučili se svou první knihou, kterou sami přečetli 
– Slabikářem. Ve velikém kruhu napjatě očekávali, co se bude 
dít. A jak se na správnou oslavu sluší, začalo se proslovem 
a slavnostním přípitkem z poháru. Poté už byl každý pasován na 
čtenáře a dekorován medailí „UŽ JSEM ČTENÁŘ“. 
 Tento slavnostní den jsme příjemně zakončili zmrzlinou 
v místní cukrárně. 

                                   Iveta Šejnohová, Blanka Pavelková
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 V sobotu 7. června 2014 se Bludov, a to dokonce dvakrát, 
zapsal do České knihy rekordů.
 Prvním rekordem bylo překonání autodráhy v délce 458 m, 
kterou postavili v roce 2011 hasiči z Čimelic /ti překonali náš 
původní ustavující rekord z r. 2009 v délce 300 m/. Nám se le-
tos podařilo vytvořit autodráhu o délce 704,11 m. Byla složena 
z 2657 dílů a autodráhu stavěli skoro 14 dní Lubomír Soural 
a Zbyněk Poisl. Nad přípravnými prácemi, jako čištěním 
a opravou kolejí, strávil hodiny a hodiny Milan Tyl. 
 Druhým rekordem, který byl zapsán do knihy rekordů, je 
největší počet přítisků k poštovním známkám s místní temati-
kou, a to v počtu 32 kusů. O tento rekord se zasloužil filatelista 
Karel Adam. Známky můžete zakoupit v kulturním domě.
 Oba rekordy byly posvěceny přítomností a prohlášením 
komisaře Agentury Dobrý den z Pelhřimova Michalem Jurečkou. 
 Po oficiální části pokračovalo sobotní odpoledne doprovod-
ným zábavným programem na zahradě KD. Celé odpoledne vý-
borně moderovala Alena Zárybnická, známá jako televizní me-
teorolog. V programu vystoupili následující účastníci – Kroužek 
FIT ACTIVE TEAM  ze Šumperka, následovala Show Michaela 
Jacksona v podání  Honzy Moflara, dále vystoupil Fery Olbort 
- vicemistr Evropy v hodu nožem a tomahavkem a Skupina 
historického šermu BARBAŘI. O  hudební doprovod  se posta-
rala skupina BEG BIE country Šumperk.
 Velké poděkování patří všem účinkujícím, všem, kteří rekord 
připravovali a nějakým způsobem se na přípravě a realizaci po-
díleli a dále těm, kteří zapůjčili nebo věnovali koleje. Bez nich 
bychom tento rekord nevytvořili. Poděkování za nezištnou po-
moc i Martinu Schauerovi, který maximálně pomohl při přípravě 
zázemí k doprovodnému programu.
 Reportáž o sobotní akci se objevila v odpoledních zprávách 
na televizi Prima, v regionálních novinách a rádiích a díky ČTK 
Olomouc i v řadě celostátních novin. 

Jarmila Divišová 

POVEDLO SE
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ČESKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY S KUPONY, 
PŘÍTISKY BLUDOVSKÝCH PAMÁTEK A ZAJÍMAVOSTÍ

