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Bludovan

Vážení spoluobčané,
s velkou radostí vás všechny vítám na 
společné obecní připomínce památky vo-
jáků padlých v první světové válce. Díky 
vám všem, kteří nezapomínáte a kteří jste 
si vyhradili kousek ze svého soukromí, 
abychom mohli společně veřejně vzpome-
nout a vzdát hold.
 A čemu že máme vzdát čest a úctu? 
No přece - svobodě a lidskému životu!
 První světová válka začala před sto lety. 
Právě v těchto týdnech je tomu sto let od 
chvíle, kdy první bludovští mladíci umí-
rali kdesi v Srbsku či někde na ruských 
pláních.
 Málokdo z oněch sto jedenácti bludov-
ských padlých mužů rukoval s radostí 
a s nadšením.
 Spíše rukovali s pocity povinnosti, 
s pocity smutku a s pocity obav z budouc-
nosti. Mnozí z nich zanechávali doma 
děti, ženy, staré rodiče, jimž dvě ruce mu-
že-vojáka hodně scházely. Nescházely ale 
jenom ruce muže – živitele, ale scházely 
i pevné a laskavé ruce tatínka, scházely 
pomocné ruce syna, o něž by se bylo 
možno opírat ve stáří. Scházely ruce, které 
uměly projevovat lásku.
 To vše velká válka vzala. Po jejím 
skončení nebylo stejné nic, jako na jejím 
začátku. 
 Válka proměnila celou naši společnost 
a uvedla ji do krutého dvacátého století.
 Do dvacátého století, kde se v mnoha
zemích a režimech stal lidský život pou-
hou hříčkou v rukou všehoschopných 
vládců.
 To, na co dnes vzpomínáme - totiž 
konec nesmyslného válčení a vznik svo-
bodného státu – to bylo jen jakýmsi krát-
kodobým zjevením.
 Netrvalo dlouho a o státní suverenitu 
jsme přišli. Přišli jsme rovněž o politické 
svobody a svět se propadl do další etapy 
válčení.
 Přesto přese všechno je ale touha člově-
ka po svobodě nezničitelná.
 Stejně tak je naštěstí nezničitelná před-
stava, že člověk není jen kolečko v sou-
strojí, ale že má svou důstojnost, kterou 
nesmí nikdo pošlapávat. Dějiny našeho 
státu v uplynulém století můžeme chápat 
právě tímto pohledem.

Projev starosty obce k výročí ukončení I. světové války 
a vzniku samostatného státu

ˇ

Ustavující zastupitelstvo
V pondělí 3. listopadu 2014 se 

od 18:00 hod. uskuteční v kulturním 
domě ustavující zasedání zastupitelstva 

obce pro funkční období 2014-2018. 
Proběhne volba starosty, 

místostarosty a členů rady.

Všichni jste srdečně zváni.

 Tak jako vytrvalá rostlina umí prorazit 
i kopyty udupanou půdu, tak ani svobodu 
a důstojnost lidské bytosti nedokázal žád-
ný diktátor, toužící po lidské duši, zadupat 
do země. Vždy, když to jenom trochu 
šlo, vydraly se svoboda i důstojnost 
na povrch. 
 Za pár dní to bude devadesát šest let, 
kdy naši předkové v bludovském kostele 
se slzami v očích zpívali budoucí státní 
hymnu na poděkování za svobodu. 
 Za tři týdny pak uplyne už celé čtvrt-
století od chvíle, kdy jsme dokázali napo-
sledy setřást nesvobodu a za zpěvu stejné 
hymny vzkázat bolševickým mocipánům:
“Nejsme děti! Nepotřebujeme, aby nás 
někdo vodil za ruku a říkal nám, jak 
máme žít a jak žít nemáme! Jsme dospělí 
a svobodní lidé!“
 A tak se dnes můžeme ve svobodě 
a úctě sklonit před pomníkem zmaru 
a bolesti s velkou vděčností za dar svobo-
dy. Kéž s tímto darem umíme také správ-
ně nakládat!
 Naštěstí je to ale jenom na nás a na 
nikom jiném. Kéž by to tak vydrželo už 
napořád!
Děkuji vám za účast i za vaši pozornost.
   Ing. Pavel Ston
      starosta obce

Členové a příznivci Českého svazu 
ochránců přírody v Bludově v současné 
době provádějí údržbu a nátěry infor-
mačních tabulí naučné stezky „Bludov-
ská stráň“. Tabule jsou i po 6 letech od 
instalování v relativním pořádku právě 
díky pravidelné údržbě. Dá se říci, že 
i vandalové se, naštěstí, tabulím vyhýbají. 
Současně s těmito pracemi ochránci pří-
rody také uklízí odpadky zanechané na 
stezce a okolí neukázněnými návštěvníky. 
To už je horší otázka. Úklid provádíme 
pravidelně a pravidelně nacházíme spous-
tu pet lahví, obalů od čehokoli a přímo 
ve Stráni i klasické černé skládky. Díky 
pomoci Obecního úřadu Bludov - pra-
covníka na agendě životního prostředí
p. Kočtaře se nám daří tyto skládky 
likvidovat. 
 Do konce roku ještě musíme opravit 
krmítka pro ptactvo v Gryngleti a umístit 
nová krmítka na trase z Drážníku ke Stráni.
Slunečnicová semínka na přikrmováním 
ptactva již máme nachystána.

Za ZO ČSOP Milan Klimeš, předseda 

Z podzimní činnosti ochránců 
přírody Bludov
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Úspěch výstavy fotografií BLUDOV V PROMĚNÁCH ČASU
Ve dnech 6. -19. října jste mohli navštívit výstavu fotografií 
Bludov v proměnách času.
 Díky vhodně zvolenému termínu, který zahrnoval volby 
a bludovské hody, zhlédlo výstavu obrovské množství návštěv-
níků. Výstava obsahovala vedle více než 2200 fotografií  i řadu 
dalších zajímavostí, např. exponáty z bludovitu, bludovské 
známky, pohlednice, historické mapy, literaturu týkající se Blu-
dova, kroniky školní a obecní, propagační materiály, záznamy 
počasí v Bludově  aj. 
 Podle střízlivých odhadů výstavu zhlédlo, a někteří i opako-
vaně, přes tisíc návštěvníků. S velkým ohlasem se také setkalo 
promítání bludovských historických týdeníků.
 Fotografické materiály jsem čerpala převážně z archivu 
kulturního domu, internetu a některé fotografie zapůjčili i občané 
Bludova. Děkuji touto cestou Evě Kösslerové a Miladě Pavlí-
kové za poskytnuté materiály  a Pepovi Baslarovi za pořízení 
většiny fotografií z letošního roku.

Jarmila Divišová

Ukázka některých zápisů z návštěvní knihy:
„Chválíme, moc zajímavé a krásné.“ J.Do.
„Jsou to hezké vzpomínky. Povedlo se to.“ Z.P.
„Opravdu vynikající majstrštyk na konci kariéry paní Divišové“ V.D.
„Výstava nemá žádnou konkurenci…“ R.A.
„Výstava je pozoruhodná, hlavně pro obyvatele Bludova. 
Za tuto báječnou přehlídku děkujeme Mgr. J. Divišové“… M.L.
„Velký dík p. Divišové, vrátila jsem se do minulého století 
a moc mě to obohatilo.“ J.B.
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Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Vážení občané
V sobotu dne 8.11.2014 stejně jako v minulých létech bude obec 
organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín sběr  
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 Svoz se uskuteční do  kontejnerů, které budou  umístěny 
pouze na parkovišti  u hasičárny v době od 7:00 do 12:15
hodin a dále po uplynutí povinné přestávky od 12:45 
– 13:45 hodin
 Vysloužilé elektrospotřebiče jako ledničky, mrazničky, 
televizory, monitory odevzdejte bezplatně  každý sudý čtvrtek na 
místě zpětného odběru u mechanizačního střediska Bludovské 
a.s.  a ne až při svozu nebezpečného odpadu -  šetříte finance pro 
zlepšení životního prostředí. Nepotřebné oděvy, obuv, hračky 
a bytový textil (čisté a zabalené) odevzdejte do nového kontejne-
ru na ulici Školní vedle kontejneru na elektrospotřebiče.
 Svoz tohoto odpadu z domácností je určen jen pro 
občany Bludova, ne pro podnikatele!!!
 Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť,  střešní 
krytina, výkopová zemina, větve a klestí či tráva.
Pro kovošrot je přistaven samostatný kontejner.
 Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na určené 
místo dříve, než je stanoven termín svozu.
 Bude zajištěn dohled pověřeného zaměstnance obecního 
úřadu
 Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně 
přistupují ke třídění odpadů a šetří tím životní prostředí.

                                         Obecní úřad Bludov

Svoz bioodpadu
Vážení občané – důležité upozornění

 Dne 30.10.2014 proběhne poslední svoz 
bioodpadu z domácností i z obecních 

bionádob (hnědé nádoby objem 240 l)
 Ve dnech 14.11. – 17.11.2014 proběhne svoz 

bioodpadu z velkoobjemových kontejnerů 
– Na Bludovečku, 

U Hasičské zbrojnice, U Monády, U Urbana,
 ulice Dr. Březiny u kontejneru na papír

 Tímto bude svoz bioodpadu v roce 2014 ukončen. 
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Obecní úřad Bludov

Poděkování voličům
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám v uplynulých 

volbách dali svůj hlas. Velikostí a silou podpory jsme byli 
velmi příjemně překvapeni. Věříme, že Vaši důvěru

 nezklameme a v různých orgánech místní samosprávy 
ji využijeme pro rozvoj Bludova, na němž nám 

společně tolik záleží.
kandidáti za Občanskou demokratickou stranu

MO ČSSD Bludov děkuje

MO ČSSD Bludov děkuje všem voličům 
za podporu a důvěru ve volbách a také 
všem našim kandidátům.
Zvoleným kandidátům  /Martin Schauer, 
Ing. Jiří Homola/ přejeme mnoho úspěchů 
v prosazování volebního programu.    

MO ČSSD

Upřímně děkujeme všem voličům za 
projevenou důvěru a hlas v komunálních 
volbách.

Vaši kandidáti KDU-ČSL

Poděkování voličům

Vážení spoluobčané, voliči.
Dovolte, abychom Vám, kteří jste se zúčastnili komunál-
ních voleb, poděkovali za účast. Zvlášť srdečně děkujeme 
Vám, kteří jste dali svůj hlas některému kandidátovi na 
volebním lístku pod číslem 1 – Hnutí ANO 2011. Díky 
Vám jsme obdrželi dva mandáty zastupitele obce – pan Karel 
Bank a pan Milan Klimeš. Budeme ve volebním období 
prosazovat naše volební cíle a Vám - občanům - pravidelně 
skládat účty z toho, co se povedlo a co na realizaci ještě 
čeká. Pokud budete mít nějaké problémy, dotazy a připo-
mínky k naší činnosti neváhejte nás kontaktovat osobně, 
elektronicky nebo na facebooku.
 Těšíme se na úzkou spolupráci s Vámi, vážení spo-
luobčané, a na rozvoj naší obce v nastávajícím volebním 
období.

