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Bludovan

 Při nedávném jednání na Městském 
úřadě v Šumperku mně jedna tamní úřed-
nice řekla:  „… budujete si tam v Bludově 
u zámku hezké náměstíčko, pane starosto,
…“. Až do té doby mě podobné ozna-
čení pro revitalizované prostory v okolí 
Zámeckého rybníka, přiznám se, nikdy 
nenapadlo.
 Využívám této malé epizodky k tomu, 
abych osvětlil některé otazníky, které se 
v krátkém období z úst některých spolu-
občanů nad stavebními pracemi v dané 
lokalitě vznesly.
 Proč došlo ke zúžení komunikace I.
třídy? Proč se komunikace zbytečně zu-
žuje již od domu Markovských (č.p.44)?  
Zúžená vozovka bude přece znamenat 
nižší bezpečnost silničního provozu!?
 Opak je pravdou! Dovolte, abych stejně 
jako před dvěma lety, kdy jsem vysvětlo-
val zúžení silnice na Třídě Adolfa Kašpara 
(dnes, po dvou letech, se již nikomu ne-
zdá, že by byla méně bezpečná) zdůraznil 
některé zásady z „Dopravně inženýrských 
a jiných opatření ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu a zklidňování dopravy 
na průtazích obcemi“.
• Pro dosažení dobrých (funkčních 

i estetických) proporcí šířkového 
uspořádání mají být prostory mimo 
vozovku dostatečně široké (chodníky, 
postranní dělící pásy, pobytové plo-
chy, předzahrádky atd.)

• Jednoznačně diferencování doprav-
ních ploch (musí být zřejmé a staveb-
ně rozlišené, co je jízdní pruh, co je 
parkovací pruh, co je chodník atd.)

• Šířky jízdních pruhů jen takové, 
kolik je bezpodmínečně nutné

• Návrh úpravy průtahu silnice tak, aby 
řidič byl pozitivně motivován k dodr-
žování rychlostního limitu.

 Je statisticky dokázáno, že po zave-
dení užších jízdních pruhů v průtazích 
obcemi se nehodovost snížila.
Zúžení komunikace I/11 bylo také nekom-
promisně požadováno Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR (správcem komunikace). 
Komunikace v místě přechodu pro chodce 
nesmí být širší než dva jízdní pruhy, což 
je 7m, jinak by musel být přechod pro 
chodce zrušen.
 Zúžení komunikace nesmí být náhlé, 
ale musí být pozvolné. Musí být dodrženy 
tzv. „náběhové hrany“.  Proto se komuni-
kace začíná zužovat již od domu č.p. 44. 
Toto řešení nese v sobě další pozitivní pr-
vek, totiž bezpečnější výjezd ze Špalkovy 
ulice na hlavní komunikaci.
 Proč na místě zbourané Hrochovy cha-
lupy nebylo vybudováno 24 parkovacích 
míst, ale bylo vybudováno jenom 12 par-
kovacích míst? V této souvislosti musím 
poznamenat, že jsme revitalizovali prostor 
v okolí křižovatky a Zámeckého rybníka. 
Právě „revitalizace“ byl titul pro to, aby-
chom na všechny práce v dané lokalitě 
získali dotaci ve výši 85 % uznatelných 
nákladů.
 Revitalizovat, tj. znovuoživit danou 
prostoru jsme skutečně chtěli zejména 
odstraněním staré chalupy, odstraněním 
starých škaredých sloupů pro nízké napětí 
a veřejné osvětlení, odstraněním drátů 
vzdušného vedení, vybudováním nových 
chodníčků pro pěší v přírodním materiá-
lu, vybudováním nových zelených ploch 
– trávníků, keřů, stromů (v lokalitě bude 
ještě dosazeno více než 20 vzrostlejších 
stromů), vybudováním nového bezdrá-
tového veřejného osvětlení, osazením 
nového mobiliáře a snad také stavbou 
monumentu – obelisku obloženého žulou 
s čtyřstrannými hodinami (bude dokončen 
do konce září).
 Naopak – revitalizovat, znovuoživit, 
jsme nechtěli vybudováním velkého par-
koviště uprostřed obce.
 Na závěr musím říci, že i já jsem do 
nedávna bojoval s jednou otázkou, totiž, 
jestli není v revitalizovaném prostoru 
příliš mnoho laviček? Ale pak jsem si 
řekl – ať si na našem „náměstíčku“ sedne 
a odpočine každý tam, kde se mu to nej-
více zlíbí …

Ing. Pavel Ston, starosta obce

…vlastně to klidně může být i „náměstíčko“…

ˇ

Pozvánka 
na zastupitelstvo

V pondělí 8. září 2014 od 18:00 hod. 
proběhne zasedání 
zastupitelstva obce.

 Všichni jste srdečně zváni.

- pokračování str.2 -

Tábor sedmi ohňů

Rok co rok završují skauti, a to nejen ti 
bludovští, svoji celoroční činnost letním 
táborem. Letošek nebyl výjimkou, i když 
přinesl spoustu nového a pro mnohé ne-
poznaného. Poprvé se vedení tábora ujal 
bratr Rys – Ondřej Daniel, který již rok 
z pozice vůdce oddílu vede a hlavně 
vychovává několik desítek, převážně 
bludovských dětí. A jde mu to skvěle, což 
ostatně dosvědčí nejen zmínění mladší 
členové, ale i celé vedení skautského 
střediska.
 Letošní letní tábor se konal poblíž 
Mladoňova a zúčastnilo se jej bezmála 40 
světlušek, vlčat, skautů, skautek, roverů 
i rangers (označení výchovných skupin 
dle věku). Členové byli rozděleni do 
družin, o které se starali rádci a o všechny 
dohromady zase početné vedení. Jelikož 
početně rosteme, vzrostl i počet věcí, 
které na tábor musíme dopravit. Rádi 
bychom proto poděkovali za velkou pod-
poru při dopravě Ing. Radku Březinovi 
a Liboru Březinovi.
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Ovšem prvních několik dní na táboře se 
rozhodně nenese ve znamení her, táboro-
vých ohňů nebo večerního čtení. Skauti 
totiž přijíždí na zelenou louku. Nemohou 
se spolehnout na zděné budovy, sílu elek-
třiny a vše si musí vybudovat sami, což je 
ostatně jeden z nejdůležitějších prvků ce-
lého podniku. Nakácet vyznačené stromy, 
nařezat je, vztyčit sloupy kuchyně, pokrýt 
vše plachtou, natlouct lavice, usadit kam-
na a mezitím samozřejmě postavit téměř 
dvacítku podsadových stanů a dvojici tee-
-pee. Pod pečlivým dohledem vedoucích 
se tak starší účastníci učí nejen pouhé 
práci s pilou, sekerou a kladivem, ale 
poprvé se musí umět správně rozhodovat, 
dokázat se postarat o druhé a současně 
o sebe samotného. A u Mladoňova vše 
skutečně odsýpalo. První den byly po-
staveny všechny stany, nakáceny stromy, 
položen základ kuchyně a jídelny a byl 
vztyčen velký vojenský hangár. Další 
dva dny pak stačily k tomu, aby bylo vše 
zdárně dokončeno a připraveno ke čtrnác-
tidennímu používání. 

 Po prvních zocelujících dnech však 
i do Tábora sedmi ohňů zavítal odpočinek 
a kluci a holky se pustili do běžného pro-
gramu. Ten se opíral o pravidelný denní 
režim, spoustu pohybu, nemalý díl práce 
a velké množství naučných i zábavných 
her. Jako červená nit se pak průběhem 
tábora vinul příběh o hobitovi, jeho spo-
lečnících a obrovském pokladu, který 
čerpal ze slavné stejnojmenné knihy J. R. 
R. Tolkiena. Každý den došlo k odhalení 
části příběhu, družiny se musely poprat 
s tou či onou situací, událostí nebo úkolem 
a všichni nakonec změřili své síly v závě-
rečné Bitvě pěti armád. Takzvanou celo-
táborovou hru připravoval Roy – Martin 
Dostál a právě díky němu a jeho nadšené-
mu nasazení při přípravě se družiny v rám-
ci hobita mohli dokonale do hry ponořit. 
Autentické kostýmy, každodenní skvělé 
etapy a pomocí scének vyprávěný příběh 
přidal táboru na jeho jedinečném kouzlu. 
Pokud nevěříte, podívejte se na přiložené 
fotky, případně navštivte naši fotogalerii 
na: http://bludovit.rajce.idnes.cz/

 A proč že vlastně tábor dostal pří-
domek U sedmi ohňů? Během konání 
tábora bylo totiž skutečně zapáleno ce-
lých sedm slavnostních ohňů. U nich se 
tábor zahajoval, ukončoval, u nich bratři 
a sestry slibovali skautské, vlčácké 
a světluškovské sliby, nebo obřadně 
dovršovali zkoušku skautské dospělosti 
– Tři orlí pera.
 Nabitých čtrnáct dní uběhlo jako voda 
a ukončilo tak celoroční skautskou čin-
nost. Ovšem se začátkem září přijde 
konec skautského půstu, dojde k zahájení 
dalšího skautského roku a pak už to bude 
jen chvíle do dalšího tábora.