POŘ. ČÍSLO: NÁZEV: ZNÁMKA:     Kč:                 FOTOGRAF: ROK VYDÁNÍ:
1. ZNAK BLUDOVA RŮŽE NAD PRAHOU 6,5 - 2004
2. ZÁMEK BLUDOV PÁV 10 POLÁCH FRANTIŠEK 2006
3. LÁZNĚ BLUDOV PÁV 10 POLÁCH FRANTIŠEK 2008
4. ROZHLEDNA HÁJ VESNICKÝ MOTIV 10 POLÁCH FRANTIŠEK 2008
5. ZNAK BLUDOVA VESNICKÝ MOTIV A 10,- - 2008
6. HABERMANNOVA VILA PÁV A 10,- MORAVA JERONÝM 2010
7. ZÁMEK BLUDOV PÁV A 10,- POLÁCH FRANTIŠEK 2011
8. HROBKA ŽEROTÍNŮ PÁV A 10,- POLÁCH FRANTIŠEK 2011
9. ROZHLEDNA HÁJ TURISTIKA A 10,- POLÁCH FRANTIŠEK 2011
10. OBŘÍ KRASLICE PÁV A 10,- DIVIŠOVÁ JARMILA 2012
11. KOSTEL SV. JIŘÍ ORCHIDEA A 10,- BASLAR JOSEF 2012
12. KOSTELÍČEK BOŽ. TĚLA ORCHIDEA A 10,- DIVIŠOVÁ JARMILA 2012
13. ZÁMECKÁ ORANŽERIE ORCHIDEA A 10,- BALHAROVÁ MARIE 2012
14. POMNÍK A. KAŠPARA ORCHIDEA A 10,- BASLAR JOSEF 2012
15. KAPLE NEJSV. TROJICE ORCHIDEA A 10,- BASLAR JOSEF 2012
16. KAPLE SV. ANNY ORCHIDEA A 13,- DIVIŠOVÁ JARMILA 2013
17. ZNAK BLUDOVA ORCHIDEA A 13,- - 2013
18. ROZHLEDNA HÁJ ORCHIDEA A 13,- POLÁCH FRANTIŠEK 2013
19. KOUPALIŠTĚ VLČÍ DŮL ORCHIDEA A 13,- DIVIŠOVÁ JAMILA 2013
20. HASIČSKÝ DŮM BLUDOV ORCHIDEA A 13,- BASLAR JOSEF 2014
21. SOCHA P. MARIE ORCHIDEA A 13,- BASLAR JOSEF 2014
22. POMNÍK PADLÝCH ORCHIDEA A 13,- BASLAR JOSEF 2014
23. HOSTINEC POD KOSTELEM ORCHIDEA A 13,- BASLAR JOSEF 2014
24. LÁZNĚ BLUDOV ORCHIDEA A 13,- KUBOVÁ PAVLA 2014
25. PAMÁTNÁ LÍPA ORCHIDEA A 13,- BASLAR JOSEF 2014
26. KULTURNÍ DŮM BLUDOV ORCHIDEA A 13,- BASLAR JOSEF 2014
27. ŽELEZÁŘSTVÍ INDRA ORCHIDEA A 13,- KRŇÁVKOVÁ MARTINA 2014
28. ZÁMEK BLUDOV ORCHIDEA A 13,- BASLAR JOSEF 2014
29. CUKRÁRNA BLUDOV ORCHIDEA A 13,- BASLAR JOSEF 2014
30. RADNICE BLUDOV PÁV A 13,- BASLAR JOSEF 2014
31. Tř. A. KAŠPARA, BLUDOV ORCHIDEA A 13,- BASLAR JOSEF 2014
32. KAREL ADAM RŮŽE NAD PRAHOU 6,4 - 2003

Děkujeme těm, kteří 
zapůjčili nebo darovali 
autodráhu:

Petr Riedl, Chromeč   
Martin Kašpar, Chromeč
Tomáš Jílek, Bernartice   
Petr Mazánek, Olomouc
Karel Kobliha, Olomouc  
Marek Kobliha, Olomouc
Zdenka Kvapilová, Šumperk   
Jiří Kvapilík, Šumperk
Jan Skokan, Šumperk   
Michal Krátký, Šumperk
Dům dětí a mládeže U Radnice, Šumperk
Ladislav Ondráček, Šumperk 
Vladimír Láník, Šumperk
Radomír Skokan, Šumperk  
Jan Trnka, Šumperk
Jan Bílý, Zábřeh     
Jaroslav Řoutil, Zábřeh
Milan Navrátil, Králec   
Jiří Motyka, Hrabenov
Radek Šula, Štíty   
Jiří Janků, Benkov
Jaroslav Drexler, Dlouhomilov
Jana Heděncová, Bludov       
Eva Janíčková, Bludov
Alena Brecklová, Bludov        
Oldřich Kašparec, Bludov
Emilie Matějíčková, Bludov  
Marie Konečná, Bludov
František Krejčí, Bludov  
Radek Jelínek, Bludov
Marie Balatková, Bludov  
Lukáš Korec, Bludov
Petr Šimek, Bludov   
Zdeňka Janošková, Bludov
Milan Jílek, Bludov   
Jiří Kulhaj, Bludov
Jaromír Mašek, Bludov  
Martin Heděnec, Bludov
Ivo Vepřek, Bludov   
Kamil Tichý, Bludov
Lubomír Soural, Bludov  
Miroslav Kochan, Bludov
Zdeněk Diviš, Bludov   
Marie Jánětová, Bludov
Standa Skoumal, Bludov  
Jaroslav Žváček, Bludov
Jiří Krejčí, Bludov   
Jaroslav Buchta, Bludov
Alena Mikulová, Bludov  
Zdeněk Bartoš, Bludov
Jan Hrabkovský, Bludov  
Jirka Krejčí, Bludov 
Jiří Kotrlý, Bludov   
Roman Kamlar, Bludov