Za volební seskupení kolem Hnutí ANO 2011
Karel Bank a Milan Klimeš, zastupitelé

POZVÁNKA na listopad 2014
So   1.11.  15.00  Štrůdlobraní
So   8.11.    5.00  Zájezd - Osvětim
Čt  13.11.    18.00  Přednáška BYLINY LÉČÍ
Pá 14.11.  20.00  Martinský ples
So 15.11.     6.30  Zájezd do Polska
Út  18.11.  18.00  Cestopisná přednáška 
     USA A HAVAJSKÉ OSTROVY 
Ne 23.11.  15.00  Pohádka RADOVÁNKOVY ČERTOVINY
So 29.11.     6.00  Zájezd – Wroclaw
Ne 30.11.     16.00  1. adventní koncert - kostel

 

Kulturní dům Bludov  
pořádá zájezd do Polska 

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

Sobota 15. listopadu 2014

Cena 200.- Kč
-přihlášky v KD Bludov-
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Datum voleb: 10. - 11. 10. 2014
Počet zapsaných voličů: 2567
Vydaných obálek: 1406
Volební účast: 54,77 %
Odevzdaných obálek: 1406

Hlasy
Mandáty

abs. %
Občanská demokratická strana 6 998 37,78 6

Křesťanská a demokratická unie
-Československá strana lidová 2 662 14,37 2

ANO 2011 2 520 13,60 2

Česká strana sociálně demokratická 2 377 12,83 2

Nezávislá volba 2 074 11,20 2

SNK Občané Bludova 1 894 10,22 1

Jméno Věk Volební 
strana

Počet 
hlasů

% hlasů 
z hlasujících 

voličů
Ston Pavel Ing. 60 ODS 865 61,52

Strouhal Bohuslav 50 ODS 571 40,61

Balík Stanislav doc. PhDr. Ph.D. 36 ODS 545 38,76

Matěj Jindřich 66 ODS 492 34,99

Ťulpík Josef Ing. 56 ODS 486 34,57

Březina Luděk Mgr. 40 ODS 456 32,43

Klimeš Milan Ing. 60 ANO 324 23,04

Čech Jaroslav 58 NV 303 21,55

Bank Karel 55 ANO 267 18,99

Balhar Jaroslav Ing. 51 KDU-ČSL 264 18,78

Schauer Martin 38 ČSSD 253 17,99

Směšný Karel Mgr. 37 KDU-ČSL 240 17,07

Březina Radek Ing. 53 NK 226 16,07

Snášel František Ing. 56 NV 221 15,72

Homola Jiří Ing. 63 ČSSD 198 14,08

Zvolení zastupitelé

Výsledky komunálních voleb v Bludově 2014

V zastupitelstvu tak oproti minulému volebnímu období zased-
ne pět nových tváří (Bohuslav Strouhal, Luděk Březina, Karel 
Bank, Karel Směšný, František Snášel). Dva z nich (K. Bank 
a F. Snášel) ale v zastupitelstvu již někdy působili.
 Oproti předchozímu období, které vytvořilo z hlediska počtu 
žen v něm přítomných dosavadní rekord – čtyři, v tom novém 
ale pro změnu nezasedne ani jedna. 
 Oproti minulým volbám vůbec nekandidovaly čtyři subjekty,
z toho dva, které patřily v uplynulém čtvrtstoletí k hlavním 
politickým silám místní politiky: Strana zelených a KSČM. Dále 
nekandidovaly dva, které uspěly pouze v roce 2010: Suverenita
a Věci veřejné. Kandidátka SNK Za občana a příroda se 
přeměnila v kandidátku ANO 2011.
Jaké byly zisky všech devadesáti kandidátů?

1. Ston Pavel Ing. ODS 865
2. Strouhal Bohuslav ODS 571
3. Balík Stanislav doc. PhDr. Ph.D. ODS 545
4. Matěj Jindřich ODS 492
5. Ťulpík Josef Ing. ODS 486
6. Březina Luděk Mgr. ODS 456
7. Holinka Roman ODS 442
8. Březinová Eliška ODS 420
9. Vlček Vladimír Mgr. ODS 418
10. Matěj Pavel ODS 414
11. Mikulášová Dana Bc. ODS 403
12. Špička Radek ODS 390

16. Klimeš Milan Ing. ANO 324
17. Čech Jaroslav NV 303
18. Bank Karel ANO 267
19. Balhar Jaroslav Ing. KDU-ČSL 264
20. Schauer Martin ČSSD 253
21. Směšný Karel Mgr. KDU-ČSL 240
22. Balharová Marie KDU-ČSL 239
23. Březina Radek Ing. SNK 226
24. Znojová Marie KDU-ČSL 222
25. Snášel František Ing. NV 221
26. Juránek Jiří Ing. KDU-ČSL 216
27. Skoumal Jiří SNK 212
28. Homola Jiří Ing. ČSSD 198
29. Březina František Ing. NV 193
30. Böser Oto SNK 192
31. Srb Pavel ČSSD 183
32.-33. Musilová Helena ANO 182
32.-33. Jánětová Marie KDU-ČSL 182
34. Dostálová Vladislava NV 178
35. Krňávková Martina ANO 177
36.-37. Dostálová Šárka ČSSD 175
36.-37. Hlásný Josef MVDr. CSc. ČSSD 175
38. Mazák Jiří SNK 172
39.-40. Indrová Věra ANO 171
39.-40. Sedláčková Barbora Mgr. KDU-ČSL 171
41. Švéda Petr KDU-ČSL 170
42. Jílek Pavel MVDr. KDU-ČSL 169
43. Skokan Ivo Ing. ANO 168
44.-.45. Vojteková Lubica Mgr. ANO 167
44.-.45. Schauer Antonín ČSSD 167
46. Mazáková Leona ČSSD 161
47. Kundrata Pavel ANO 160
48.-49. Mazák Roman SNK 157
48.-49. Březinová Marcela NV 157
50. Poisl Zbyněk ANO 154
51. Babnič Jan ČSSD 153
52. Krobot Petr ČSSD 152
53. Janíček Milan ANO 151
54. Snášelová Jitka Mgr. KDU-ČSL 147
55.-56. Banková Kamila DiS. ANO 146
55.-56. Diviš Jiří NV 146
57. Juránek Jan Bc. KDU-ČSL 145
58. Novotný Petr Ing. KDU-ČSL 142
59. Hromková Jaroslava ČSSD 141
60. Šimek Petr ČSSD 137
61. Ženčák Roman Ing. SNK 134
62.-63. Janza Michal ČSSD 128
62.-63. Souralová Jitka NV 128
64. Kubíček Vlastislav ANO 127
65.-66. Davidová Jarmila ČSSD 126
65.-66. Pavlík Jan KDU-ČSL 126
67. Maturová Ludmila SNK 125
68. Straka Bohuslav ANO 120
69. Osladil Milan Ing. NV 119
70. Flídr Václav KDU-ČSL 118
71. Dobiáš Martin ČSSD 116
72. Zaoral Petr NV 115
73. Plhák František ČSSD 112

13. Ston Petr Ing. ODS 381
14. Špička František ODS 368
15. Kotrlý Josef ODS 347

Jednotlivé zisky všech kandidátů
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74. Brokeš Jiří KDU-ČSL 111
75. Divišová Blažena Ing. SNK 108
76.-77. Klimešová Jiřina Mgr. ANO 107
76.-77. Fojt Jaromír SNK 107
78. Schauer Pavel SNK 102
79. Jarýn Aleš NV 101
80. Skoumal Tomáš ANO 99
81. Kohout Jiří SNK 94
82. Kulilová Jana NV 90
83. Banková Ludmila SNK 88
84. Brokeš Jiří Ing. SNK 85
85. Eliášová Pavla NV 83
86. Schauerová Eva SNK 74

87. Plhák Miroslav NV 73
88. Toman Ondřej SNK 64
89. Valenta Miroslav SNK 62
90. Matějčková Andrea NV 59

Jak je možné, že někteří kandidáti s tak vysokým počtem hlasů 
nejsou členy zastupitelstva, zatímco jiní, s mnohem menším 
počtem, ano? Příčinou je volební systém. Ten totiž přiděluje 
nejprve mandáty jednotlivým volebním stranám, poté teprve 
kandidátům. Děje se tak proto, aby nebyly strany, které repre-
zentují třeba 15 % voličů, zcela odsunuty a aby zastupitelstvo 
zcela neovládla strana, která získala podporu 40 % voličů.

Stanislav Balík ml.

1. Ston Pavel Ing. OF, ODS od 1990

2. Sedláček Josef JUDr. st. SZ 1990-2010

3. Janíček Karel Ing. KSČM 1994-2013

4.-7. Balhar Jaroslav Ing. KDU-ČSL od 2002

4.-7. Balík Stanislav Doc. PhDr. Ph.D. ODS od 2002

4.-7. Čech Jaroslav KSČM, NV 1990-1994, 
od 2006

4.-7. Matěj Jindřich ODS od 2002

8.-9. Jílek Pavel MVDr. KDU-ČSL 1990-2002

8.-9. Vlček Vladimír Mgr. OF, ODS 1990-2002

10. Novotný Petr Ing. KDU-ČSL 1990-1992, 
1994-2002

11.-14. Juránek Jiří Ing. KDU-ČSL
1990-1994, 
1994, 
1998-2002

11.-14. Klimeš Milan Ing. OF, ZOP, 
ANO

1990-1994, 
od 2010

11.-14. Markovský Zdeněk OF, ODS, US 1994, 
1994-2002

11.-14. Ťulpík Josef Ing. ODS od 2006

15.-23. Böser Oto SZ 2002-2010

15.-23. Horáček Petr KSČM 1994-2002

15.-23. Krišová Anna SZ 1994-2002

15.-23. Kuba Petr KSČM 1994-2002

15.-23. Mikuláš Jaroslav MUDr. SZ 1994-2002

V listopadu uplyne dvacet čtyři let od obnovy obecní samosprá-
vy. Za necelé čtvrtstoletí zasedlo v bludovském zastupitelstvu 
celkem 61 osob, z toho 10 žen. Po celé období je členem za-
stupitelstva pouze současný starosta Pavel Ston. Seznam všech 
zastupitelů za celé období seřazený podle délky vykonávaného 
mandátu uvádí níže připojená tabulka. Jeden byl zvolen sedm-
krát (Pavel Ston), dva pětkrát (Karel Janíček, Josef Sedláček), 
čtyři čtyřikrát (Jaroslav Balhar, Stanislav Balík ml., Jaroslav 
Čech, Jindřich Matěj). Šest zastupitelů se do zastupitelstva vrátili 
poté, co v něm nějakou dobu chyběli. Většina zastupitelů zasedá 
v zastupitelstvu pouze za jednu politickou stranu či kandidátku.
 V pěti případech se v níže připojeném seznamu setkáváme 
s dvojicí otec-syn, příp. otec-dcera (Josef a Josef Sedláčkovi, 
Stanislav a Stanislav Balíkovi, František a František Březinovi, 
Bohuslav Vařeka a Martina Znojová, Bedřich Kaňa – Leona 
Mazáková), jednou se sourozeneckou dvojicí (Petr a David 
Horáčkovi). Pouze jednou - otec a syn Sedláčkovi - ale zaseda-
la tato dvojice v zastupitelstvu současně. Nespočet zastupitelů 
pojí a pojily další příbuzenské vztahy (strýc-neteř, bratranci, 
tchán-zeť apod.).