Jan Juránek – Hanes
člen tábora, vedoucí střediska

První bludovský padlý v první světové válce
Právě v těchto týdnech si připomínáme stoleté výročí začátku 
první světové války. Na konci června uplynulo sto let od sara-
jevského atentátu na následníka habsburského trůnu Františka 
Ferdinanda d’Este a jeho manželku, který se stal bezprostřední 
příčinou začátku války. Ta vypukla na konci července 1914, kdy 
také byly na frontu odvedeny první desetitisíce a statisíce mužů. 
Ti se záhy dostali do válečné vřavy a začali na frontě umírat.
Dne 1. srpna 1914 „ubírali se všichni mužové z Bludova u věku 
do 42 let, kteří byli sloužili u vojska, k Šumberku, aby se přihlá-
sili pod prapory válečné. Bylo jich 250-300. Velké množství lidu 

je vyprovázelo. Mnohý z odcházejících vojínů viděl svou obec 
a své milé naposled...“, uvádí školní kronika. V dalších letech 
narukovali i muži starší. 
 Celkem padlo na bojištích první světové války 111 mužů, 
kteří buď z Bludova pocházeli, nebo se do Bludova přiženili či 
se tu před odchodem na vojnu po delší dobu trvale zdržovali. 
Na Pomníku padlých nejsou všichni uvedeni – z jakého důvodu, 
nevíme. Jedním z nich však zřejmě byla zoufalá naděje pozů-
stalých, že ti, kteří se v době stavby pomníku (1922) stále ještě 
nevrátili z války, přeci jen přijdou. V obci byla živá vzpomínka 
na Josefa Březinu (čp. 136), který se po letech, kdy o něm nebyla 
žádná zpráva a kdy jej už všichni oplakali, vrátil v roce 1920 
domů jako kapitán ruských legií.
 Válka byla skutečně ničivá, nejhorší, která se kdy bludov-
ských obyvatel přímo dotkla. Zničila nejenom životy padlých, 
ale i jejich užších i širokých rodin. Děti musely předčasně dospět, 
když nastupovaly na místo svých otců (či matek) v ekonomic-
kém systému a v domácnostech. Stejně tak, jako mládež musela 
předčasně dospět, nemohli věkem staří lidé skutečně zestárnout, 
ale zastupovali své dospělé narukované syny a vnuky. Válka vza-
la spoustě lidí budoucnost. Řadě selských rodičů sebrala jejich 
syny, takže umírali bez dědiců gruntů a pokračovatelů staletých 
rodů, ženám vzala manžele, dětem otce, sestrám bratry. 
 Jen na začátku války – od srpna do prosince 1914 - padlo 
19 bludovských mladíků, většinou průměrně pětadvacetiletých. 



Bludovan 3

Bludovan 7/2014

Nejstaršímu – Jindřichu Urbanovi – bylo 40 let, nejmladším 
čtyřem jednadvacet let. Mezi prvními bludovskými padlými 
byla celá řada aktivních členů katolických spolků Svatopluka 
a Orla. Farář Karel Dřímal na jejich adresu ve farní kronice 
poznamenal: „A tu se musím zmíniti, že právě ze začátku padli 
ti nejhodnější hoši, kupodivu. Jako poctiví, hodní chlapci i svou 
vojenskou povinnost vykonávali řádně a našli tak smrt.“
 Úplně první bludovskou obětí první světové války se stal 
Josef Březina z čp. 36 (byl to druhý bratranec – tzv. vlastník 

výše zmíněného přeživšího kapitána legií). Byl to jediný syn 
Jana Březiny – Róčilda, patřil právě k oněm hodným hochům, 
o nichž psal farář Dřímal. Narodil se v roce 1888 a Paměti obce 
Bludova jej uvádějí jako nezvěstného. Na rodinném pomníku je 
ale vytesáno datum jeho úmrtí 8. 9. 1914.
 Ať on i ostatní Bludováci, kteří padli v nesmyslné a hrozné 
válce, odpočívají v pokoji.

Stanislav Balík ml.

Obec Bludov
nabízí k pronájmu obecní byt

Popis bytu: byt 1+kk (50,38m2) na adrese Polní 940, 
Bludov (MŠ), nacházející se v přízemí + sklep (2,56m2)

Nájemné: 55,-Kč/m2 měsíčně
Náklady: předpokládané měsíční náklady s bytem spojené 

(nájem, zálohy na služby) cca 6.000,- Kč
Předpokládané datum uzavření nájemní smlouvy: 

říjen 2014
Bližší informace: p. Riedlová – tel. 583 301 430

Žádosti o tento byt se podávají na zvláštních tiskopisech, 
které je možno obdržet na OÚ Bludov, paní Riedlová 

(kancelář č. 5 v 1. poschodí).

K žádosti je nutno doložit:
- čestné prohlášení (tiskopis obdržíte společně 

s tiskopisem žádosti)
- potvrzení příjmů žadatele a osob ve společné 
domácnosti za období 10/2013-9/2014 včetně

Žádosti výhradně na předepsaných tiskopisech včetně 
povinných příloh je možno podat v podatelně na 
Obecním úřadě Bludov nejpozději do 11.9.2014.

Obec Bludov
nabízí k pronájmu obecní byt

Popis bytu: byt 2+kk (59,674m2) na adrese Polní 940, 
Bludov (MŠ), nacházející se v 2.patře + sklep (3,08m2)

Nájemné: 55,-Kč/m2 měsíčně
Náklady: předpokládané měsíční náklady s bytem spojené 

(nájem, zálohy na služby) cca 7.000,- Kč
Předpokládané datum uzavření nájemní smlouvy: 

říjen 2014
Bližší informace: p. Riedlová – tel. 583 301 430

Žádosti o tento byt se podávají na zvláštních tiskopisech, 
které je možno obdržet na OÚ Bludov, paní Riedlová 

(kancelář č. 5 v 1. poschodí).

K žádosti je nutno doložit:
- čestné prohlášení (tiskopis obdržíte společně 

s tiskopisem žádosti)
- potvrzení příjmů žadatele a osob ve společné 
domácnosti za období 10/2013-9/2014 včetně

Žádosti výhradně na předepsaných tiskopisech včetně 
povinných příloh je možno podat v podatelně na 
Obecním úřadě Bludov nejpozději do 11.9.2014.

Upozorňujeme občany, že 31. 8. 2014 
byla splatnost poplatku za stočné. 

Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili, 
aby tak učinili v co nejkratším termínu.

PROJEKT TURISTICKÝ DENÍK / WANDER BOOK
Atraktivní turistická místa jsou prezentována formou 

Turistických vizitek / Wander Cards = samolepek s kupony, 
které lze nalepit do Turistického deníku/Wander Book 

a vytvořit si tak jedinečné album z cest.

Už i Bludov má turistickou vizitku. 
Můžete zakoupit v kulturním domě.

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 OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V září 2014 oslaví
Janíčková Věra Husova  75
Predajňa František Komenského  80
Pospíšilová Ludmila Za Školou  80
Kotvanová Marie Za Školou  80
Šulová Zdeňka Školní  81
Straka Karel Žerotínova  81
Benešová Eva Lázeňská  82
Stonová Marie Polní  83
Augustin František Na Hradě  83
Skokanová Zdeňka Ve Sléví  84
Baladková Zlatuška Rudolfa Kordase 86
Mazalová Zdenka Školní  87
Zatloukalová Marie Špalkova  87
Zamykal Josef Slepá  88
Juřinová Irena Ztracená   90
Navrátilová Marie Lázeňská  94

  Dne 5. srpna tomu bylo již deset let, co nám 
navždy odešla naše maminka a babička, paní
Věra Predajňová
S láskou vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

  Dne 18. července jsme doprovodili na poslední 
cestě našeho drahého, pana

Miroslava Matějčka 

  Dne 3. září 2014 by oslavila 
své 94. narozeniny paní

Marie Dostálová
Dne 9. října 2014 vzpomeneme 3. výročí jejího 
úmrtí. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Nikdy nezapomenou děti s rodinami.

  Dne 20. září 2014 uplyne rok, 
co nás navždy opustil

Ing. Karel Janíček
„Karle, moc nám chybíš.“  Nikdy nezapomenou 
sousedé, přátelé a kamarádi.

  Děkujeme všem, kteří jste doprovodili
pana Karla Banka 

na jeho poslední cestě dne 5. července 2014.
Manželka a syn s rodinou.

ZLATOU SVATBU.
Do dalších společných let přejeme mnoho zdraví, štěstí, 

vzájemného porozumění a tolerance. 
Děti s rodinami

K přání se připojuje i Sbor pro občanské 
záležitosti v Bludově.