Vedle výše jmenovaných patří 
poděkování všem, kteří s přípravou 
a realizací akce pomáhali.

Bludovan 6/2014

Bludovan 23



SK Bludov kopaná

Mladší přípravka:

Mladší žáci, konečná tabulka 2013/2014

Mladší přípravka, konečná tabulka 2013/2014

Na fotografii:
Zadní řada zleva: Tomáš Pavlík, Šimon Pešák, Pavel Matura, 
Štěpán Vepřek, David Kohout 
Přední řada zleva: David Morávek, Michael Dudycha, Dominik 
Tichý, klečící brankář Jakub Fiala

Kategorie, která zvládla odliv vícero hráčů do vyšší 

Starší přípravka:

Mladší žáci:

Starší přípravka, konečná tabulka 2013/2014

Na fotografii:
Horní řada zleva: Martin Miterko, Pavel Mazák, Jiří Doskočil, 
Jakub Fiala, Ondřej Musílek, David Kohout
Spodní řada zleva: Jan Kvapil, Marek Hepil, Pavel Matura, 
Zdeněk Zlámal

Kategorie, kterou jsme měli vyhrát, ale bohužel prohráli se 2 zá-
pasy, které byly vložené v týdnu, a někteří hráči prostě nemohli 
ze školních důvodů tyto zápasy absolvovat.

kategorie na výbornou. Nutno ocenit, a budiž to i příkladem pro 
ostatní kategorie, metodicko-výchovné tréninky a vzácnou sym-
biózu spolupráce rodičů s trenérem Jirkou Kohoutem.
 Pro novou sezónu 2014-2015 přebírá toto mužstvo Pavel 
Mazák, Jirka Kohout se posunuje se svými „plejery“ do katego-
rie mladších žáků.
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Kategorie, která, přes velkou snahu, nepřináší své ovoce. Je prav-
dou, že tato kategorie je poznamenána velkou fluktuací hráčů 
a velkým počtem hráčů, a natrénovat jakousi základní sehranost 
je poměrně tvrdý oříšek.
 Jelikož u mužstva končí kvůli velké pracovní vytíženosti 
Mirek Dudycha, bude od příští sezóny tato kategorie sloučena se 
starší přípravkou pod vedením Pavla Mazáka.



Dorost, konečná tabulka 2013/2014

 Další kategorie, která je nabitá talenty a která dává velký 
příslib let následujících.
 Taktéž této kategorii byla nabídnuta účast na Přeborníkovi 
kraje pod patronací Olomouckého fotbalového svazu, po odmít-
nutí mužstva Loštic. 
 O podrobnějších výsledcích budeme informovat, společně 
s kategorií starších žáků, v příštím čísle Bludovanu, jelikož 
konání turnaje proběhlo po uzávěrce tohoto čísla Bludovanu.
 Kategorie, kterou nově vedl Roman Holinka s velikou 
pomocí Jirky Kohouta, poté co byl od mužstva během zimní 
pauzy odvolán Ladislav Sokol, a nutno konstatovat, že tato změ-
na byla změnou povedenou, což se projevilo výbornými výkony 
celého mužstva, i přes velký  počet zápasů. Všem 3 trenérům, 
je potřeba poděkovat za odvedenou práci s tímto mužstvem.