Zastupitelé obce Bludov od roku 1990

Bludovské zastupitelky a zastupitelé od roku 1990

15.-23. Ocetek Josef ODS 2006-2014

15.-23. Soural Karel Ing. KSČM 2002-2010

15.-23. Švéda Petr KDU-ČSL 2002-2010

15.-23. Zatloukal Petr HSMS, ODS 1994-2002

24. Kacar Jan ČSSD 2006-2013

25.-28. Bank Karel ODS, ANO 2002-2006, 
od 2014

25.-28. Březina Radek Ing. NK od 2010

25.-28. Schauer Martin KSČM od 2010

25.-28. Snášel František Ing. NV 2006-2010, 
od 2014

29.-51. Andrle Zdeněk SZ 1990-1994

29.-51. Brokeš Josef Ing. KDU-ČSL 1994-1998

29.-51. Březina František Ing. ČSSD 2002-2006

29.-51. Divišová Blažena Ing. DEU 1998-2002

29.-51. Hecl Břetislav PH JZD 1990-1994

29.-51. Hlásný Josef MVDr. CSc. ČSSD 2002-2006

29.-51. Hojgrová Jana HSMS 1994-1998

29.-51. Holinková Jana Mgr. SZ 2010-2014

29.-51. Horáček David KSČM 2002-2006

29.-51. Kaňa Bedřich KSČM 1990-1994

29.-51. Kulhaj Jaroslav SPR-RSČ 1994-1998

29.-51. Lukáš Petr SPR-RSČ 1998-2002

29.-51. Pavlů František SZ 1990-1994

29.-51. Pešáková Martina Mgr. SUV 2010-2014

29.-51. Plíhalová Dana KSČM 1990-1994

29.-51. Polách František SZ 1990-1994

29.-51. Sedláček Josef JUDr. ml. SNK 2006-2010

29.-51. Ston Petr Ing. OF 1990-1994

29.-51. Straka Vladimír ČSL 1990-1994

29.-51. Tylová Jaroslava KSČM 1990-1994

29.-51. Vařeka Bohuslav ČSS 1990-1994

29.-51. Znojová Martina Ing. VV 2010-2014

29.-51. Znojová Marie KDU-ČSL 2002-2006

52. Basler Jan SZ 2003-2006

53. Balík Stanislav st. OF 1992-1994

54. Homola Jiří Ing. ČSSD od 2013

55.-56. Soural Vladimír KSČM 2002

55.-56. Mazáková Leona KSČM 2013-2014

57. Ignačák Tomáš Ing. SZ 2002-2003

58. Březina František st. NV 2006

59.-61. Březina Luděk Mgr. ODS od 2014

59.-61. Směšný Karel Mgr. KDU-ČSL od 2014

59.-61. Strouhal Bohuslav ODS od 2014

Zastupitelé obce Bludov od roku 1990

Stanislav Balík ml.



Vzpomínka
  Dne 7. listopadu 2014 uplyne 10. výročí, 

kdy nás navždy opustila paní

Květoslava Stonová
S úctou a láskou vzpomíná dcera a vnuci 
s rodinou.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

V listopadu 2014 oslaví
Švéda Hynek Jana Žižky  70
Březina Josef Komenského 70
Hirešová Edita Tř. A. Kašpara 75
Riedlová Květoslava Dr. Březiny 75
Brzobohatá Marie Školní  75
Snášelová Marie Na Hradě  75
Drážný Ladislav Nová Dědina 75
Hrochová Ludmila Jana Žižky  75
Špička Vojtěch Tř. A. Kašpara 75
Kohout Karel Dr. Březiny 80
Augustinová Elsa Na Hradě  82
Elgner Zdeněk Komenského 83
Hnát Josef Lázeňská  84
Pavlů Jaroslava Komenského 86
Krejčí Josefa Nová Dědina 86
Holinková Milada Boženy Němcové 86
Kotrašová Josefa Slepá  87
Divišová Jiřina Lázeňská  92
Fričová Zora Dr. Březiny 93

Zlatá svatba
Dne 14. listopadu 2014 oslaví 50.výročí společného

života manželé Karla a Ladislav Vyhňákovi.
Do dalších společných let přeje vše nejlepší

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Diamantová svatba
Jedna zpráva je tu jistá, diamantová 

svatba se na penzionu chystá. 
Kalendář nám praví, 
že 6. listopadu 2014

František a Věruška Jankovi
svatbu slaví.

Všichni Vám přejeme štěstí, zdraví, mějte se i po letech 
stále rádi. Obyvatelé a pečovatelky penzionu 

chráněného bydlení Bludov. 
K přání se připojuje i SPOZ Bludov.

„Ať máš se dnes jako v krásném snu
a ten pocit si přeneseš do dalších dnů,

svět je nádherný, tak si ho užívej,
přejem hodně štěstí, zdraví, všechno nej.

Dne 26. 11. 2014 se dožívá svého 
významného jubilea - 83. narozenin  

náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Zdeněk Elgner. 
Pevné zdraví a mnoho spokojenosti 

do dalších let života přejí dcery Zdeňka 
a Hana s rodinami.“

75. narozeniny
Věk není to, v čem poznává se stáří. Když oči věčným 

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

Naší mamince Ludmile Hrochové přejeme
k 75. narozeninám hodně zdravíčka, syn František, 

dcery Ludmila, Marie, Romana, 10 vnoučat 
a 9 pravnoučat.

Kulturní dům Bludov
Vás zve na přednášku Mgr. Jarmily Podhorné

BYLINY LÉČÍ
Přednášející Mgr. Jarmila Podhorná 

z Brodku u Konice
Čtvrtek 13. listopadu 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
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Zveme Vás do

TANEČNÍHO KROUŽKU 
PRO DĚTI

Každé úterý od 16 do 17 hod. 
v Kulturním domě Bludov

Přijímáme další zájemce!!!!

Kulturní dům Bludov a Obec Bludov vás zvou na

Adventní koncerty  2014
Kostel sv. Jiří v Bludově a Kulturní dům Bludov

I. adventní koncert
Neděle 30. 11. 2014 v 16.00 hod. /kostel/

DNY ADVENTNÍ BUĎME SPOLU
Tenorista Vítězslav Vít a soprán Klára Curylová, 

doprovod Marie Riegelová 

II. adventní koncert
Neděle 7. 12. 2014 v 16.00 hod. /kostel/     

FARNÍ SBOR OD SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ a CLASSIC BAND
Dechový soubor mládeže

III. adventní koncert
Neděle 14. 12. 2014 v 16.00 hod. /Kulturní dům Bludov/ 

Skupina BEG BIE country Šumperk

IV. adventní koncert
Neděle 21. 12. 2014 v 16.00 hod. /kostel/    

AVONOTAJ ŠUMPERK

Dobrovolné vstupné bude věnováno 
Domovu Paprsek Olšany

Kočárky a panenky
našich babiček a prababiček

Muzeum Bludov, Nádražní 567
Vás srdečně zve

na výstavu sbírky Jarmily Fichtnerové

Muzeum otevřeno:
každý sudý víkend 
10.00 - 17.00 hod.

Pondělí - Středa - Pátek 
16.00 - 18.00 hod.

Návštěva možná i po tel. 
domluvě na 732 643 715

Vážení občané, milovníci dobré hudby a návštěvníci adventních 
koncertů. Také letos jsme ve spolupráci s Kulturním domem připravili 
sérii adventních koncertů, na které Vás co nejsrdečněji zveme. Přehled 
o konání koncertů naleznete v sousedství, zde bych Vám rád přiblížil 
účinkující prvních dvou adventních koncertů. 
 Na I.koncertu 30.11.2014 v 16:00 hodin vystoupí v kostele sv. 
Jiří tenorista Vítěslav Vít (sólista opery) a soprán Klára Curylová 
(sólistka opery) s doprovodem MgA. Marie Riegelová v programu DNY 
ADVENTNÍ BUĎME SPOLU. Jak již název napovídá, můžeme se 
těšit na koncert slavných chrámových melodií mezi nimiž zazní Ukázka 
z české mše vánoční (J.J.Ryba), Ave Maria od tří autorů (F. Schubert, 
Giulio Caccini, Charles Gounod). Přednesena bude také koncertní árie 
pro soprán - Wolfganga Amadea Mozarta a mnohé další vánoční písně 
a skladby.
 Na II. adventním koncertu vystoupí v neděli 7. 12. 2014 - opět 

v kostele sv. Jiří v 16.00 hod. - FARNÍ SBOR OD SV. JIŘÍ 
V BLUDOVĚ pod vedením paní Marie Balharové a - Dechový 
soubor mládeže CLASSIC BAND pod vedení pana Zely. Program 
bude složen ze známých i méně známých vánočních písní skladeb 
a koled, které nás jistě potěší a přiblíží nás v očekávání k době 
vánoční. Protože budou vystupovat naše „domácí“ soubory, věřím, 
že přijdete v hojném počtu.
 O programu III. a IV. adventního koncertu Vás budeme informovat 
v příštím vydání Bludovanu.
 Koncerty (I., II, a IV.) se konají v kostele sv. Jiří s laskavým 
svolením bludovské římskokatolické farnosti p. Mgr. O. Sekaniny, 
jemuž touto cestou velmi srdečně děkujeme.
 Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné a výtěžek z něj bude 
věnován na dobročinné účely Domovu Paprsek v Olšanech.

Za pořadatele Ing. Milan Klimeš, místostarosta

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERTY
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Kulturní dům Bludov pořádá

CESTOVATELSKOU PŘEDNÁŠKU

-vstupné dobrovolné-

Úterý 18.listopadu 2014 od 18.00 hod.

Západ USA
&

Havajské 
ostrovy

Jaká je Amerika? …. se pokusila zjistit rodina Márových na své osmé 
expedici za splněním životního snu. Prozkoumali všechny nejznámější 

národní parky severoamerického západu od jižních končin až ke kanadské 
hranici. Kromě překrásné přírody je zlákalo také centrum hazardu Las 
Vegas, červené koberce Holywoodu nebo proslulá věznice Alcatraz.
Odskočili si také na Havajské ostrovy, aby navštívili vyhlášené pláže 

s mořem skrývajícím korálové útesy plné pestrobarevných rybek 
a tajemných želv. Čekají vás i hrozivé vulkány, žhnoucí láva a boj 

s výškovou nemocí. To vše v nové projekci fotografií a videoukázek 
sestavených do humorného i dramatického příběhu. Jiří Mára je autorem 
osmi cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.

Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

Kulturní dům Bludov zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou
besídku s nadílkou

Středa 3. prosince 2014 v 16.30 hod.
V podání DĚTSKÉ AKCE – Ivo Opletal Senička

Můžete si přinést pro své děti dárky označené jménem,
které se budou při nadílce rozdávat.

 
Vstupné: čertovské rohy nebo 30,- Kč

Přijďte si zacvičit každou středu 
v tělocvičně Sokolovny Bludov

S sebou: sportovní oblečení a obuv, 
podložku na cvičení, ručník, pití a dobrou náladu. 

Cena 25,- Kč. 
Těší se na Vás cvičitelka 

Alena Fazorová.

SVA
TOMARTINSK� B�L

Restaurace Habermannova vila Bludov
Vás s��������ve na

v pátek 14. listopadu 2014
ve 20:00 hodin

�������� ��m Bludov
Hraje hudba Broadway

Otevírání mladého vína 2014

Svatomartinská p��ená hus��ka, tatarák, guláš,
����odní medailonky a další boha������erstvení

Tombola - hlavní cena pouk����������aurace
Habermannova vila v hodn������������

�����������������
��edprodej vstupen����������������������������������

���������o�����������evíc���������menout si tan�����krok����ed
na�����ející plesovo������no��������������������

V sobotu 6. prosince 2014
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV

Program:
 Vystoupení žáků Základní školy Bludov 

 Kytaristé M.Machaly
 Skupina orientálního tance MARLY
 Vlčnovjanka  Vystoupení HASIČŮ

 Flašinetáři Rostislav & Alena
 Občerstvení

vstupné dobrovolné  /bludovští důchodci/, 
ostatní  70.- Kč /občerstvení a program/

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU PRO SENIORY 

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově vás srdečně zve na

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU PRO SENIORY 
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Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče 
na pohádku

RADOVÁNKOVY 
ČERTOVINY

V neděli 23. listopadu 2014 v 15.00 hod.
V podání DIVADÉLKA malé BO - JAVORNÍK

 Děti se seznámí s historií Mikuláše a čerta a jsou zapojeny 
do programu (soutěže a hry), společně 

si zazpívají koledy i jiné písničky.  

-vstupné 20 Kč-

Restaurace 
HABERMANNOVA 

VILA
vás zve na

SVATOMARTINSKÉ 
HODY

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na tradiční české menu 
- ’’Pečenou husičku se zelím červeným i bílým 

a variací tří knedlíků a jiné“ 

a to ve dnech od soboty 8. listopadu
do neděle 16. listopadu 2014.

od 11.11.2014 včetně ochutnávky 
svatomartinského vína

Počet porcí nutno nahlásit předem.
Vaše rezervace a objednávky rádi přijmeme  

na tel.: 583 550 170, 737 084 475

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 5.00 hod. od Zámku Bludov

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

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Moravského 
divadla Olomouc na premiéru operety Rudolfa Frimla

Rudolf Friml, skladatel českého původu, se stal slavným autorem světové 
operety. Z vlasti odešel roku 1906 do New Yorku. Celý život ale zůstal 
věrným a přesvědčeným Čechem. Zásadním přínosem pro Frimlovu 

uměleckou kariéru byla opereta Rose Marie, která mu přinesla světovou 
slávu. Premiéra Rose Marie byla 2. září 1924 v New Yorku. Inscenace 

se hrála přes rok a dosáhla 557 repríz. Okamžitě se prosadily písně jako 
Indiánská píseň lásky, Pochod zlatokopů, vstupní píseň Rose Marie 

se sborem a další. Rose Marie čerpá inspiraci ze zlaté horečky 
v předminulém století, která přivedla do Ameriky řadu 

emigrantů z Evropy. Vystupují zde dobrodruzi, majitelka 
westernového saloonu, indiáni a děj se odehrává 

na rozhraní francouzské a anglické Kanady.

Pátek 5. prosince 2014, 
odjezd od KD v 17.30 hod.

Cena 500.- Kč, přihlášky v KD

ROSE MARIE
®

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

Lázeňské okénko
Milí čtenáři,
v současné době kosmetická péče oslovuje ženy a muže bez 
rozdílu věku. Kosmetika bezpochyby přispívá k tomu, aby 
pleť byla pružná a hladká, samozřejmě při respektování všech 
genetických dispozic. Přesná diagnostika a cílená pravidelná 
péče předchází problémům s pohmožděním a dehydratací kůže. 
V nemalé míře je nutná i správná volba pleťových přípravků. 
Cílené kosmetické preparáty a speciální masáže dodají pleti 
svěžest, potřebnou výživu, odbourají stres, únavu a napětí. To, 
jak se cítíme uvnitř, vyzařuje do okolí a naopak. Krása dělá život 
zajímavější, optimističtější a barevnější. Vždy, když vidíme něco 
krásného, nás uvnitř zahřeje. 
Kosmetické služby, Lázně Bludov, 
Irena Dohnalová, tel. 721 455 127

Přednáška o Peru
Dne 10. října 2014 proběhla v Lázních Bludov přednáška o Peru. 
MUDr. Ivana Wurstová navštívila léčebné centrum Takiwasi 

v Peru, kde se léčí drogově závislí lidé tradiční šamanskou 
medicínou. Její poznatky a zkušenosti byly velmi zajímavé 
a vyslechlo je téměř 60 posluchačů.
Odborná konference
Odborná konference na téma „Mezikulturní rozdíly v léčebné, 
ošetřovatelské a rehabilitační péči“ proběhne v Lázních Bludov
dne 14.11. od 13:00 hodin. Konference je primárně určena 
pro odbornou veřejnost, může se jí však zúčastnit také široká 
veřejnost za poplatek 100 Kč. Přihlásit se je možné na tel. 
602 566 014 nebo na e-mailu: kubova@lazne-bludov.cz.

Lázně Bludov nabízí kurzy aquaerobiku a zdravotního 
cvičení. Každé pondělí od 17 do 18 a od 18 do 19 hodin 
zdravotní cvičení, každou středu od 17 do 18 a od 18 do 19 
hodin aquaerobik. Bližší informace na www.lazne-bludov.cz 
a na recepci lázní (tel. 583 301 211, 602 302 554).



Něco málo povolebního zamyšlení o našem předvolebním marketingu

aneb „po bitvě je každý generálem“ (namítne skeptik)
Především je zajímavé, jak se naše jednotlivé strany zhostily své 
prezentace. Jde tady o politický marketing, tedy jak se předem 
podat = prodat voliči. Čili aby volič po takové předvolební ma-
sáži následně u urny byl ochoten straně, kterou si zvolil, zaplatit 
svým hlasem. Správný, čili profesionální marketing, má působit 
neokázale a přitom každou větou a slovem hladit mysl voličo-
vu. Neboť nejde o prezentaci firmy vyrábějící ‚produkt denní 
spotřeby‘ se záměrem dosáhnout maximálního zisku, nýbrž 
o prezentaci ‚jak zajistit produkt denní potřeby‘, a to zajištěním 
maximálních financí (vč. dotací) k jeho uskutečňování (inves-
tice). Aby obec nejen měla zemní plyn, kanalizaci s čističkou, 
vodovodní řad, chodníky, novou dubovou alej k lázním atd., ale 
aby naše  lázeňská obec vzkvétala do krásy jako celek. 
 V tomto bodě má výhodu ‚zastupitelská strana uplynulého 
volebního období‘. Může se totiž prokázat svým dílem. Pokud 
má za sebou dílo řádné, je to ten nejprůkaznější argument. 
Oproti tomu skupiny (strany), ucházející se o účast v zastupi-
telství obce, mohou v rámci svého ‚marketingu‘ pouze slibovat 
‚co udělají‘, když si je volič vybere. Na takovou agitku je však 
třeba ještě sofistikovanějšího marketingu, než má strana zavede-
ná. To jest přesvědčit voliče svou schopností imaginace, že ho 
čeká „ještě zářivější budoucnost“ když si právě ji,  volič, vybere 
namísto ‚vedoucí‘ strany dosavadní.
 A tady je kámen úrazu. Nová strana, se zpravidla představuje 
portréty svých členů se jmény a tituly (jsou-li jaké). Pokud však 
čtenář zaujatě ‚jede jedním prstem po obrázcích a druhým po 
jménech (Who is Who?), narazí pojednou  jedním prstem na 
konec řady portrétů, zatímco druhý prstík dojíždí ještě zbývající 
jména, k nimž však chybí odpovídající portréty.... 
 „Kde jsem se kruciš spletl, že to nevychází?“ Ptá se sám sebe
zaskočený čtenář: „Aha! Schází v té patnáctičlenné množině
jakés obličeje“. A hned se vtírá otázka, jak chce taková strana 
řídit obec, když není schopna se ani řádně sejít u fotografování? 
Jak se taková ‚neúplná‘ strana chce voliči vemluvit, zaprodat, 

že je spolehlivě fungujícím organismem? Nabízí se příměr, že 
je to jako nový symfoňák, lákající obecenstvo na svou premiéru 
a při tom na plakátě mezi jednotlivými nástrojovými sekcemi 
chybí například skupina žesťů (“že-stě tam nebyli“, řekl by 
Slovák po slovensky). Ale hlavně a především:  taková neúplná 
sestava přece nemůže znít dobře, nemůže být sehraná a tudíž 
ani lahodit oku, uchu, ani duši diváka. 
 A co se předvolebních slibů týče? Vždyť vše už bylo řečeno, 
uděláno, či je to v dostavbě. To, co bylo  do volebního klání 
hlásícími se stranami nabízeno, jsou jen variace na provedení 
díla již zavedeného a osvědčeného orchestru. Vyjma servírování
koblížků všem. Ukázalo se však, že voliči  bludovští volí 
především osobnosti s kreditem, nikoliv strany jako takové. 
 Ku prospěchu vítězné strany dlužno ještě podotknout, že 
ONA (nečti pozpátku) jako jediná představila svůj předvolební 
profi-marketingový sešitek formátu A5. Sešitek malý, ale zralý.
Tak se dělá správný politický marketing, který na rozdíl od 
marketingu spotřebního = „jak zákazníkům vytahat co nejvíce 
peněz z kapes“, je ten náš marketing komunální o tom, „jak nám 
přinést co nejvíce peněz na investice a poté je uskutečňovat“. 
Tedy marketing, z kterého my, občané Bludova, máme stálý 
užitek a to napříč generacemi. 
 Jak výstižně říkali naši moudří předkové: „když povoz 
dobře táhne, netřeba přepřahat“. Nabízí se takový příměr trochu
rozvést. Vozkou takového spřežení je volič. Ten se snaží účastí 
ve volbách alespoň trochu ovládat táhnoucí spřežení (tahouny).
Naproti tomu volič, který nejde k volbám, ocitá se v pasívním
postavení čeledína. Pokud takový příměr jeví se jako 
pokulhávající, stačí si uvědomit, že dobré hospodářství 
potřebuje všechny. Tedy i čeledíny, jejichž přednostním údělem 
je  respektovat pánovy příkazy. A k tomu ještě navíc řádně platit 
daně. Současný ministr financí prý na to hodlá dohlédnout...   
Ještěže v takovémto údělu jsme si všichni rovni :-) 
                                                                    Roman Žalio