Dne 3. září 2014 se dožívá paní 
Irena Juřinová 
pěkných 90 let.
Vše nejlepší a hodně zdraví 
přeje syn Antonín a dcera 
Ludmila s rodinami.

Dne 27. září oslaví 80.narozeniny 
náš tatínek a dědeček pan
František Predajňa
Do dalších let mu hlavně hodně 
zdraví přeje dcera a syn s rodinami.

Poděkování patří farnosti Bludov, zejména faráři 
Ottovi Sekaninovi a faráři Miroslavu Jánětovi 
z farnosti Pohořelice, Sboru dobrovolných 
hasičů Bludov, přátelům a všem známým, 
kteří svojí účastí projevili úctu někomu, kdo nám 
všem byl velmi blízký. Poděkování patří všem 
za květinové dary a slova útěchy. 
Manželka, syn a dcera s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici na hrob, 
ti můžeme dát, chvíli tiše postát a s láskou

vzpomínat ...
Dne 15.září 2014 vzpomeneme nedožité 
90.narozeniny našeho drahého tatínka, 
manžela a dědečka, pana

Emila Kulhaje z Bludova

Současně jsme si připomněli 23. výročí jeho úmrtí.

  Dne 24. srpna 2014 to byl rok, co nás navždy 
opustil pan

František Jáně
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. Děkuji manželka a dcery s rodinami.

„Kouzlo štěstí nespočívá 
v bohatství ani kráse,

ale harmonii dvou srdcí,
 která patří k sobě”

Srdce našich rodičů 
Marie a Břetislava 

Jelínkových
k sobě patří již celých 50 let 

a dne 5. září 2014 oslaví 
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Út    2.9.  20.30  Letní kino DÍRA U HANUŠOVIC  
     /ZAHRADA KD/
So   6.9.      8-9  Výšlap za bludovským špekáčkem
Ne   7.9.  18.00  Koncert KPH - zámek
So 13.9.      9-11  7. bazárek
Út  30.9.     18.00  Přednáška PUPENY LÉČÍ
2.-5.10.    Zájezd do Maďarska
So 4.10.    19.00  Divadelní představení 
     HŘÍČKY O KRÁLOVNÁCH
Po 6.10  18.00  Vernisáž výstavy fotografií 
     BLUDOV V PROMĚNÁCH ČASU

 

Dne 20. srpna 2014 se dožívá 
85 let náš drahý tatínek, dědeček, 
pradědeček, pan Antonín Schauer

Přejeme ti, abys šťastný, zdravý byl, 
s láskou, štěstím v srdci žil. 
Ať ti všichni přejí, ať se s tebou krásně 
smějí. Zvedáme číši, připíjíme, že rádi 

tě máme, se netajíme. Nechť kvetou růže na tvé tváři, 
nechť radost ve tvých očích stále září, nechť nepoznáš 
lásky klam, to vše ti přejeme k tvým narozeninám.
Vše nejlepší, pevné zdraví a hodně lásky přejí syn Mirek 
a Antonín, dcera Marie, 6 vnoučat a 7 pravnoučat.

Šestého září se u nás všechno rozzáří,
a záře půjde od maminky,
to proto, že bude slavit krásné 
osmdesátinky.
Všechno krásné mamince 
Marii Kotvanové 
přejí děti s rodinami

Blahopřání
Dne 13. září 2014 oslaví své 
60. narozeniny paní 
Marie Zamykalová 
Všechno nejlepší a hodně zdraví, 
jí z celého srdce přeje celá rodina.

Jubilanti Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na 

Neděle 7. září 2014 v 18:00 hod.
Zámek Bludov

Účinkují: 
Aleš Kaspřík – violoncello

Jiří Žigmund – viola
Jiří Schulmeister – 2. housle

Leoš Čepický – 1. housle
- vstupné 40.- Kč-

KONCERT
WIHANOVA KVARTETA

Hromadí se Vám doma dětské věcičky?
- oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.
Nabízíme možnost výhodné koupě, 
prodeje či směny!!!

Kdy: Sobota 13. září 2014 
  od 9 do 11 hodin
Kde: Kulturní dům Bludov
Zájemci o rezervaci prodejního místa 
a víc informací hlaste se co nejdříve
na tel. č.: 583 238 177,  736 609 734 
nebo e-mail: lucka.polaskova@gmail.com   
kulturni.dum@bludov.cz

7. BLUDOVSKÝ 
DĚTSKÝ BAZAR!!!

7. BLUDOVSKÝ 
DĚTSKÝ BAZAR!!!

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd do  

 Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm 

• Vánoce na dědině /Valašská dědina/
• Vánoční jarmark /Dřevěné městečko/

Sobota 13. prosince 2014
Odjezd od zámku v 7.00 hodin

Cena za cestu 260,- Kč 
Přihlášky v KD 

Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

zve 
všechny sestry, bratry, holky, kluky i jejich rodiče na

XIX.ročník
Svatováclavské

drakiády

Který drak 
…v neděli 28. září…  

doletí nejdál?

Která dračice
…bude nejkrásnější… 

dračicí roku 2014?

Který drak předvede
…krkolomný pád… 
na Brusné od 14:00?
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Kulturní dům Bludov
Vás zve na přednášku Mgr. Jarmily Podhorné

PUPENY LÉČÍ
Přednášející Mgr. Jarmila Podhorná 

z Brodku u Konice
Úterý 30. září 2014 v 18.00 hod.

Po přednášce možnost využít nabídky sestavení kúr z bylin 
přímo na vámi zvolené zdravotní obtíže paní Mgr.J.Podhornou 

a zakoupení produktů přímo na místě.

www.nadeje-byliny.eu
-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ WROCLAW

Historická metropole Dolního Slezska, která se rozkládá 
na ostrovech na řece Odře a jejích ramenech. Procházka 
s průvodcem starým městem - nádherná vánoční výzdoba 

a vůbec celé město, které je u nás nedoceněné. 
Vánoční trhy, řemeslnické výrobky, vánoční ozdoby, 

dárky a různé gastronomické speciality a nápoje. 
Vhodný zájezd pro všechny, kteří nemají rádi 

předvánoční tlačenici... 

Sobota 29. listopadu 2014
odjezd od KD v 6.00 hod.  

Cena 500.- Kč  /cesta, průvodce/
Přihlášky v KD Bludov

VÁNOČNÍ WROCLAW

OSVĚTIM
Oswiecim-koncentrační tábor

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa 
na zájezd do Polska

Původní koncentrační tábor Osvětim (Osvětim I.) byl založen 
roku 1940 v nehostinném bažinatém místě nedaleko 

historického města Osvětim. Základem se pro něj stala 
polská jezdecká kasárna. Hlavním důvodem vzniku ještě 

nebylo masové vyhlazování, ale potřeba uvěznění velkého 
počtu Poláků. Kapacita tohoto tábora byla asi 15-20 tisíc vězňů. 

Sobota 8. listopadu 2014
Odjezd v 5.10 hod. od Zámku Bludov

Cena 600.- Kč 
/doprava, vstupné, průvodce/

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov  
pořádá zájezd do Polska 

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

sobota 11. října 2014
sobota 15. listopadu 2014

Cena 200.- Kč

-přihlášky v KD Bludov-

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa 
na čtyřdenní zájezd 

 Maďarské termální 
lázně Bükfürdő     

Termín:  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

Český zahrádkářský svaz ZO Bludov
pořádá zájezd

v sobotu 11.října 2014 
Výstava Floria Kroměříž

Program:
Výstaviště Floria  - prodejní zahradnická výstava
  - Floria BONSAJ 
  - výstava kvetoucích cibulovin 
  - výstava drobného domácího zvířectva

Město Kroměříž  - Květná a Podzámecká zahrada 
  - Arcibiskupský zámek
  - historické centrum města

Odjezd od Kulturního domu Bludov v 7:00 hod.
Cena:  200,- Kč
Závazné přihlášky přijímá:  p.Ladislav Vyhňák a p.František Kranich. 
Zájezd se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků.

DOŽÍNKOVÉ POSEZENÍ
v pátek 12.září 2014 

od 15:00 hod
RESTAURACE Bludovská a.s.

Bludovská a.s. Vás zve na 

prohlídka vystavené zemědělské techniky
vystoupení folklorní skupiny MARKOVIČKA

Občerstvení zajištěno
Dítě v doprovodu rodičů limo zdarma



Bludovan 7

Kulturní dům Bludov Vás zve na 
divadelní hru Oldřicha Daňka

HŘÍČKY O KRÁLOVNÁCH
• Dva pokoje ve Versailles /útržek francouzský/

• Jeden den velkokněžny /útržek ruský/
V podání DS VICENA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Sobota 4.října 2014 v 19:00 hodin
-vstupné 40.- Kč-

Kulturní dům Bludov vás zve na 
výstavu fotografií

BLUDOV V PROMĚNÁCH ČASU

- vstupné dobrovolné -

Po celou dobu výstavy:
 K nahlédnutí bludovské kroniky do r. 2005 

a školní kroniky do r. 1986
 Denně v 16:00 hod. (kromě soboty  11.10.) promítání 

bludovských historických týdeníků 

VERNISÁŽ – pondělí 6. října 2014 v 18:00 hod.