Starší žáci:

Na fotografii:
Horní řada zleva: Martina Krátká, Gronych Jiří, Martin Miterko, 
Pavel Šafář, Tomáš Holinka, Petr Konvičný 
Spodní řada zleva: Ondřej Musílek, Štěpán Dudycha, Dalibor 
Venouš

Taktéž tato kategorie je dlouhodobě úspěšná, a i zde najdeme 
talenty, kteří, pokud u fotbalu zůstanou, mají na to důstojně se 
zapojit do vyšších kategorií.

Starší žáci, konečná tabulka 2013/2014

Okresní výběr fotbalistů kategorie U11 a U13 
 V okresních výběrech 
U11 a U13 ve fotbale mělo 
své zástupce i SK Bludov. Na 
fotce níže jsou naši hráči, kteří 
s výběrem z Okresu Šumperk 
obsadili vynikající 3.místo 
a rozhodně se neztratili mezi 
tolika účastníky a již nyní je 
o ně velký zájem.

Na fotografii:
Zleva: Ondřej Musílek, 
David Kohout, Kvapil Jan. 

 Nutno doplnit, že jsme se zúčastnili soutěže, kde se hrálo 
systémem 1+7, a to kvůli odlivu hráčů po minulé sezóně do ka-
tegorie dorostů.
 Z uvedené tabulky vyplývá, že jsme obsadili 2 . místo, 
a jelikož vítězné mužstvo Úsova odmítlo na poslední chvíli účast 
na turnaji o Krajského přeborníka Olomouckého kraje, byla tato 
účast na turnaji konaném v České Vsi nabídnuta nám, a ač jsme 
nebyli kompletní, zanechalo naše mužstvo vynikající dojem, 
a ještě před posledním zápasem jsme měli šanci na 2. místo.
 O podrobnějších výsledcích budeme informovat, společně 
s kategorií mladších žáků, v příštím čísle Bludovanu.

Dorost:

Tento tým nám dlouhodobě dělá radost. V neděli 15.6. porazili 
Rudu 5:3  a stali se potřetí za sebou vítězi své kategorie dorostů, 
letos pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu, tak, jako před-
loni, vloni si své úspěchy zpestřili vítězstvím v Krajské soutěži.
Dalším faktem je, že až letos našli přemožitele po 46 zápasech, 
což bylo způsobeno pouze tím, že ke konci této sezóny jsme ty 
nejtalentovanější začali využívat pro potřeby mužstva mužů ve 
větší míře.
 Velké poděkování patří trenérům Marcelu Zedníkovi a Ton-
dovi Brecklovi, za to, že mužstvo převzali v zimní přestávce 
poté, kdy byl od tohoto týmu odvelen dosavadní trenér Miroslav
Breckl, a to k týmu mužů.
 Tým dorostů disponuje v kádru několika nesporně velkými 
talenty a dává jistý, optimistický náhled do blízké budoucnosti,
což vyžaduje zvládnout velmi složitý přechod z kategorie 
dorostů do kategorie mužů, což se ne vždy na 100 % podaří.

Na fotografii:
Hhorní řada zleva: trenér Marcel Zedník, Tomáš Holinka, Ondřej 
Laštůvka, Jindřich Stanke, Cyril Urban, David Bartošek, Adam 
Blaťák, Dominik Sadil, Robin Kvapilík. 
Spodní řada zleva: Pavel Šafář, Stanislav Sadil, 
Tomáš Ondráček, Leo Schwarzer, Martin Stuchlý, Radim Hojgr 
a ležící gólman Jakub Kalina.
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Muži:

Hodnocení sezóny mužů není zcela jednoduché, jednak se hod-
nocení zcela diametrálně liší za každou půlku sezóny a jednak 
nic není černé  a nebo naopak růžové, jak by se na první pohled 
mohlo zdát.
 Podzimní poločas byl z naší strany více než uspokojivý, 
jak po herní, tak i po tabulkové stránce, přesto se vedení klubu 
rozhodlo i na základě podzimní Valné hromady jít cestou úspor 
a šetření kvůli plánované budoucí výstavbě v našem areálu.
 Není ovšem pravdou, že bychom někoho vyhazovali a pro-
pouštěli, ale některé z posil skončily samy a u některých jsme 
nehodlali a vlastně ani už nemohli  tolerovat opětovně se zvy-
šující finanční požadavky mateřských klubů za hostování. Ruku 