O čem se psalo v regionálním tisku v r. 1998

Bludovští se skládají na druhý zvon 
a chtějí je doplnit na čtyři
Na věž bludovského kostela přibude v příštím roce nový 
zvon, který by měl hlasově vypomoci stávajícímu zvonu 
z roku 1591. Věž bludovského kostela čítala před první 
světovou válkou čtyři zvony, stejného počtu by Bludované 
chtěli dosáhnout i v budoucnu.
 „Bludovští obyvatelé se sami vyslovili o to, aby se 
přikoupily další zvony,“ řekl administrátor římskokatolické 
církve Hynek Wiesner. „Jeden zvon, který tu zbyl, není v celé 
obci dostatečně slyšet. Věž byla původně konstruována pro 
čtveřici zvonů,“ dodal.
 Nový zvon odlije zvonařská dílna Marie Tomáškové
- Dytrychové z Brodku u Přerova, majitelka dílny si do Bludova 
přijela prohlédnout a poslechnout zvuk starého zvonu. „Vysvět-
lila nám, že srdce zvonu bude muset pootočit o sto osmdesát 
stupňů. Tímto směrem zvoní už čtyři století, mohl by prasknout,“ 
vysvětlil Wiesner. „Zároveň nás však upozornila na to, že tak 
krásný hlas zvonu už dlouho neslyšela. Nabídku sestavy zvonů 
proto vybírala tak, aby s ním ladily.“
 Peníze na zakoupení zvonu pochází ze sbírky bludov-
ských věřících, sponzorských darů bludovských podnikatelů 

a rozpočtu obecního úřadu. „K dnešnímu dni se sešlo sto osm-
desát tisíc korun. Sbírku jsme založili na jaře, opakuje se každý 
měsíc,“ uvádí Wiesner. Návrhy zvonících sestav, které zvonař-
ská dílna vypracovala, nabízí tři možnosti, kombinuje šest typů 
zvonů. Největší zvon o průměru 126 centimetrů váží 1 200 kilo-
gramů, nejmenší nabízený má průměr 80 centimetrů a hmotnost 
320 kilogramů. Cena prvního se pohybuje kolem 240 tisíc korun, 
druhý stojí 120 tisíc. „Ještě není rozhodnuto, který vybereme. 
Cena hraje samozřejmě roli,“ objasňuje Wiesner. Kromě řím-
skokatolické církve a obecního úřadu na obnově bludovských 
zvonů spolupracuje Vlastivědný spolek Bludov.
 Umístění nového zvonu by měla předcházet oprava konstruk-
ce ve věži, kterou materiálně zabezpečí Obecní úřad Bludov.
 Ze zápisu farní kroniky vyplývá, že ve věži původně visely 
čtyři zvony. Největší vážil 890 kilogramů a pocházel ze 16. sto-
letí, kdy se kostela zmocnili čeští bratři. Zvon, který se na věži 
uchoval do dnešních dnů, byl ulit roku 1591. Z Bludova ho na 
začátku druhé světové války odvezli němečtí vojáci, kteří do něj 
předtím nechali vyrýt německý název obce Blauda. Zvon byl, 
stejně jako ostatní české zvony, určen k přetavení na munici. 
Po skončení války ho zachránil bludovský páter Oldřich, který 
ho nechal převézt vlakem z Hamburku do Bludova.
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AJ TAK SME STÁLE FRAJERI…

Veteráni… Co vás napadne? Staří, co si  dokazují, že mají ještě 
dost sil? Nebo ti, co už jsou za zenitem a všichni to ví, jen oni ne?
 Ne, ne, ne! To rozhodně neplatí o bludovském týmu hasičů 
veteránů. Mají sil na rozdávání a když je snad  přece jen někde 
„PCHÁ“ nebo zabolí, nedají to na sobě rozhodně znát. Hrdě 
reprezentují náš sbor dobrovolných hasičů již od roku 2001 
téměř ve stejném složení- Strašil Vladimír, Kotrlý Josef, 
Balcárek Jiří, Straka Jan, Janíček Milan, Strouhal Bohuslav, 
Komínek Petr, Kubíček Pavel a náhradníci Jáně Marek 
a Matějíček Marek.
 Důležitou součástí je jejich strojník Vladimír Strašil, který 
s obrovským nasazením neustále na požárním stroji PS8 něco 
vylepšuje a dolaďuje. Bez jeho chirurgické stoprocentní péče si 
to neumí už nikdo ani představit.
    Stejně jako ostatní družstva našeho sboru i družstvo veteránů 
1 mělo vynikající sezonu, tudíž i vynikající výsledky.
 Zúčastnili se celkem šesti pohárových soutěží zahrnutých 
do“ Velké ceny Holba cupu 2014“ /1.6.2014 Hrabová, 8,6, 
Dolní Studénky, 26.7. Sobotín, 2.8. Bludov, 17.8. Třeština a 3.8. 
Bohuslavice/.
 Vše završilo a rozhodlo Finále mistrů 13.9. 2014 v Pavlově. 
Vítězství a tím i vítězství celé „Velké ceny Holba cupu 2014“ 
v obrovské konkurenci bylo veleúspěšným vrcholem sezony 
2014. 
 Dále se zúčastnili pohárových soutěží v Sudkově, kde 
obsadili 2.místo a samozřejmě vyjeli již po několikáte za hranice
na pohárovou soutěž do družebního sboru na Slovensko, do 
Lehoty pod Vtáčnikom, odkud si přivezli krásné 1. místo.
  Současní bludovští veteráni tímto děkují Martinovi 
Sobotkovi a jeho partě, kterou dal dohromady, tzv. Bludovské 
„B“-éčko, která bude v budoucnu jistě  pokračovat  hrdě v jejich 

šlépějích.
 Stejně tak nelze zapomenout na podporu zejména 
Obecního úřadu Bludov, Autojeřábů Olomouc - Marek Fiala 
a pana Homoly ze Šumperka.
   Myslím, že k drtivému vítězství našich veteránů není 
co dodávat.
 Veteráni opět dokázali, že jsou nedílnou součástí našeho 
sboru a že rozhodně nepatří do starého železa, jak by si mohl 
někdo myslet. Za vše hovoří jejich oblíbená kultovní píseň 
Petera Nagyho, kterou je možno často slyšet z jejich úst“
„Sme už starí na rozprávky,
ale zase mladí na prehry.
Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude,
aj tak sme stále frajeri…“ 
Tečkou je jistě jejich současné heslo 
– „My se nikam neženeme!“

Lenka Strouhalová

Otevřený dopis občana Bludova s trvalým bydlištěm na ulici 8.května
Vážené Ředitelství silnic a dálnic v Olomouci,
obracím se na Vás s poděkováním za to, jak se staráte o zdra-
vý život obyvatel obce Bludov, konkrétně podél ulice 8.května 
(Vámi označované jako silnice I.třídy číslo 44). 
 Na urgentní žádost starosty obce jste provedli opravu této 
silnice v zastavené části obce od zámku po konec obce tech-
nologií, která sice podle závěrů měření vyhovuje všem našim 
hygienickým předpisům, ale způsobila:
- Zvýšení hlučnosti provozu na komunikaci oproti 
 předcházejícímu stavu
- Zvýšení prašnosti z provozu na této komunikaci

Uklidnění přineslo až Vaše ujištění, že v roce 2019 (dobře si 
prosím zapamatujme tento údaj), bychom již mohli projíždět 
obchvatem Bludova.
 A tak, aby bylo jasno, že umíte zadat i jiné, méně hlučné
opravy povrchu vozovek, jste od konce obce Bludov po 
křižovatku u Postřelmova provedli opravu „tichým“ způsobem.
 A tak Vám na závěr děkuji i jménem řidičů za to, že vjezd 
do uzavřené obce, kde mají  jet sníženou rychlostí, určitě 
neminou. Probere je totiž zvýšený hluk ve vozidle a drncání 
celého šasi.

Milan Klimeš, 8.května 63, 78961Bludov

Nové knihy k 14. 10. 2014
Avallone S.    Ocelové město
Bauer J.    Rožmberské dědictví
Bruntová C.R.    Řekni vlkům, že jsem  
    doma
Cabotová M.    Šaty pro nevěstu
Clayton A.    Zrzka se odhaluje
Čapek K.    Povídky z jedné kapsy
     a další
Dueňazová M.    Čas mezi šitím
Fitzpatricková H.   Můj život u sousedů
Garwood J.    Borec
Harasimová M.    Sametová kůže
Hlocká T.    Čas divokých malin
Jacobsen R.      Ostrov
Kornerová H.M.  Třetí přístav
Krambergrová N. Nebe v ostružiní
Kraus M.  Deník 1942-1945
Lauren A.  Měsíc nad horami

Mahlerová-Šustková S.  Riskantní plavba
Matsonová M.  Léto na druhý pokus
May P.  Muž z ostrova Lewis
Quick A.  Cesta u řeky
Riggs R.  Sirotčinec slečny 
  Peregrinové II.
Seghers J.  Nevěsta ve sněhu
Závacká I.  Šaty pro bohyni

Beletrie pro mládež:
Davies K.  Zapomenuté jehňátko
Goldflam A.  Syn na dobrou noc
Holanová P.  Nedej se do školy
Huseinovic K.  Vševědělové
Lowery M.  Jenom ponožky nestačí
Pospíšilová Z.  Matěj a stegosaürus
Radoměřská T.  Vánoce pro kočku
Remeňová M.  Osm světů

Rottová I.  Případ nechtěného 
  milionu
Teisinger P.  Človíček a človíčka

Naučná pro dospělé:
Daněk M.  Ti, kteří utíkají pěšky
Dovcová J.  Bytové doplňky
Easonová C.  Kameny pro lásku 
  a vztahy
Meldrum C.  Malé háčkované zázraky
Mullerová C.  Pes senior
  Zavařování
  Respekt a být respektován

Naučná pro mládež:
Holasová A.F.  Lumír včelaří
Popprová A.  Kutikulín
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Riedl Tomáš vítězem přeboru Moravy v motokrosu

Motokros je velice krásný, ale také fyzicky, technicky a finančně 
náročný sport. Málokdo z bludovských občanů ale ví, že v tomto 
sportu má i naše obec vynikajícího sportovce.
 Jméno patnáctiletého Tomáše Riedla je spíše známé z požár-
ního sportu. Tomáš má doma zlato z mistrovství světa družstev 
dorostu v požárním sportu z loňského roku, zlato z mistrovtví 
republiky družstev žáků z roku letošního a bronz v kategorii 
dorostu také z letošního republikového mistrovství hasičů.
 Přesto je motokros jeho srdeční záležitostí. V roce loňském, 
kdy plnil reprezentační povinnosti v požárním sportu, byl 
motokros trošku stranou, Tomáš nemohl odjet celý motokrosový 
seriál a skončil na 10. místě. V letošním roce si vše vynahradil 
a přestože musel hodně času věnovat i požárnímu sportu, 
dokázal najít dostatek sil a času v přeboru Moravy motokrosu 
třídy do 85 ccm zvítězit. V celkem 8 závodech seriálu, které se 
skládají ze dvou jízd a maximální zisk z jedné jízdy je 25 bodů, 
je maximálně dosažitelný zisk 400 bodů. Tom nasbíral v sezoně 
úctyhodných 338 bodů, průměrně tedy 21 bodů na jízdu.Přidal 
tak další zlatý výsledek nejen do své sbírky, ale také do historic-
ké sbírky bludovských sportovců.
 Tento výsledek je právě o to cennější, že ho dosáhl v kombi-
naci s dalším sportem, ve kterém také uspěl.Tomáš je určitě tím 
nejlepším vzorem pro další kluky a děvčata. Pro jeho skromnost 
o jeho úspěchu neví spousta lidí v jeho okolí.
 Doufáme, že Tomovi přibudou další fanoušci a také že tento 
článek osloví další z Vás, kteří mají informace o bludovských 
občanech, kteří si ani neuvědomují že ať provozují kterýkoliv 
sport, kulturní nebo jinou činnost, kromě sebe a svého oddílu 
či spolku reprezentují i obec, ve které mají svůj domov. 
 Tomášovi přejeme hodně elánu, žádné zranění a vůbec poho-
dovou cestu dalším životem. Jsme hrdí, že patříš mezi nás.