VÝSTAVA – od úterý 7.10. do neděle 19.10.2014 
denně včetně sobot a nedělí: 9:00 – 17:30 hod., 

kromě soboty 11.října 2014, 
kdy bude otevřeno 8:00 – 14:00 hod.

Mateřské centrum obnovuje 
po prázdninách od úterý 9. září 2014 

svou činnost
Kulturní dům Bludov

• Ved. Miroslava Vykydalová
• Vstupné 10.- Kč

nabízí maminkám 
na mateřské dovolené

a jejich dětem možnost pravidelně se setkávat
každé úterý dopoledne od 9.30 hod. 

v MATEŘSKÉM CENTRU v Kulturním domě Bludov

• Kontakt maminek a pohybová aktivita předškolních dětí
• Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek, 

rozvíjí pohybové schopnosti a napomáhá začlenění 
do kolektivu vrstevníků

Bludovan 7/2014

Šachový kroužek 
zahájení činnosti ve středu 
17. září 2014 v 16.00 hod. 

v jazykové učebně KD Bludov 
/vstup ze zahrady KD/
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Lázeňské okénko

Oslavy 85. výročí založení bludovských lázní a lázeňské dřevosochání
V letošním roce uběhlo 85 let, kdy 20. července roku 1929 
Zdeněk Pospíšil otevřel „Radioaktivní a sirné lázně v Bludově“. 
Hlavním bodem oslav k výročí založení byl III. ročník lázeňské-
ho dřevosochání. Od 5. do 8. srpna se devět dřevosochařů snaži-
lo z kusů dřeva vytvořit umělecká díla. Bylo vysocháno celkem 
20 větších či menších dřevěných soch.
 Hlavní program proběhl v sobotu 9. srpna v lázeňském 
parku. Byl připraven bohatý program – klienti ústavu Paprsek 
z Olšan s hudebním číslem, skupina černošských bubeníků 
Afrika gnoma, břišní tanečnice AngelsTribe, flašinetář, umělec-
ký kovář, podkovář, řemeslný jarmark a děti si mohly zaskákat 
na skákacím hradu. Návštěvníci, kterých bylo na 650, mohli 
ochutnat grilované speciality, zhlédnout výstavu k historii lázní 
a prezentaci výtvarných prací dětí z lázeňské školy, a také si 
poslechnout hudební lahůdky v podání klávesisty Ivana Zely 
z Bludova.
 V průběhu odpoledne byly také vytvořeny dva české 
rekordy, a současně také osmý a devátý bludovský rekord. 

Řezbář Jaroslav Pecháček z Hanušovic pro svou tvorbu po-
užívá motorové pily. Že je ovládá mistrovsky předvedl i při 
tvorbě rekordů. Prvním rekordem bylo vyřezání sochy na čas, 
tzv. speedcarving. Z dřevěného špalku o rozměru výšky kmene 
130 cm a průměru 40 cm, vytvořil během 13 minut a 39 vteřin 
sovu na skále. Druhým rekordem pana Pecháčka bylo vytvoření 
dřevoplastiky dvěma motorovými pilami současně. Oba rekordy 
byly zapsány do knihy českých rekordů Agentury Dobrý den 
v Pelhřimově.
 Dražba vytvořených děl se bohužel neuskutečnila z důvodu 
přívalového deště. 
 Srdečně vás zveme na společenské odpoledne v Lázních 
Bludov dne 27. září, jehož součástí bude „Běh pro zdraví“,  
a také dražba dřevěných soch.
NOVÉ MASÁŽE
Od srpna nabízíme klientům nové masáže – antistresovou,
relaxační a peelingovou. Více informací naleznete na 
www.lazne-bludov.cz

U nás v Bludokocourkově
aneb estetika s nulovým efektem pro průjezdnost naší obce ?
Motto: „Proč tu není kruhový objezd?“ ptají se známí, 
když se právě „protáhli“ kolem zámku..

Poblém s dopravou ve středu obce je vyřešen. Byl totiž rozetnut 
jako gordický uzel. Co na to Wikipedie? Tak tedy: Rozetnout 
gordický uzel je rčení, které vyjadřuje složitou, spletitou si-
tuaci, kterou lze vyřešit rozhodným jednoduchým způsobem. 
Odvolává se na legendu, spojenou s Alexandrem Velikým. Ano 
ano, naše situace je v tomto ohledu opravdu sletitá. Spletitá tak, 
že by ji nevyřešil ani slavný Saša Veliký. Ne tak ovšem naši 
radní. Když téměř nelze protáhnout dva kamiony proti sobě ko-
lem zámku, lze od nynějška protáhnout velblouda uchem jehly. 
A co na to naše chytrá Wiki? Wiki na to nic, tak nezbývá než 
se obrátit na Bibli (ta přece jen pamatuje víc, než nějaký inter-
netový server) : „V bibli můžeme číst, že „snáze jest velbloudu 
skrze jehelní ucho projíti, nežli bohatému vjíti do království 
Božího“. Ačkoliv jde pochopitelně o podobenství, jakých je 
v bibli mnoho, nedala tato věta mnohým klidu.“ Nám tato věta 

také nedopřává klidu. Vtírá se totiž otázka „jak se protáhnou dva 
velbloudí kamiony proti sobě“ na nyní už zúžené hlavní silnici 
v křižovatce ve středu naší obce. A pokud se mezi ně, nedej 
Bože, ‚zaklíní‘ například autobus, jedoucí právě od kostela? 
Možná na to bude lepší podívaná, než na televizní zprávy. Škoda, 
že v nich nebude NAŠE SITUACE. To by totiž museli naši 
obecní zastupitelé táhnout za jeden provaz společně s občany. 
Nebát se a ne.. prostě se o své občany opřít. A jít a společně 
zablokovat na přiměřenou dobu tu šílenou křižovatku s při-
zvanou kamerou České či nějaké komerční televize. To ovšem 
vyžaduje odvahu jak občanskou, tak především tu vrchnosten-
skou. Ovšem, ve stínu našeho ‚zprivatizovaného‘ bludovského 
zámku to nejde až tak snadno, protože : „co kdyby nás při tom 
selském povstání zahlédl sám náš Knížepán ?
P.S. Sluší se však zakončit podobné texty pozitivně.
Tak tedy : Navzdory vážné situaci s dopravou v naší milované 
obci, stává se Bludov přesto krásným a ještěm krásnějším, díky 
neúnavné práci našich obecních zastupitelů :-)                     

Roman Žalio    
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O čem se psalo v regionálním tisku v r. 2001
Muž týral ženu přes čtvrt roku
 Chvíle hrůzy a ponížení, které jen tak z paměti nezmizí, 
zažívala několik měsíců šestadvacetiletá žena ze Šumperka. 
Stala se obětí nechutných praktik sexuálního zvrhlíka, který 
ji věznil a týral v domku v Bludově.
 Jednatřicetiletý Zábřežan týral šestadvacetiletou dívku ze 
Šumperka od listopadu loňského roku do letošního února. Ná-
silím ji držel ve vypůjčené chatě v Bludově, kde si mladá žena 
prožila opravdové peklo. „Muž svoji oběť zamykal na řetěz, 
svazoval provazem a přelepoval jí ústa náplastí. Celou dobu na 
ženě zkoušel nejrůznější zvrhlé sexuální praktiky za použití roz-
manitých předmětů. Několikrát ji také s použitím nože vyhrožo-
val násilím. Poškozená žena utrpěla šok, z nejrůznějších zranění 
se léčila jeden měsíc. Po tom, co prožila, jí však nadále zůstala 
určitá forma stresu,“ uvedl Josef Ostřanský, tiskový mluvčí 

šumperské policie.
 Samotní občané Bludova o terorizování dívky ve svém okolí 
nevědí nic. „O tom, že se zde něco takového stalo, jsem četla 
cosi v novinách, jinak nic bližšího nevím. Ani nemám představu, 
ve kterém domě měla být žena zavřená, Bludov zas tak malý 
není. Každopádně je to hrůza. Na to, co ji ten chlap prováděl, 
se snad ani nedá vymyslet dostatečný trest,“ svěřila se jedna 
z bludovských obyvatelek. Žena svého věznitele osobně znala 
a na chatu s ním odjela víceméně dobrovolně. To však ještě 
netušila, co ji čeká v nejbližších týdnech jejího života. „Pachatel
měl čistě sexuální motiv, šlo mu o to, aby mohl bez omezení 
ukájet své choutky. Ženě jinak dával normálně jíst a postaral se 
o ni,“ dodal policejní mluvčí Ostřanský. Podle něj žila týraná 
takovým stylem života, že ji po celou dobu nikdo ani nepostrá-
dal a nehledal.