Na fotografii:
Horní řada zleva: ved. mužstva Michal Závodný, David Bartošek,
„Panďa“,  Papadopulos Jakub Snášel, Jakub Kalina, Vašek 
Wagner, Martin Podhorný, Breckl Lukáš, Libor Svoboda, 
kapitán Milan Adam, trenér Miroslav Breckl 
Spodní řada zleva: masér František Matějíček, Svaťa Valenta, 
Tomáš Ondráček, Luboš Jendřišák, Tomáš Vývoda, Radim 
Polášek, Leopold Schwarzer 

Muži, konečná tabulka 2013/2014

v ruce s těmito změnami jsme v zimní přestávce změnili i trené-
ra mužů a za Martina Hoška jsme povolali z týmu dorostů Mirka 
Breckla. Martin Hoško za 1,5 roku odvedl opravdu mnoho kva-
litní práce a je mu potřeba i touto cestou ještě jednou poděkovat. 
I proto to nebylo loučení lehké, přesto pochopil naši nastolenou 
cestu úspor.
 Jarní sezóna se našemu mužstvu po herní stránce vůbec 
nevyvedla, kdy zmíněné změny byly příliš radikální a na mladé 
dorostence, které jsme se snažili zapracovávat do týmu dospě-
lých,  jsme naložili až příliš velkou zodpovědnost a tlak se na 
nich projevil takovým směrem, kdy nemohli naplno uplatnit svůj 
potenciál a talent. Je tedy otázka, zda za nepovedené jaro můžou 
pouze hráči. Transparentní odpověď je v tomto ohledu zbytečná 
a marginální, protože vedení klubu této mladé generaci nadále 
plně důvěřuje, stojí za nimi a hlavně nechce na nastoleném 
trendu hrát soutěž s drtivou většinou vlastních odchovanců nic 
zásadnějšího měnit, k čemuž nás vede jednak finanční situace 
a jednak poměrně kvalitní mládežnická základna.

CHARITAS
Co všechno se skrývá za tímto slůvkem, 
slůvkem vyznačujícím pochopení a lás-
ku k ostatním. K potřebným, prosícím 
o pomoc, to ukázali na svém nedávném 
3. Národním jamboree v Miletině 
oldskauti z celé České republiky, včetně 
Olomouckého kraje a Bludova. Starší 
generace, která ačkoli by sama už tuto 
pomoc ocenila, dokázala, že oldskauti 
nejsou jen kmeti vysedávající v parcích 
na lavičkách. Mohli by být příkladem 
i seniorům v Bludově. 
 Právě toto mezinárodní Jamboree 
mělo charitu jako hlavní program celého 
setkání. Zaměřili jsme se mimo jiné i na 
dárcovství krve, kdy někteří z nás proká-
zali v akci „Kapka krve“ 120-180 odběrů. 
A mnoho dalších se postupně připojuje. 
Celkem už tak oldskauti odevzdali 300 
litrů krve a jejich součástí.
 Dalším projektem, který nám byl 
představen přímo v areálu Jamboree byla 
ukázka práce asistenčního psa. Ono se 
totiž může stát (a nikomu to nepřeji), že 
člověk ze dne na den skončí na invalidním 
vozíku. Okamžitě přestává platit všechno 
to samozřejmé a člověk se stává plně zá-
vislým na někom. Na někom, kdo zvládá 