Bludovští hasiči. 
Riedl Tomáš - přeborník Moravy v motokrosu 

Riedl Tomáš - přeborník Moravy v motokrosu 

Mladí hasiči zahájili soutěžní sezonu 2014-2015 vítězně
Nový ročník hasičských soutěží mládeže, který oficiálně začíná 
1.září, zastihl naše družstva dobře připravena.
 Prvním, spíše zahřívacím kláním byl hasičský trojboj, který 
se konal 27.září v Sudkově.První závod 
 Ligy okresu Šumperk se skládá ze střelby, uzlové štafety 
a běhu na 60m s překážkami.
 V tomto závodě ještě testujeme složení jednotlivých druž-
stev a tomu nakonec odpovídaly i výsledky. Družstva mladších 
žáků (do 11 let) skončila na 5. a 7. místě ze 16 týmů, když naší 

nejsilnější sestavě vůbec navyšla střelba.
 Starší žáci (do 15 let) si smůlu vybrali naopak v uzlové 
štafetě a díky tomu obsadili 3. a 7. místo z 15 týmů.
 V hodnocení jednotlivců v běhu na 60m s překážkami 
mladších dívek se umístilo v první osmičce hned 6 našich 
závodnic v pořadí: 2. Jílková Vendula, 4. Ficnarová Marcela, 
5. Kulhajová Natálie, 6. Krystková Šárka, 7. Hrabkovská 
Markéta, 8. Maturová Michaela.
Mladší chlapci: 4. Jašek Ondřej
Starší žačky: 2. Strouhalová Lenka, 3. Tylová Tereza, 
6. Březinová Eliška,8. Březinová Štěpánka.
Starší žáci: 1. Weidinger Pavel, 5. Kotrlý Vojtěch, 
8. Šíbl Patrik, 9. Ficnar Ladislav.
Uvádíme jen umístění do 10. místa.
Celkově jsme byli s těmito výsledky spokojeni.
 Druhým závodem Ligy byl už tradičně Šumperský soptík, 
závod v běhu na 60m s překážkami, který se konal na šumper-
ském Tyršově stadionu 4. října a je největším závodem v této 
disciplíně v rámci republiky s pravidelnou účastí koem 300 
závodníků z celé ČR.
 Naši mladší žáci se v družstvech umístili celkově na 
6. místě, v hodnocení našeho okresu si potom odvezli body za 
2. místo. Druhé družstvo skončilo v silné konkurenci na 
26. respektive 14. místě.
 Starší žáci jako úřadující mistři republiky celkově zvítězili 
a součtem časů družstva 56,45s ustavili historicky nejlepší Šumperský soptík 2014 - 4.10.2014
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výkon z dosavadních 14. ročníků. Naše druhé družstvo obsadi-
lo celkově 15. místo, ale v hodnocení okresu to bylo výborné 
6.místo.
 V jednotlivcích postupovalo do druhých pokusů vždy 
pouze 30 nejlepších z pokusů prvních.
 V kategorii přípravka (4-6 let) obsadila nádherné 23. místo 
Kulhajová Liliana a byla zároveň nejmladší závodnicí ve finále.
Mladší žákyně: 9. Jílková Vendula v okrese druhá, 14. Ficnarová 
Marcela.
Uvádíme jen umístění v první patnáctce.
Mladší žáci: 12. Jašek Ondřej
Starší dívky: 5. Tylová Tereza, 10. Strouhalová Lenka, 
12. Březinová Eliška.
V hodnocení okresu se v tomto pořadí děvčata unístila na 
prvních třech místech.
Starší žáci: 4. Weidinger Pavel, 14. Kotrlý Vojtěch.
V obou starších kategoriích se závodu účastnilo spousta 
reprezentantů i proto jsou naše výsledky 
výborné.
Nejdůležitějším závodem podzimu byl 18.října závod požárnic-
ké všestrannosti v Hrabové.
První závod šestidílného seriálu je vstupem do hlavní soutěže 
pod názvem Plamen 2014-2015, která vyvrcholí příští rok mis-
trovstvím republiky.
 Jako obhájci mistrovského titulu bychom samozřejmě 
nechtěli na mistrovství chybět. Vede k tomu hodně těžká cesta. 
Je třeba zvítězit v součtu 6 disciplín na okrese, potom na kraji 
a potom možná.....
Proto start do celého ročníku je velmi důležitý.
Závod je náročný jak fyzicky tak technicky, mladší běží 2km, 
starší 3km. Na 6 kontrolách po trati plní úkoly. Střelba, základy 
topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana, 
překonání překážky na vodorovném laně.
 K výslednému běžeckému času se v cíli připočítávají trestné 
minuty, na každé kontrole může družstvo dostat 15 trestných 
minut, nejvíce tedy 90trestných minut.Každé družstvo může 
postavit dvě pětičlenné hlídky, do hodnocení družstev se počítá 
lépe umístěná.
Mladší kategorie:
1. místo Bludov A1  výsledný čas 30:45    hodnocení družstev 1.místo
2. místoHrabišín A1 37:08            hodnocení družstev 2. místo
3. místo Bludov A2 39:15 
4. místo Nový Malín A1 48:59           hodnocení družstev 3. místo.

 
Starší kategorie:
1. místo Bludov A1 výsledný čas 34:00    hodnocení družstev 1. místo                
2. místo Bludov A2 42:17
3. místo Hrabová 43:30           hodnocení družstev 2. místo.
4. místo Nový Malín A1 45:07          hodnocení družstev 3. místo.
 Z výsledků je zřejmé, že mladší žáci zvítězili o 7 minut, starší
o 8 minut. Toto vítězství lze považovat za drtivé.
 Vzhledem k tomu, že mladší postupně doplňují děti které 
k nám přišly teprve na začátku školního roku a ve starších odešly
do dorostu tři výrazné opory - Tomáš Riedl, Radomír Bureš 
a Monika Sobotková,  můžeme být velice spokojeni. To nejdůle-
žitější ale je, že se u nás nově přihlášeným snad bude líbit, máme 
nádhernou partu dětí, která se počtem blíží 40, ve které spolupra-
cují všichni bez rozdílu, jestli jim je 6 let nebo 15 let.  
 Venkovní sezona končí, přesuneme se do tělocvičny a čekají 
nás halové závody. Těmi nejbližšími je poslední závod halového 
poháru České republiky v běhu na 60m s překážkami, který se 
uskuteční v nově zrekonstruované hale Otakara Jandery v Praze, 
kde se pravidelně koná mistrovství republiky atletů.
 Věříme, že i na tomto prestižním klání bude o Bludovu hod-
ně slyšet.
 Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům a spon-
zorům, prostě všem, kteří na začátku snad další úspěšné sezony 
pomáhají a pomáhat budou.

Bludovan 9/2014

Závod požárnické všestrannosti Hrabová - 18.10.2014

Cvičná věž, další přírůstek do bludovských sportovišť.
Bludov má zastoupení i v nově sestavených reprezentačních výběrech dorostu.

Ve víceúčelovém sportovním areálu vyrostl nový objekt pro 
další disciplínu požárního sportu.
 Výstup na cvičnou věž pomocí hákového žebříku je jednou 
z divácky nejatraktivnějších disciplín.
 Celá akce byla uskutečněna za podpory obce, vrcholných 
orgánů Sdružení hasičů Praha a významné účasti sponzorů. 
Svůj díl práce dle možností odvedli členové SDH Bludov.
 Protože je celá akce těsně po dokončení, určitě se o ní ještě 
dozvíme více v příštích komentářích.
 Toto sportoviště budou využívat jak naši sportovci, tak 
i výběry národních reprezentací, které budou mít v Bludově 
soustředění. Jen díky tomu tato stavba vznikla.
 A tím jsme se dostali k velice příjemné zprávě. Při podzim-
ních reprezentačních výběrech a nominacích, které proběhly 

Brigádníci se stavebním dozorem
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v Ostravě a Pardubicích, získal Bludov dvě zastoupení.
 V širším kádru reprezentace dorostenek je Lucie Strouhalová 
a svou premiéru v reprezentačním výběru zažije Vojtěch Kotrlý.
Oba dva dostanou šanci vybojovat si účast na příštím 

cvičná věž Strouhalová Lucie - reprezentantka ČR Kotrlý Vojtěch - reprezentant ČR

mistrovství světa dorostu v požárním sportu, které bude hostit 
Bělorusko. K tomu jim určitě budeme všichni přát to potřebné 
štěstí, protože ta samotná dřina v tréninku bude jen na nich.

Celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek Kutná Hora
Po neuvěřitelném úspěchu skautské družiny Lišáků, která se loni 
dostala do celostátního kola Svojsíkova závodu a skončila na 
celkovém 10. místě, se letos podařilo něco ještě mnohem neče-
kanějšího. Bludovská vlčata – nejmladší kluci - vyhrála krajské
kolo v Mikulovicích a postoupila tak do celostátního kola, 
tentokrát Závodu vlčat a světlušek.
 Úspěch to byl o to překvapivější, že máme ve vlčatech 
skutečné nováčky, kteří se museli poprat s konkurencí kluků 
starších i o čtyři nebo pět let. I přes tuto skutečně výraznou 
nevýhodu nakonec obsadili celorepublikové 13. místo a díky 
nízkému věku mohou takto nabyté zkušenosti ještě několikrát 
zúročit (závody jsou pořádány jednou za dva roky a málokdo se 
tak dostane na více než jeden, maximálně dva ročníky).
 Tímto jim děkuji za krásnou reprezentaci jak bludovského 
skautingu, tak hlavně Bludova jako obce. Pořadatelům pak patří 
skautské „Umí!“ za skvěle zvládnutý závod, který během celého 
víkendu nabídl to nejlepší nejen ze skautských dovedností, ale 
hlavně z památek Kutné Hory. Ostatně všem čtenářům vřele 
doporučuji toto historické město navštívit, rozhodně má co 
nabídnout.