Karel starší ze Žerotína (14. 9. 1564 – 9. 10. 1636) 
V neděli 14. září tomu bude 450 roků od narození jedné z nejvý-
znamnější osobnosti moravských dějin – Karla staršího ze Žero-
tína. Občané Bludova mohou být právem hrdi na skutečnost, že 
se ostatky dotyčného šlechtice nacházejí právě v naší obci. 
 Nejslavnější ze Žerotínů se narodil v Brandýse nad Orlicí 
Janu staršímu ze Žerotína a Marianě Černohorské z Boskovic. 
Již od mládí se mu i díky majetkovým poměrům dostalo kvalit-
ního vzdělání, nejprve na Ivančické akademii, následně na evan-
gelických univerzitách ve Štrasburku a Basileji. Značný rozhled 
a společenské styky získával mladý Karel při studijních poby-
tech v západní a jižní Evropě.  Život na mnoha místech Evropy 
mu napomáhal i k jazykovému zdokonalování.  Časem ovládal 
francouzštinu, němčinu, latinu, italštinu a částečně i řečtinu.
 Již brzy si Žerotín začínal uvědomovat rostoucí náboženskou 
rivalitu. Zpočátku se pln idealismu rozhodl zapojit do konflik-
tu mezi katolíky a protestanty ve Francii. Postavil se s vlastní 
menší vojenskou jednotkou na stranu Jindřich Navarského (poz-
dějšího krále Jindřicha IV.). Brzy však pocítil frustraci nejen 
z válečných neúspěchů, ale zejména z chování vůdce protestan-
tů, kterému záleželo více na zisku moci a méně na náboženském 
přesvědčení. Navíc se zprávy o Karlově usilování dostaly až 
k císařskému dvoru Rudolfa II., který byl katolík. Aby si vy-
lepšil nedobré hodnocení u dvora, rozhodl se Karel k zapojení 
do konfliktu proti Turkům, snažících se postupně získat Uhry. 
 Na válečném poli se však plně neprojevovaly Karlovy 
schopnosti. Mnohem lépe se osvědčil při působení na Morav-
ském zemském soudu. Zde poznával zemské právo a uvědo-
moval si důležitost důsledné ochrany zemských svobod. Dbal 
také na užívání domácího jazyka, čímž si vysloužil nelibost 
kardinála Františka z Ditrichštejna, což následně vedlo k množ-
ství žalob, které musel Žerotín řešit. Postupná únava z politiky 
vedla k odklonu zájmu ve prospěch soukromého života. Karlovi 
se ani s třetí manželkou (sestrou Albrechta z Valdštejna) ne-
podařilo zplodit syna, jenž by přežil dětský věk. Nelehké bylo 
i spravování rozsáhlých panství, objevovaly se i první zdravotní 
komplikace. Připomenout je třeba i podporu umění, literatury 

a nadaných osobností, mezi něž patřil Jan Amos Komenský.
 Návrat k aktivnímu zájmu o věci veřejné přinesly události 
v roce 1608. Rudolf II. se ukazoval jako stále méně schopný 
řešit problémy středoevropského soustátí i Svaté říše římské. 
Rakouské a uherské stavy vyjednávaly o jeho nahrazení bratrem 
Matyášem. Právě Karel starší ze Žerotína byl osloven, aby pro-
střednictvím svých kontaktů a autority zprostředkoval podporu 
nejen na Moravě, ale i v Čechách a ve Slezsku. Zatímco v mar-
krabství se situace vyvinula příznivě, další země zůstaly věrny 
Rudolfovi. Vytvořením rakousko-uhersko-moravské konfederace 
měla dočasně Morava a Čechy odlišného panovníka.  Žerotín se 
díky uvedenému vývoji stal na šest roků Moravským zemským 
hejtmanem, tedy po panovníkovi nejvýše postavenou osobností v 
zemi. Z funkce odstoupil dobrovolně, a to v důsledku roztrpčení 
nad přístupem domácí šlechty, která výše než blaho země stavěla 
do popředí své úzce sobecké zájmy. 
 I přes odchod do ústraní nebylo Karlovi dopřáno prožít 
klidné stáří. Narůstající antagonismus mezi katolíky a evange-
líky přerostl roku 1618 v Pražskou defenestraci. V této době se 
plně projevila Karlova znalost zahraničně politických souvislos-
tí, kdy počínání radikálních nekatolíků hodnotil jako nedomyš-
lené. Plně si uvědomoval sílu, odhodlání a finanční možnosti 
Katolické ligy (Bavorsko, rakouští a španělští Habsburkové, 
podpora Říma), oproti volnějšímu spojenectví Protestantské unie 
(zejména severoněmecké státy). Díky němu si Morava celý rok 
zachovávala neutralitu a i pozdější represe v následku vítězství 
katolíků po Bílé hoře nedosahovaly takových rozměrů jako 
v Českém království. Jeho tehdejších postojů si všiml i nový 
habsburský panovník Ferdinand II. Umožnil mu výjimku 
v pobytu na svých majetcích, takže ačkoliv byl Žerotínne kato-
lík, mohl poslední roky života strávit v Přerově. Po smrti však 
jeho tělo skončilo v rodové hrobce v Brandýse nad Orlicí. Míst-
ní ale o hrobku nekatolíků nejevili zájem, což se projevovalo 
v postupném pustnutí místa. Naštěstí se po komplikovaných 
jednáních podařilo bludovským Žerotínům v roce 1842 převést 
jeho ostatky do Bludova. PhDr. Tomáš Skoumal 

Od září 2014 bude znovu 
otevřena knihovna na faře.

Půjčovní doba:
každou středu 16:30 - 17:30 hod.

Všichni jste srdečně zváni.
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Mladí hasiči z Bludova se stali absolutními mistry České republiky pro rok 2014
Ve dnech 2. - 6. července 2014 se na atletickém stadinu VÚT 
Brno uskutečnilo Mistrovství České republiky mladých hasičů 
a dorostu. Bludovští hasiči měli jako jediní z celé republiky 
zastoupení mezi 15 vítězi krajských kol ve všech třech katego-
riích.
 Mistrovství začalo soutěží žáků a hned první disciplína, 
závod požárnické všestrannosti měla naznačit medailové ambice 
jednotlivých týmů.Bludov vsadil vše na jednu pětici, která šla 
na start s cílem vybojovat umístění v první pětce. Po velice 
kvalitním výkonu jsme v této disciplíně získali 3. místo, které 
znamenalo výborný start do celého šampionátu, který se skládá 
ze 6 disciplín.
 Druhý den přišly na řadu disciplíny CTIF (soutěží se s ma-
lými vyjímkami podle mezinárodních pravidel), které zahájil 
PÚ CTIF (požární útok CTIF). Jednoznačně naše nejlepší dis-
ciplína z přípravy letos byla prvním zlatým zápisem. Zvítězili 
jsme přesvědčivě, když v prvním kole jsme dosáhli času 42,07s 
a v druhém 42,18s. Oba tyto výkony byly lepší než časy všech 
soupeřů.
 Další v pořadí byla štafeta 400m CTIF, ze které jsme měli 
trošku obavy. Startuje v ní 9 závodníků a na jednotlivých úse-
cích překonávají různé překážky. Oba pokusy jsme zaběhli bez 
trestných bodů a časem 69,53s jsme získali  bronzové medaile 
a zařadili se tak na průběžné první místo celkového pořadí.
 Třetí den zahájily štafety 4x60m s překážkami, disciplína, 
kde se může pořadí hodně zamíchat. To se také naplnilo, bohužel, 
v neprospěch našeho družstva. Naše rychlejší čtveřice sice 
zaběhla druhý nejrychlejší čas na hranici 40s, při proběhnutí 
cílem se ale rozpojily hadice na posledním úseku a to znamenalo 
neplatný pokus a družstvu se zapisoval čas druhé štafety 44,27s. 
Ten v konkurenci nejlepších republikových týmů stačil až na 
hrozivé 10.místo.
 Zkušený bludovský výběr, kde většina družstva již zažila 
republikové mistrovství, si vše vynahradil v další disciplíně, 
která v posledních letech zdobí bludovské hasiče a tou je štafeta 
požárních dvojic.
 Potvrdili jsme výborné časy z přípravy a výsledkem 47,19s 
zvítězili, získali další zlato z disciplíny a hlavně se vrátili do 
boje o titul.
 Zbývalo už jen poslední klání, královský požární útok 
s vodou. Královský proto, že v případě rovnosti součtu umístění 
rozhoduje právě výsledek z poslední disciplíny. Průběžné pořa-
dí bylo v tuto chvíli: 1.Letohrad-Orlice 16bodů 2.Bludov 16b. 
3. Manětín 21b. 4. Poniklá 23b. 5. loňský mistr Dolní Bukovsko 
28b.
Těchto pět týmů se mělo poprat o medaile. Začalo hotové 
drama. První z favoritů nastoupil na start prvního pokusu 
Bludov a nasadil vedoucí čas 22,27s. Hned po nás startovala 