pomoc hendikepovanému člověku. A tím 
může být i již zmiňovaný pes. Ale ne 
ledajaký. Není to pes slepecký, který má 
trochu jiný výcvik. Psi k těmto úkolům 
jsou speciálně cvičeni přímo „na míru“ 
postiženému ve výcvikové stanici i v jeho 
domově. Dokáží pak podat upadlý mobil, 
klíče, invalidní hůlku. Zvládají i posunout 
částečně ochrnutou ruku do patřičné po-
lohy nutné k ovládání vozíku. Takový pes 
je tak sžitý se svým majitelem, že se vcítí 
do jeho potřeb. Dokáže mu sundat ruka-
vici, ponožku i pomoci při vysvlékání. 
Pes, který byl na tábořišti, dokázal v bytě 
ochrnuté paní tuto velice šetrně vytáhnout 
z úzké prostory, kam upadla. Prostě ji 
uchopil speciálním chvatem a postupně ji 
vytahoval, aniž by jí jakkoli ublížil. Paní 
se díky tomuto psu přestala mračit na celý 
svět a za jeho pomoci si dokázala i zajet 
na vozíku nakoupit. 
 Celý tento projekt se jmenuje 
„Pomocné tlapky“ a chovná a výcviková
stanice těchto psů je v Plzni. Není to 
levná záležitost. Vycvičení psa stojí ko-
lem 200 tisíc. Takže kdo může, nějakou 
tu korunku do tohoto projektu věnuje. 
Jako například již zmínění oldskauti. 
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Prodejem na Jamboree různých doma 
vytvořených drobnůstek se na „Pomoc-
né tlapky“ vybralo kolem deseti tisíc. 
A jedna úsměvná příhoda nakonec. Jed-
noho takového psa si kdysi vyzkoušel 
i velký milovník psů, herec Zdeněk 
Srstka. Velmi ho tehdy zajímalo, jestli 
tenhle pes dokáže podat i spadené peníze. 
A hned na zem pohodil stokorunu. A pes 
skutečně peníze podal tak, jak byl vycvi-
čen. Své paničce. 

Jaroslav Frič
Náčelnictvo Kmene dospělých Junáka
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OHLÉDNUTÍ       6 Bludovské rekordy – zapsané do České knihy rekordů
V posledních 8 letech se Bludov zapsal několikrát do České knihy rekordů. 
Pouze na prvním rekordu neměl KD žádné zásluhy.
1. První bludovský rekord zapsaný do České knihy rekordů – v r. 2006 

DURMAN paní Jany Brumovské z Bludova. Z řízku vypěstovala okrasný 
durman s rekordním počtem 192 květů.

2. Jako druhý rekord to byl v roce 2007 Skořápkovník bludovský – strom 
– kaštan na zahradě Kulturního domu Bludov, na který bylo 7. dubna 2007 
v průběhu 4 hodin za pomoci vysokozdvižné plošiny a žebříků zavěšeno 
celkem 30.658 kraslic vyfouknutých velikonočních vajíček. Na tomto 
rekordu se podílela řada občanů Bludova, největší zásluhu na rekordu 
měly děti ze základní školy. V r. 2008 byl tento rekord oceněn titulem 
Rekordman roku v kategorii kolektivní rekordy.

3. Jako třetí rekord bylo vytvoření nejdelší funkční dvoudráhové autodráhy 
z dílů stavebnice ITES v r. 2009 v délce 300,79 m s použitím 1130 dílů 
stavebnice, složení autodráhy trvalo asi týden a bylo na ní odpracováno 
180 hodin.
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4. Čtvrtým rekordem bylo VYTVOŘENÍ OBŘÍ KRASLICE – na konstrukci 
ve tvaru vajíčka bylo zavěšeno 44.858 kraslic. Konstrukce byla vysoká 

 4,2 m a v obvodu měřila 10 m.
5. Pátým rekordem byla Kuriózní pomlázka dlouhá 7,10 m. spletená 

Ing. Karlem Janíčkem ze 3 různých počtů proutků.
6. Další, v pořadí už šestý rekord, byl zapsán v letošním roce – Nejdelší 

funkční autodráha z dílů stavebnice ITES, kterou v délce 704,11 m 
složili ve spolupráci s kulturním domem Zbyněk Poisl, Lubomír Soural 
a Milan Tyl. Dráha byla složena z 2.657 dílů.

7. Ve stejný den byl zapsán rekord sedmý – největší počet přítisků 
k poštovním známkám s místní tématikou, a to v počtu 32 ks. O tento 
rekord se zasloužil ve spolupráci s kulturním domem bludovský filatelista 
Karel Adam.

     Budou další?    
Jarmila Divišová
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FOTO KROUŽEK

Koncert KPH - hoboj, 14. 6. 2014, zámek

Lázně - foto Karel Schauer

Vernisáž výstavy KRESBY, MALBY, SOCHY, 17. 6. 2014

Žákovská akademie, 16. 6. 2014