Jan Juránek – Hanes
vedoucí skautského střediska Bludov

Bludovan 14

Bludovan 9/2014



Skautský podzim
Přespání v lese
V pátek 10. října 2014 jsme se sešli v podvečer u klubovny a po 
sbalení kotlíků, rýčku a seker vyrazili ke Kostelíčku. Podařilo 
se nám dorazit do cíle ještě před setměním, takže jsme si mohli 
v lese vybrat pěkná rovná místa k přespání. Museli jsme udělat 
dva tábory, abychom mohli všichni ležet okolo ohně. Rozdělali 
jsme si oheň a šli k pramenu pro vodu. Pak jsme si museli najít 
dvě vidličky a delší klacek na kotlík, abychom mohli na ohni 
uvařit vodu a udělat si čaj. Kdo chtěl, mohl si ještě na večeři 
opéct párek. Všichni už byli unavení a postupně si zalezli do 
spacáku. Rys řekl, ať se ještě nechystáme spát, že když neby-
la na táboře stezka odvahy, tak si to teď můžeme vynahradit. 
A všichni „Néééé já nikam nejdu, já budu tady“. Uzavřel to 
tedy: „Máte štěstí, mně už se dneska taky nikam nechce.“ Místo 
toho jsme si říkali v teple ohně příběhy, které se nám staly, nebo 
nestaly a ostatní museli hádat, jestli jsme to skutečně zažili, či 
je to celé vymyšlené. Potom nám Rys přečetl pohádku a skoro 
všichni u ní usnuli.
 K ránu jsme se já a Laura vzbudily,protože se nám zdálo, že 
okolo pořád někdo chodí a chrastí tam větvičky. Do rána jsme 
to nějak přežily, a pak už se vzbudili kluci a Rys. Tak jsme zno-
va zapálili oheň a ohřáli si čaj, který jsme večer nedopili. Pak 
jsme se nasnídali. Franta si vzal Lálův koblížek a nějak omylem 
mu spadl do ohně. Štěpán ho opekl, a když přišla Ela s Rysem, 
přišel Štěpán za Elou a nabídl jí ho. Potom jsme se už všichni 
sbalili a zahráli jsme si šiškovanou. Byli jsme proti sobě Jeleni 
a Lišáci, kterým se podařilo vyhrát. Následně jsme hráli o deli 
a tatranku. Museli jsme se šiškami trefovat do stromu. Vyhráli 
Štěpán a Eliška. Nakonec jsme se pomalu odebrali k domovu.

Dobývání hradu
V sobotu 18.října 2014 se uskutečnila akce dobývání hradu. 
Sešli jsme se ráno u klubovny vybaveni štíty a hadrovými 
koulemi. Vyrazili jsme k lázním na nádraží. Tam jsme čekali na 
vlak do Rudy nad Moravou, kde jsme museli přestoupit na další 
vlak, který nás už zavezl přímo do Jindřichova. Namířili jsme 
si to do lesa na nedalekou zříceninu hradu Pleče. Jak jsme tam 
došli, všichni si sedli a vytáhli si svačiny. 
 Po načerpání sil nás Cvrček uvedl do děje, proč a mezi kým 
se odehraje bitva. Přenesli jsme se do doby válek mezi husity 
a králem. Husité se začali bouřit, nelíbilo se jim chování církve 
a místo platných zákonů chtěli žít pouze podle desatera. Teh-
dejší král Zikmund nechtěl vyhovět jejich různým požadavkům 
a musel opustit Prahu. Tak začaly rozepře mezi panovníkem 
a husity. Následně nám Roy objasnilpravidla hry a bitva mohla 
začít. Cílem bylo, aby husité vybili hadrovou koulí krále. Krá-
lem, bráněným svým vojskem, byl Cvrček, kterého se husitům 
podařilo vybít.
 Vyhladovělí náročnou bitvou jsme si opekli oběd. Po obědě 
jsme si vyměnili role, z útočících husitů se stali obránci krále 
a naopak. Když se nám opět podařilo krále Cvrčka vybít, 
pozměnili jsme ještě trochu týmy a zahráli si ještě jedno kolo. 
Změnil se i král. Tentokrát to byl Roy. Toho jsme vybili až pět 
minut před koncem hry. Pak už jsme jen posbírali hadrové koule, 
sbalili si všechny věci a šli na nádraží na vlak, který nás odvezl 
zpět domů.

Kristýna Jančálková
skautské středisko Bludov

Smutné prvenství
V Bludovanu č.7/2014 v článku „První bludovský padlý v první 
světové válce“ je jako první padlý uveden pan Josef Březina 
z č.p. 36, který má jako den, kdy se stal první bludovskou 
obětí první světové války, uveden datum 8.9.1914. V naší rodin-
né kronice je uvedeno, že Antonín Řežucha padl dne 28.8.1914! 

Což je o 12 dní dříve, jak bylo uvedeno ve zmiňovaném článku.
 Ono být někde první mrtvý není žádná sláva ani vyzname-
nání, ale pro ty, co ho měli rádi, smutek a bolest a je jim úplně 
jedno, jestli padl první nebo poslední.

S pozdravem Rostislav Řežucha
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ZŠ Bludov

Kabelky
 Paní knihovnice Holinková nás v září požádala, zda bychom 
jí nepomohli se sbíráním kabelek pro Kabelkový veletrh v 
Olomouci.  Na výběr jsme měli dost málo času – jen něco přes 
měsíc. Maminky, babičky i tety posílaly kabelky, které již nepo-
třebovaly, do školy. Postupně se sešlo 40 kusů. Vše jsme předali 
paní Holinkové do knihovny. (Některé kabelky byly opravdu 
„retro“. Dostalo se nám ale ujištění, že právě po těchto kouscích 
je velká poptávka).

 Kabelky dál putovaly  do Moravského divadla Olomouc, 
kde se v říjnu prodávaly. Výtěžek bude věnován dětem z dět-
ského domova nebo se zdravotním handicapem – více viz: 
http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kabelkovy-veletrh-se
-blizi-podivejte-se-kdo-uz-prispel-a-pridejte-se-20130923.html
 Kabelkový veletrh pořádal již podruhé regionální Deník. 
A protože bychom rádi pomáhali i nadále, rozhodli jsme se, že 
ve vybírání kabelek budeme pokračovat po celý rok.
 Máte-li doma kabelku, kterou již nepotřebujete, doručte ji do 
školy (p. uč. Horáčkové). I vy můžete pomoci potřebným. Každá 
zachovalá kabelka je vítaná.
Děkujeme. 

Vladimíra Horáčková

Vitamínový den
Nyní na podzim není od věci připomenout si několik důležitých 
rad pro podporu našeho zdraví, například nezbytnost příjmu 
dostatečného množství vitamínů. Firma MK Fruit ze Šumperka, 

která nám v rámci celostátní akce Ovoce do škol dodává dva 
krát měsíčně „zdravé balíčky“, se toho ujala a připravila pro děti 
z 1. stupně rychlokurz o zdravém stravovaní. Děti absolvovaly 
trochu zábavné teorie o vitamínech a minerálních látkách, pak 
si samy připravily špíz z ovoce a zeleniny. Nechyběla ani ochut-
návka ovocných a zeleninových šťáv připravených přímo na 
místě. Všechno v tempu a vesele, tak jak to děti mají rády.

Blanka Grigová

Tradiční svátek jazyků
Poslední zářijový týden je již tradičně spjatý s oslavou Evrop-
ského dne jazyků. V dnešní stále více se globalizující společnosti 
je znalost jednoho či několika cizích jazyků nepostradatelná, proto 
se i naše škola každoročně do oslav 26. září aktivně zapojuje.
 Učitelé společně s některými žáky vyšších ročníků zpestřili 
páteční výuku řadou aktivit, jejichž cílem bylo motivovat děti 
k jazykovému vzdělávání a podpořit jejich zájem o kulturní 
a společenské dění v Evropě. Během několika vyučovacích 
hodin zažili žáci na vlastní kůži rozmanitost a jazykovou vari-
abilitu zemí našeho kontinentu. Alespoň virtuálně navštívili ně-
které evropské státy, vyslechli si spoustu zajímavostí a otestovali 
své vědomosti i dovednosti formou soutěží, her, kvízů, rébusů 
a společných miniprojektů. 
 Všem pedagogům a žákům podílejícím se na přípravě 
Evropského dne jazyků patří velký dík.

          Mgr. Ivana Brázdová
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Návštěva farmy v Lesnici
Jééé, koníci! Zajásali jsme, sotva jsme vystoupili z autobusu 
u farmy Lišmen v Lesnici. Koně jsme si nejen prohlédli, ale 
vyzkoušeli jsme si i očistit jim srst a kopýtka. Někteří z nás 
je dokonce vodili po cvičišti. Podívali jsme se také do stájí 
a dozvěděli se různé zajímavosti z koňského života.
 Kromě koní jsme se na farmě seznámili s asistenčním 
a vodicím psem. Zhlédli jsme ukázku výcviku, co všechno 
tito pejsci musí umět. Nejeden z nás zatoužil mít takového 
šikovného kamaráda doma.
 Na farmě se nám moc líbilo, odnesli jsme si spoustu zážitků 
a zajímavých informací. Už se těšíme, kam se s naší školkou 
podíváme příště.

Za děti z Berušek, Papoušků a Včelek
Mgr. Jarmila Maturová, učitelka MŠ

Děti z mateřské školy Bludov se znovu vydaly na vícedenní ekovýchovný pobyt na Švagrově
A jak jsme se měli? No přece báječně. I když počasí zpočátku 
nestálo na naší straně, plni očekávání a napětí, co nás čeká 
a nemine, jsme se ráno 23.září 2014 vydali do podhůří Jeseníků 
ekologického střediska na Švagrově.
 Hlavním záměrem podzimního programu „Cesta za drakem“
bylo u dětí rozvíjet a posilovat přímý prožitkem odvahu, 
statečnost, vytrvalost, učit děti nebát se tmy.
 Děti s velkým odhodláním vyráběly draky, kožené pytlíčky, 
střílely s luku, házely kopím, vařily v lese polévku, čistily v lese 

„Bludovský pramínek“  a musely zvládnout ještě dalších mnoho 
a mnoho úkolů, než draka vítězně přemohly.
 A jak to všechno děti zvládly celé 3 dny bez maminek? 
Až na dvě slzičky byly děti opravdu úžasné, statečné, samá
legrace, no prostě se nám ani nechtělo domů.
 Takže když jsme se vraceli zdravě unaveni do Bludova, 
každý z nás si s sebou odvezl krásné vzpomínky, dojmy, 
prožitky a pocity, které nám už nikdo nevezme.