Poniklá, tým, který republiku loni reprezentoval na hasičské 
olympiádě ve Francii a časem 21,84s se dostala do vedení. 
Následoval Letohrad-Orlice a čas 23,13s. 
 Protože i ostaní družstva předváděla výborné výkony, 
pořadí před druhým kolem bylo 1. Bludov 2.Letohrad-Orlice 
3. Poniklá.
 Přestože jsme věděli, že jak Letohrad-Orlice, tak Poniklá 
jsou výborní právě v této disciplíně a čas z prvního kola je sice 
výborný na medaile, ale na titul stačit nemusí, druhý pokus jsme 
nechtěli bezhlavě riskovat, a proto cílem byl spolehlivý výkon 
jako v prvním kole. Tato taktika se vyplatila, pokus byl rozběh-
nutý stejně jako v prvním pokusu, ale svou republikovou výkon-
nost předvedli oba proudaři. Lenka Strouhalová na pravém terči 
a jeden z nejmenších a nejmladších účastníků mistrovství Vojta 
Kotrlý nastříkali terče neuvěřitelně na setinu sekundy ve  stej-
ném čase 21,05s a dostali náš tým spolu s ostatními členy sesta-
vy do vedení mistrovství.
 Stejný čas na obou terčích ještě republikový šampionát 
neviděl.
 Na tahu byli naši soupeři, kteří oba startovali postupně hned 
v následujících pokusech. Poniklá dosáhla horšího času  než 
v prvním kole, ale držela medailové šance.
 Celý stadion netrpělivě čekal na druhý pokus Letohradu
- Orlice. Součty byly v tu chvíli takové, že už jenom oni nás  
mohli připravit o titul v případě, že zaběhnou čas lepší než 
Poniklá, tedy lepší než 21,84s.

starší žáci SDH Bludov - Mistři České republiky Brno 2014

starší žáci SDH Bludov - Mistři České republiky Brno 2014
spodní řada zleva: Sobotka Martin st., Březinová Marcela, 
Sobotka Martin ml., Krejčí Jiří, Sobotková Milena
střední řada zleva: Šíbl Patrik, Tylová Tereza, Strouhalová Lenka, 
Kotrlý Vojtěch, Riedl Tomáš, Sobotková Monika
horní řada zleva: Březinová Štěpánka, Weidinger Pavel, 
Březinová Eliška, Bureš Radomír, Kotrlá Karolína

první zleva: Bureš Radomír SDH Bludov 
2.místo v běhu na 60m s překážkami MČR Brno 2014 
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uprostřed: Janíčková Adriana SDH Bludov - Mistryně ČR 
v běhu na 100m s překážkami Brno 2014

trenér dorostenek SDH Bludov přebírá cenu fair play od starosty 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za opravu špatného zápisu 
času bludovské závodnice v běhu na 100m s překážkami

 Náš tým je doprovodil na start podporou ve formě tradičního 
tleskání, rivalita šla stranou Letohrad-Orlice je družstvo repre-
zentující sousední Pardubický kraj a známe ho již delší dobu 
z pohárových soutěží.
 Časomíra se zastavila na čase 22,29s a v našem družstvu 
a v obrovském kotli bludovských fanoušků propukla obrovská 
radost a také neodmyslitelné potoky slz.
 Bludov se stal poprvé v historii absolutním mistrem republi-
ky v kategorii žáků a také prvním mistrem republiky z Olomouc-
kého kraje.
 Ze šesti disciplín jsme získali tři zlaté, dvě bronzové a pouze 
v jedné disciplíně jsme na medailové příčky nedosáhli.

 Ve třech disciplínách jsme zaběhli nejlepší časy bludovské 
historie.
 Zlatým písmem do bludovské historie se zapsali:
Eliška Březinová, Štěpánka Březinová, Radomír Bureš, Karolína 
Kotrlá, Vojtěch Kotrlý, Tomáš Riedl, Lenka Strouhalová, Moni-
ka Sobotková, Patrik Šíbl, Pavel Weidinger, Tereza Tylová.
 Hlavním strůjcem bludovských úspěchů je Martin Sobot-
ka st., rozhodčí 1. stupně, který léta sbírá nejnovější novinky 
v tomto sportu a spolu se svými nápady je předává našim závod-
níkům.V jeho šlépějích kráčí Martin Sobotka ml., ten využívá 
zkušeností ze svých účastí na mistrovství této kategorie a je pro 
družstvo přirozenou autoritou a vzorem.
 Neodmyslitelným členem kolektivu vedoucích je Milena 
Sobotková, její starostí spolu s Marcelou Březinovou je veškerá 
dokumentace, stravování, cestování a obě využívají dlouholeté 
zkušenosti z vedení mládežnických družstev a tvoří klidné zá-
zemí družstev.  
 Řidič, trenér, zdravotník, technická podpora, prostě co je 
zrovna potřeba, mají za úkol Jiří Krejčí a Bohuslav Strouhal.
 K tomu všemu je potřeba připočítat členy ostatních bludov-
ských družstev, rodiče, fanoušky a v neposlední řadě sponzory, 
o kterých ještě budeme psát.
Když se všechny tyto ingredience smíchají 
vzniknou: M I S T Ř I ! ! !

Dorostenky Bludova obsadily na republice výborné páté místo.

V obrovské euforii z vítězství žáků pokračovalo pro nás mistrov-
ství republiky v Brně kategoriemi dorostenců a dorostenek. Pod 
vedením Martina Sobotky ml., Tomáše Weidingera a samozřej-
mě za podpory ostatních vedoucích přijel Bludov na mistrovství 
se silnými týmy v obou kategoriích. Velké oslavy se ale musely 
nechat až domů a všichni se soustředili na nové boje o medaile.
 Jednotlivá družstva byla plná reprezentantů a dal se očekávat 
napjatý souboj až do posledních pokusů.
 Nebylo jasných favoritů a i naše družstva si dělala zálusk na 
medaile. Naše dorostenky nastoupily do první disciplíny, běhu 
na 100m s překážkami s plánem obsadit umístění do třetího  
místa. Cíl splněn byl a to díky kvalitním výkonům všech členek 
týmu. Z našich děvčat nejlépe zaběhla Adriana Janíčková, která 
běžela v našich barvách na hostování a v této disciplíně zvítězila 
a získala mistrovský titul.
 V součtu s ostatními členkami družstva to znamenalo 
získ třetího místa a po první disciplíně zavládla spokojenost. 
Slabší chvilku si děvčata vybrala v následující štafetě 4x100m 

s překážkami a čas 66,90 stačil na místo sedmé. Nedílnou 
součástí dorosteneckých klání je test z požární ochrany, který 
družstvo zvládlo bezchybně.
 Tak, jako v kategorii žáků, se vše rozhodovalo v požárním 
útoku s vodou. Na rozdíl od žáků mají dorostenky i dorostenci 
jen jeden pokus, takže je to disciplína plná nervů.
 Naše děvčata šla do této disciplíny s předsevzetím zkusit 
vybojovat medaili a nakonec od tohoto cíle zůstala pouhý krů-
ček.První terč nastříkán ve 26s, bohužel ten druhý až v čase 
28,58s. Na bronz bylo potřeba 28,09s. Tento čas znamenal 5.místo 
v disciplíně a také stejné umístění celkově.
 Přes trošku zklamání, které rychle přešlo, je toto umístění 
v obrovské konkureci 15 vítězek krajských kol úspěchem.
Děvčatům patří poděkování za příkladnou reprezentaci.
Družstvo dorostenek tvořily:
Janíčková Adriana, Jánětová Karolína, Kvapilová Vendula, 
Sobotková Monika, Strouhalová Lucie, Strouhalová Lenka, 
Těšická Kristýna, Tylová Tereza.

rozhovor pro Českou televizi
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muži SDH Bludov 8. místo, Mistrovství ČR České Budějovice 2014
stojící zleva: Engel Tomáš, Laštůvka Petr, Beran Ondřej, Weidinger 
Tomáš, Vénos Jiří, Hél Miroslav, Mach Martin
klečící : Sobotka Martin ml.

Bronzovými medailemi dorostenci Bludova překvapili všechny favority.