Žádost o pomoc
Během letošního roku zahradu naší MŠ po několikrát opakovaném 

rozstříhání oplocení, navštívili nikým nezvaní návštěvníci. Po prvních
,,návštěvách“, jsme následky jejich jednání řešili díky ochotě našich 
pracovníků svépomocí, ale přesto nás každá taková ,,návštěva“ stála 
nemalé finanční prostředky…V srpnu a následně v září nám již došla 
trpělivost a vše jsem předala Policii ČR v Šumperku a podala trestní 

oznámení na neznámého pachatele.
Prosím proto všechny občany Bludova o pomoc, která přispěje 
k odhalení našich ,,nikým nezvaných hostů“ a k zamezení jejich 

vandalského chování. 
Za Vaši pozornost a aktivitu při řešení tohoto případu děkuji

Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ 
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Vysvětlení …
… že prý bych měl vysvětlit, že jsme se v předvolebním letáku 
ODS nepěkně vyjádřili o bludovské kultuře, resp. také o vedoucí 
kulturního domu. Nemyslím si to. Myslím si, že by se nemělo 
číst mezi řádky, tedy to, co v textu není. I když je mně jasné, 
že pokud mám vysvětlovat, musím použít také jiných slov, tedy 
těch, která v letáku uvedena nebyla.
 V úvodu letáku je konstatováno, že ačkoli nejsme město, 
přece se u nás koná řada zajímavých kulturních akci – ať už ty,
které pořádá kulturní dům, či ty, jež jsou projevem svobodné 
aktivity našich občanů. Myslím si, že toto je spíše pozitivní 
hodnocení.
 Ve sdělení, že … poté, co se podařilo navrátit budově kul-
turního domu její starou krásou, musí přijít nový impuls pro 
samostatnou kulturní činnost … tak tady bych možná „zjemnil“ 
a nahradil slůvko „musí“ termínem „očekáváme, že přijde …“ 
a dále pak sdělení, že nový/nová vedoucí KD nebude mít svou 
pozici jistou na desetiletí, ale bude procházet pravidelnými 
konkurzy … tak tím nebylo myšleno skutečně nic jiného, než to, 
že jsme vyslali signál novému vybranému uchazeči, že čas od 

času po něm budeme chtít „skládat účty“. Na tom nevidím nic 
špatného stejně tak jako na předchozím tvrzení, kdy se od nového 
člověka očekávají nové nápady a podněty – tak to prostě bývá.
 A poslední dvě věty, že … Pravá obecní  kultura ale nevzniká 
v pracovně vedoucí kulturního domu. Vážíme si všech občan-
ských kulturních aktivit, které chceme a budeme podporovat… 
Tak tady bych položil důraz na druhou z uvedených vět. Určitě 
zde není řečeno, že kultura, která vznikala v pracovně vedoucí 
kulturního domu byla špatná – to vůbec ne. Je zde však zdů-
razněno, že si vážíme a chceme podporovat kulturu vznikající 
„od zdola“, tj. od spolků či jiných uskupení nebo i kulturních 
nadšenců.
 Na závěr za sebe dodávám, že kdykoliv jsem byl přizván do 
kulturního domu, abych uvedl nějakou akci, či při nějaké kultuře 
jen pozdravil občany, ať už to byly např. důchodcovské besíd-
ky, výstavy „Bludov v proměnách času“, „Můj koníček“ a jiné, 
tak jsem vždy přišel a vždy v úvodu své řeči poděkoval paní 
Divišové za uspořádání hodnotné kulturní akce. A nikdy jsem 
to nemyslel jako klišé …

Ing. Pavel Ston

Úspěch bludovského podnikatele

V soutěži GE Money Bank Živnostník roku 2014 Olomouckého 
kraje zvítězil bludovský podnikatel Josef Ťulpík.
 Nenašel přemožitele mezi 243 podnikateli. Jeho podnikatel-
ský příběh se začal před 20 lety. Díky kontaktům se nejdříve 
dostal k obchodu s neželeznými kovy, poté k palírně a také cuk-
rárně, které provozuje dodnes. Uznání si ale vysloužil i ve zcela 
jiné oblasti. Jeho společnost patří k předním českým výrobcům 
dopravní techniky pro zemědělství a komunální služby. Vyrábí 
například přívěsy pro traktory, které je možné potkat na cestách 
a polích na Slovensku, v Rakousku, Francii nebo Maďarsku. 
Podařilo se mu tak vrátit zašlou slávu regionu, který má v tomto 
oboru letitou tradici. Pod svým jménem zaměstnává až 40 lidí. 
V současnosti připravuje stavbu nové haly tzv. svařovny. 
V životě a podnikání se vítězný živnostník regionu drží hesla: 
„Úspěšný je ten, kdo věří v sebe a v lidi, kterými se obklopí.“
 „Pan Ťulpík je velmi úspěšný podnikatel v místě s vyso-
kou nezaměstnaností. Dokázal rozjet několik podnikatelských 
aktivit z různých oblastí. Od cukrárny, přes palírnu až po výrobu 
zemědělské techniky. Je obdivuhodné, jak se mu daří podnikání 
rozvíjet a úspěšně přitom vzdorovat domácí i zahraniční konku-
renci,“ řekl k rozhodnutí poroty Tomáš Gogela, oblastní manažer 
firemního bankovnictví GE Money Bank.
 „Jsem ráda, že vyhrál právě tento živnostník. Jeho hlavní 
obor podnikání souvisí se zemědělstvím a dává práci velkému 
množství lidí. Jeho výroba je známa nejen u nás, ale i v Evropě. 
Libí se mi také jeho internetová prezentace. Má kvalitní webové 
stránky, pracuje na svém zviditelňovaní a neustále se ve svém 
podnikání posouvá vpřed,“ okomentovala triumf živnostníka 
z Bludova Marta Jurková, regionální manažerka společnosti 
Seznam.cz.
 Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů soutěží Vodafone
Firma roku 2014, GE Money Bank Živnostník roku 2014 
i Vodafone Odpovědná firma roku 2014 proběhne 9. prosince 
v Praze. 

GE Money Bank Živnostník roku Olomouckého kraje 2014:
1. Josef Ťulpík (Bludov)
2. Lenka Glosová (Přerov)
3. Andrea Kráčmarová (Brodek u Přerova)

Převzato z webu www.firmaroku.cz 
http://firmaroku.cz/index.aspx?i=227&c=13625, kráceno



Bludovan 19

Bludovan 9/2014

OHLÉDNUTÍ    
Zkoušky skupin
Kulturní dům je využíván k pravidelným zkouškám různých 
zájmových a společenských organizací a skupin. Nejdéle zkouší 
v KD každé pondělí a čtvrtek skupina historického šermu Barbaři 
a ve středu bývá zkouška Bludověnky /obě tyto skupiny zkou-
šely v KD už před r. 1993/.  V úterý se schází  country taneční 
skupina Pohodáři a ochotnický soubor Blud v tyátru, přes zimu 
Páni z Bludova a v neděli dechová hudba mladých Classic Band. 
V minulosti se zde vystřídaly i následující skupiny – hudební sku-
pina Elektrický odpor, hudební skupina ze Zábřeha, ze Šumperka, 
hudební formace NAIVNÍ…. Dříve zde měl základnu tábornický 
oddíl, nyní se každé úterý scházejí pionýři. Už mnoho let pracuje 
šachový oddíl pro dospělé i děti. Pod vedením pana Dobeše pra-
videlně pořádají mezi šachisty z širokého okolí oblíbený vánoční 
šachový turnaj. V klubovně pod jevištěm už řadu let funguje 
Billiard club, který dříve pořádal pravidelně turnaje pro veřejnost.
Velká pozornost je v kulturním domě věnována organizování 
a nabídce pravidelné činnosti a pořádání přednášek.
Pro děti jsou to už zmiňované každoroční hudební kurzy. Pro 
dospělé pořádáme každý druhý rok taneční kurzy, kurz počíta-
čové gramotnosti a zpracování digitální fotografie. Dříve  býval  
kurz účetnictví a jazykové kurzy – němčina, angličtina, autoškola 
a  univerzita 3. věku.
 V současné době probíhá kurz jógy, dříve různé pohybové
aktivity, jako např. Cvičení Pěti Tibeťanů, stepaerobik, cvičení
žen, orientální tance, kondiční cvičení, taiči a kalanetika. Už třetím
rokem pracuje fotokroužek, který pořádá soutěže a výstavy

a zásobuje fotografiemi Bludovan a internetové stránky.
 S velkým zájmem se setkávají cestopisné přednášky, dříve 
organizované pouze pro základní školu, od   r. 2001 hlavně pro 
veřejnost. Většinou se uskuteční 6 přenášek ročně. Procestovali 
jsme prakticky celý svět. Jednou za dva roky organizujeme, 
většinou ke Dnům evropského kulturního dědictví, přednášku  
z historie, nejčastěji v podání Mgr. Polácha. Mohli jste navštívit 
také přednášky na různá další témata – životní prostředí, příroda, 
zdravotní tématika, kriminalita, exekuce, fyzika, kruhy v obilí, 
přednášky zahrádkářů a chovatelů, aj. 
 KD připravuje volby, schůze pro organizace, zastupitel-
stva, zapojuje se do charitativních akcí, jako např. sběr šatstva, 
autolékárniček aj. Dřívější burzy dětského ošacení nahradil 
oblíbený bazárek. 
 KD spolupracuje s ostatními kulturním domy v okolí a s KD 
v naší družební obci Lehotě pod Vtáčnikom.

Vyžití KD pro komerční účely
Prostory KD jsou čas od času využívány také k prodejním 
akcím. Nyní bývají prodeje jednou do měsíce, ale začátkem tohoto 
století to bylo až 12 prodejů do měsíce. Několik let zde měla 
kancelář zdravotní pojišťovna a pojistné poradenství. Nyní je 
k dispozici jednou za měsíc kosmetika, pedikúra. KD je využíván 
i k soukromým oslavám. Výtěžek z těchto akcí  a dalších nájmů 
/dnes Kadeřnictví a Domino/ je využíván k financování kultur-
ních akcí, doplnění inventáře a na běžné opravy a údržbu. 

Jarmila Divišová
 

   9 Využití kulturního domu k pravidelné, vzdělávací, osvětové aj. činnosti

Cestopisná přednáška 
s Jiřím Márou, r. 2011

Cestopisná přednáška 
s Karlem Kocůrkem, r. 2012

Den otevřených dveří 
na zámku, r. 2013

Divadelní soubor 
BLUD V TYÁTRU, Pohádka 

Jak s Jůlinkou čerti šili, r. 2002

Kurz digitální fotografie v ZŠ, r. 2010 Počítačový kurz pro seniory, r. 2010 Vánoční přání v penzionu, 
hudební škola Bludov, r.  2013

Šachový turnaj, r. 2013 Šachový turnaj, r. 2003 Pohodáři, r. 2009

Rytířské klání, r. 2005
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FOTO KROUŽEK
Pohádka O ZVÍŘATECH, 12.10. 2014

Vernisáž výstavy fotografií BLUDOV V PROMĚNÁCH ČASU,  6. 10. 2014

Volby v kulturním domě, 10. 10. 2014