Dorostenci zahájili mistrovství stejně jako 
dorostenky během na 100m s překážkami, ale 
bludovskému týmu tato disciplína plánovaný 
výsledek nepřinesla. Kluci bojovali, ale až na 
výjimky, nepředvedli výkony, které by stačily 
v součtu na lepší než 7.místo. Možná dolehla až 
přílišná nervozita, od plánovaného pátého místa nás 
dělilo pohých 0,67s v součtu pěti časů.
 Co nevyšlo ve stovkách, bylo potřeba dohnat 
ve štafetách 4x100m s překážkami. Každé družstvo 
staví štafetu, která může beze změn zaběhnout oba 
pokusy, nebo některé členy vyměnit.
 Tato disciplína je u našich dorostenců tou 
nejsilnější. Kluci předpoklady naplnili a zaběhli 
dva velice vyrovnané časy a to 62,04s v prvním 
a 61,04s v druhém pokuse a tímto výkonem obsadili 
v obrovské konkurenci 4.místo.
 Třetí disciplínu, testy z požární ochrany, zvládli 
tak jako děvčata bez chyby a rázem byli v první 
pětce průběžného pořadí před poslední disciplínou, 
požárním útokem s vodou.
 Požární útok nebyl zrovna tím, co by se v přípra-
vě stoprocentně dařilo, ale na mistrovství se v kate-
gorii dorostenců stejně jako u děvčat běží jen jeden 
pokus. Protože naše startovní číslo bylo 14, běželi 
jsme tedy předposlední a věděli časy svých soupeřů, 
měli jsme spočítáno, že pokud zvládneme čas pod 
30s, získáme bronz.
 Museli jsme všechno vsadit na risk, tedy rychlou 
vodu ze stroje a spoléhat na proudaře, že zvládnou 
nastříkat 10l terče na jedničku.
 Na samotném startu vzniklo obrovské drama,
po nastartování stroje spadla připravená hadice
ze základny a protože rozhodčí hlásil 13s do

konce limitu přípravy, hadici jsme jen hodili zpět a museli startovat.
 Tato situace ale tým ještě víc nabudila a po nádherném výkonu všech 
7 členů družstva se časomíra zastavila na čase 29,68s a to znamenalo 
nejen bronz z požárního útoku, ale hlavně bronz za absolutní pořadí 
mistrovství.
O tento úspěch se postarali:
Brodacký Michal, Bureš Radomír, Hél Miroslav, Kukla Michal, 
Laštovička Jaromír, Laštůvka Petr, Matějček Libor, Riedl Tomáš.

Muži SDH Bludov si z Mistrovství republiky v Českých Budějovicích přivezli 8.místo

Ve dnech 27.-29. června se konalo na atletickém stadionu 
v Českých Budějovicích Mistrovství České republiky v požár-
ním sportu žen, mužů a hasičů z povolání.
 Mezi patnáctkou vítězů krajských kol se jako vítězové 
Olomouckého kraje prezentovali muži z SDH Bludov.
 Je třeba říct, že jejich působení na šampionátu se dá hodnotit 
jedině kladně.
 Zahajovací disciplínu zvládli v součtu 6 závodníků na 
sympatickém 9.místě a tento výsledek dával naději na ještě lepší 
umístění do štafet 4x100m s překážkami.
 V tomto souboji vynikajicích čtveřic jednotlivých výbě-
rů naši předvedli skvělý výkon časem 59,53s a získali cenné 
7.místo z disciplíny.V závěrečném požárním útoku s vodou se  
snažili neztratit celkové umístění v první desítce absolutního 
pořadí, Po výkonu 28,60s a 11. místě z této disciplíny získali 
celkové 8. místo.
 Toto umístění je zatím historicky nejlepším výsledkem na 
mistrovství. Právem patří družstvu mužů gratulace a poděkování 
za jejich skvělou reprezentaci sboru a obce. 
Družstvo tvořili:
Beran Ondřej, Biskup Jan, Engel Tomáš, Hél Miroslav, Kukla 
Michal,Laštůvka Petr, Mach Martin, Sobotka Martin, Vénos Jiří, 
Weidinger Tomáš.

dorostenci 3.místo MČR Brno 2014
dorostenky 5. místo MČR Brno 2014
spodní řada zleva: Sobotková Monika, Riedl Tomáš, Kvapilová Vendula, 
Hél Miroslav, Strouhalová Lenka, Kukla Michal,
Janíčková Adriana, trenér Weidinger Tomáš
horní řada zleva: trenér Sobotka Martin ml., Strouhalová Lucie, 
Brodacký Michal, Tylová Tereza, Matějček Marek, Laštůvka Petr, 
Jánětová Karolína, Laštovička Jaromír, Těšická Kristýna, Bureš Radomír

Sponzoři týmů v sezoně 2014 :
Obec Bludov, Bőser Ladislav – izolace, Rolko – Ladislav Kob-
za, Sadil Radek – parapety, MK Fruit s.r.o., Úsovsko a.s., Nuget 
– Mazák Roman, OSH Šumperk, HZS Šumperk, SDH Sudkov.
Všem těmto jmenovaným, ale i všem dalším sponzorům patří 
slova díků a uznání za podporu tohoto náročného sportu.
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Skauti z Rudy pořádají
Běh pro Afriku, zvou i Bludováky
Zajímavou akci nazvanou Běh pro Afriku
pořádá v sobotu 13. září skautské 
středisko v Rudě nad Moravou. Tato 
sportovně-humanitární akce proběhne 
od 8 do 16 hodin v areálu tamního 
koupaliště pod patronací nadace Člověk 
v tísni. Díky ní bylo od roku 2003 v Etiopii 
postaveno již patnáct škol, jež nadace stále 
udržuje v chodu. Výtěžek z rudské sbírky 
půjde na potřebný materiál pro stavbu 
školy a na pomůcky pro její běžný chod, 
tedy na tabule, lavice, sešity, vrt studny, 
koupi okolního pozemku pro obdělávání 
a podobně. Jen pro představu, pro jednu 
školu je zapotřebí 1,9 milionu korun.
 Skauti se na tomto projektu účastní 
od samého počátku. V našem regionu ale 

jde o první takový počin, navíc jedinečný. 
Jedná se totiž o propojení tradiční sbírky 
„Postavme školu v Africe“ a „Běhu pro 
Afriku“. Zatímco v prvním případě jde 
o čistě „kasičkovou“ sbírku, v tom dru-
hém se jedná o masový běh podporovaný 
firmami. Naší snahou je vyzvat k pohybu, 
kterým mohou lidé přispět na dobrou věc. 
Stačí přijít a podle rozložení vlastních sil 
zaběhnout takové množství kilometrů, 
na které se cítí. Na výběr budou čtyři 
běžecké trasy - půl kilometru, dva, tři 
a šest kilometrů, na nichž nebudou chy-
bět stanoviště s pitným servisem. Trasy 
bude možné běžet opakovaně, či různě 
kombinovat. V místě startu a cíle budou 
k dispozici převlékárny a sprchy, po celou
dobu bude možnost občerstvení a pro 

Mistrovství světa dorostu a juniorů v požárním sportu – Svitavy 2014
Ve dnech 13.-20. července se ve Svitavách uskutečnilo Mistrov-
ství světa v požárním sportu.
 V kategorii dorostenek měl i Bludov své zastoupení. Člen-
kou výběru České republiky 2 byla i naše nejlepší dorostenka 
Lucie Strouhalová.V běhu na 100m s překážkami obsadila 
časem 18,20s nádherné 7. místo v konkurenci závodnic ze šesti 
států.
 Dalšími dvěma členkami širšího výběru reprezentace byly 
Lenka Strouhalová a Monika Sobotková.
 Výběr Česká republika 1 získal titul absolutních mistryň 
světa družstev v požárním sportu. 

reprezentace dorostenek ČR - mistryně světa 
spodní řada: třetí zleva Strouhalová Lenka, čtvrtá zleva Sobotková Monika
střední řada: druhá zprava Strouhalová Lucie

Nábor do družstev žáků pro zájemce a zájemkyně 
ve věku 8-14 let probíhá každé úterý v areálu 

hasičárny, informace na tel.: 725 132 657 
Sobotková Milena nebo 725 829 131. 

zúčastněné bude probíhat doprovodný 
program. Každý navíc dostane i něco na 
památku.
 Organizátoři oslovili řadu firem, 
které jsou partnerem akce. Platí tu hes-
lo Čím více, tím lépe. Každá zapojená 
firma se bude spolupodílet na výtěžku 
běhu. V součtu si totiž rozdělí celkově 
uběhnuté kilometry, které se zdvace-
tinásobí. Celková suma se převede 
na speciální konto Nadace Člověka 
v tísni. Jakmile se v celé České republice 
na zmíněném kontě shromáždí milion 
korun, bude to impuls pro započetí 
stavby nové školy. Mgr. Tomáš Pospíšil

Blahopřání
Rádi bychom pogratulovali činovníkovi našeho 
střediska Stanislavu Balíkovi – Ježkovi. Náčelník 
Junáka mu 20. srpna 2014 udělil nejvyšší skautské 
vyznamenání – zlatý stupeň Medaile svatého Jiří. 
Ocenil tak jeho dlouholetou výchovnou práci nejen 
pro bludovský skauting, ale i ve vzdělávání dospělých 
v Jesenické lesní škole. Blahopřejeme!

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Kulturní dům Bludov přijímá 
/do 10. září 2014/

přihlášky do HUDEBNÍ ŠKOLY 
• Výuka hry na  /p.uč. Kubíčková/

• Výuka hry na klavír, keyboard, 
doučování hudební teorie, 

příprava na přijímací zkoušky na pedagogické 
obory SŠ a VŠ, pomoc pro úspěšné vykonání 

teoretické či praktické hudební zkoušky 
při studiu /p. uč. Zahrádková/.
• Taneční kroužek pro děti

Přihlášky v KD Bludov, popř. tel. 583238177, 
kulturni.dum@bludov.cz

• Akustická kytara - možnost zapůjčení nástroje, 
Populární zpěv, Keyboard (klávesy) - jen začátečníci, 

poradíme s výběrem nástroje a následným 
prodejem v našich hudebninách /p. uč. Machala/

Nábor buď osobně 4. a 11. září učebna 
KD Bludov od 15.00 do 16.00 hod.

nebo přes email - myrun.myrun@seznam.cz  
nebo telefon 725 686 325

věk žáků neomezen 5 - 80 let
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Juchajda, hulajda, ze školky ven. Juchajda, hulajda, do školy jdem!
Začátkem června, stejně jako každý rok, se ve výloze cukrárny 
objevilo tablo. Letos to byl veliký strom se spoustou červených 
jablíček. Nebyla to však jablíčka ledajaká, v každém z nich byl 
jeden budoucí školáček, který už v mateřské škole pěkně „do-
zrál“.
 Tradiční rozloučení se školáčky bylo i letos veselé s heslem 
„ Juchajda, hulajda, ze školky ven. Juchajda, hulajda, do školy 
jdem. Dopoledne se děti vydaly na dlouhé putování za lesními 
a lučními skřítky. Při plnění úkolů prokázali budoucí školáčci 
svoji obratnost, odvahu, tvořivost a také ochotu pomáhat kama-
rádům. Pro děti ze třídy Včelky byl pak připraven slavnostní 
oběd v Habermannově vile, děti ze třídy Papoušci si užily piknik 
v přírodě.
 Po návratu do mateřské školy čekal na všechny poslední 
úkol – rozloučit se s tajuplným školním skřítkem, který dětem 
předal propustku do školy a malý dárek na památku. 
 Se soumrakem jsme na školní zahradu pozvali maminky, 
tatínky, babičky, dědečky, prostě všechny, kteří se chtěli účastni slavnostního „pasování“ dětí na školáčky. A nakonec zazvonil 

zvonec a všichni prošli kouzelnou bránou do školy.
 Přejeme budoucím prvňáčkům úspěšné vykročení do nové 
životní etapy, radost z poznávání všeho nového, spoustu hez-
kých zážitků, jedniček a hvězdiček.
 Určitě jste zvědaví, které děti se v září 2014 stanou školáky. 
Tady je všechny najdete: Balcárek Vojtěch, David Jan, Dudy-
cha Michael, Chmelařová Adéla, Kvapilová Karolína, Polášek 
Štěpán, Vernerová Eliška, Zaoralová Eliška, Danková Vendula, 
Doubrava Adam, Hájek Jakub, Holinka Lukáš, Hubáček Ma-
touš, Jarynová Marie, Jašek Viktor, Markovský Matěj, Maturová 
Markéta, Morávek Tomáš, Motličková Nikola, Nosálková Vikto-
rie, Oláh Tomáš, Schauerová Gabriela, Ston Ondřej, Špička Da-
niel, Tichý Mikuláš, Turola Aurora, Valachová Helena, Válková 
Karin.

Mgr. Hana Bendová
Mateřská škola Bludov

Pozor!! Změna provozní doby knihovny od září 2014
Provozní doba:

Úterý 8:00-16:00 hodin, Čtvrtek 10:00-18:00 hodin
Veřejný internet
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OHLÉDNUTÍ    
• Hudební
Vedle už dříve zmíněných koncertů KRUHU PŘÁTEL HUDBY  
pořádá kulturní dům řadu dalších hudebních vystoupení, recitálů 
a  koncertů různých zpěváků, hudebních skupin a souborů. Nej-
častěji jsme mohli v Bludově vidět Pavla Nováka, který přijížděl 
na svá vystoupení nejen pro děti, ale i dospělé. Během uplynu-
lých let zde vystupovali např. Petra Černocká, Věra Martinová, 
Jaroslav Hutka, Eva Henychová, Miroslav Paleček, Jarmila Šu-
láková, Iveta Simonová, Josef Zíma, Pavlína Filipovská, Jiří 
Dědeček, Ivo Jahelka, Milan Drobný, skupiny Fleret, Poutníci, 
Radečci, Brouci band, Mňága a Žďorp, dvojice  Tomáško-Meli-
char,  Eva a Vašek a celá řada nejrůznějších dechových souborů 
/Vlčnovjanka, Stříbrňanka, Babouci, Mistříňanka, Bludověnka, 
Moravští muzikanti, Loštická veselka, Rozmarýnka, Moravanka 
a další./ Dvakrát ročně přijíždí divadlo Opava či Ostrava s pře-
hlídkou operetních melodií.
 Akcí, která daleko překročila hranice Bludova je bezkonku-
renčně Trampská porta, která v Bludově zdomácněla od r. 1995. 
Letošní PORTA byla jubilejní, a to už dvacátá. Několikrát byl 
pořad přenášen i Českou televizí.
 Své akce – koncerty a posezení zde často pořádá DH Blu-
dověnka. Oblíbenou přehlídku harmonikářů nyní nahradilo 
ŠTRÚDLOBRANÍ.
 Do r. 2010 v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Šum-
perk přijížděl do Bludova každý srpen zahraniční soubor, ale  pro 
nezájem z řad veřejnosti byla tato akce zrušena.
 Několikrát se v Bludově objevilo Travestishow, turnaje ve 
Thajském boxu a  šipkách. 

• Taneční
Každoročně se uskuteční v plesové sezóně průměrně osm plesů 
nejen bludovských spolků a organizací. Letošní Obecní ples byl 
už v pořadí desátý. V letošním roce jsme také obnovili tradici 
Maškarních plesů, kterou založila Dana Plíhalová. 
 V posledních letech pořádá Restaurace Habermannova vila 
Svatomartinský ples a od r. 2009 se Bludov stal také základnou 
pro Kamarády otevřených srdcí, kteří se zde každý březen schá-
zejí na Plese otevřených srdcí. Základní škola zde uskutečňuje 
své večírky, vyřazení devátých tříd a dříve různé soutěže, jako 
např. Paragraf. 
 V devadesátých letech minulého století bylo ročně pořádáno 
až osm zábav s dnes už nepředstavitelnou účastí kolem 500 ná-
vštěvníků. Zábavy byly ale obecní radou v r. 1997 zrušeny. 
 Každoročně byla pořádána taneční odpoledne pro dospělé, 
později posezení s dechovkou s více či méně známými dechový-
mi soubory. 
 Silvestrovské večery převzal do své režie ke spokojenosti 
mnoha návštěvníků Radovan Mikláš. Několikrát proběhly Ji-
řinkové bály, Country bály, House Party. Vinobraní  a  Posezení 
s vínem mnoho let pořádal Honza Kacar. Klub důchodců organi-
zovával Setkání klubů důchodců s programem a tancem. 

• Divadelní
V dřívějších letech jste mohli v kulturním domě navštívit až osm 
divadelních představení ročně, ať už s profesionálními či ochot-
nickými soubory. Do Bludova zavítali např. Zdeněk Galuška, 
Uršula Kluková, Jan Čenský, Alexandr Hemala, Miloš Nesvad-
ba, Jan Přeučil-Eva Hrušková, Radek John, Václav Faltus a řada 
dalších. V posledních letech se  počet pro stále klesající zájem 
ustálil pouze na dvou divadelních představeních za rok.

Jarmila Divišová

   7 Kulturní  akce -  hudební, taneční, divadelní aj. 

Maškarní ples, r. 1994 Přehlídka harmonikářů, r. 2010

Vystoupení ukrajinského souboru 
Burevestic, r. 2010

Vánoční koncert Bludověnka, r. 2009 Trampská porta, r. 2014

Ples otevřených srdcí, r. 2014 Vystoupení folklorního 
souboru z Číny, r. 2007

Country bál, r. 2012
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FOTO KROUŽEK
Hudební koktejl, 6. 7. 2014

Ivo Jahelka, 5. 7. 2014

    Kulturní dům Budov děkuje za sponzorské dárky do soutěží na akci HUDEBNÍ KOKTEJL firmě ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE JOSEF 
ZAMYKAL, ml. Děkuji také Vám všem, kteří jste na této akci celé odpoledne pomáhali. Dík patří i těm, kteří nám po promítání letního kina pomáhali 
s úklidem židlí.      -jdi-

Lázeňské dřevosochání   Foto K.Schauer


