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Nejvyšší oficiální soutěží hasičů v Bludově
bylo krajské kolo mládeže a dorostu
v roce 2007. Letos uvidíme soutěž celostátní, závod Českého poháru v běhu
na 100m s překážkami mužů a žen Bludovská stovka. Tento závod se uskuteční
v sobotu 11. července 2009 na polytanové
dráze víceúčelového sportovního areálu
v Bludově.Tato špičková akce zařazená
v oficiálním kalendáři Sdružení Čech,
Moravy a Slezska Praha po boku Mistrovství republiky v požárním sportu a Hasičské mezinárodní olympiády Ostrava 2009
bude patřit k nejvýznamnějším soutěžím
letošního roku. Generálním sponzorem
tohoto seriálu je pivovar Velkopopovický
kozel , generálním mediálním partnerem
internetová televize Yotiva.cz, která bude
celý závod přenášet přímým přenosem
bez ohledu na délku soutěže, včetně reklamních bloků, a nesestříhaný záznam
celého dne bude uložen na internetových
stránkách yotiva.cz, kde již nyní je k nahlédnutí zkušební záznam části loňského
závodu Bludovské stovky.V místě závodu
bude pokud to sponzorská podpora dovolí,
umístěna i velkoplošná LED obrazovka,

na které během dne poběží jak záběry
z několika kamer, tak také reklamní spoty
jednotlivých sponzorů.Celá akce je proto
nejen sportovní záležitostí, ale i možností
zviditelnění místních firem a podnikatelů.
Tato akce bude velice náročná jak pořadatelsky, tak samozřejmě finančně, proto
i cestou Bludovanu prosíme možné sponzory o spolupráci. Odměnou nám Všem
bude podívaná na nejrychlejší muže
a ženy v tomto sportu v republice a vzhledem k blížící se Hasičské mezinárodní
olympiádě i možnost vidět na vlastní
oči množství reprezentantů a v ideálním
případě sledovat atak národních rekordů
(na prvním závodu seriálu 9. května
v Plzni zaběhl Jakub Pěkný národní
rekord v kategorii mužů 15,46s). Touto
cestou také děkujeme obci Bludov, starostovi Ing. Pavlu Stonovi za převzetí záštity
nad tímto podnikem.
Podrobné informace o celém seriálu jsou
na www.stovky.cz
Kontaktní adresa Bludovské stovky:
Jiří Krejčí, Dr. Březiny 87 Bludov,
tel.: 603 495 741
email: krejci.jirka@email.cz

V pondělí
8. června 2009
od 18:00 hod.
proběhne
v Kulturním domě

16. zasedání
zastupitelstva
obce.

Všichni jste srdečně zváni.

Chcete se dovědět více
o dotacích státu na
zateplení Vašeho domu?
Seminář o dotačním programu
Zelená úsporám se uskuteční
9. června 2009 v Kulturním
domě v Bludově.
16:30 – 17:15
Zelená úsporám
– dotace na zateplení domů a úspory energie
- na co je možné dotaci žádat
- výše dotace, modelové příklady
- kde a jak požádat
- projektová dokumentace
- nejčastější omyly
Přednášející:
Lukáš Vašíček, Lepší dům, s.r.o.
17:15 – 17:30
Dotazy posluchačů
17:30 – 17:45
Role bank v procesu žádosti o dotaci
Přednášející:
Jiří Havlíček, Partners
17:45 – 18:00 - Dotazy posluchačů
18:00 – 18:30
Diskuze a dotazy
dle zájmu posluchačů

Zelená úsporám

V Bludově budou závodit reprezentanti !!!
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Projev starosty obce k 64. výročí osvobození
Vážení spoluobčané,
rok co rok se v prvních květnových dnech scházíme v centru
naší obce mezi školou a kostelem, abychom vzpomněli na stále
vzdálenější květnový den pětačtyřicátého roku.
Tehdy přivezly pásy tanků Rudé armády do naší obce konec
nenáviděné vlády nacistických okupantů. Scházíme se, abychom
vzdali čest památce třinácti občanů naší obce, kteří položili své
životy v boji za svobodu českého národa.
Těžko dnes mluvit o tom, co znamená válka. Prožíváme
jedno z nejklidnějších období naší státní a národní existence.
Bezprostřední válečný konflikt se nám vyhýbá celých šedesát
čtyři let.
To je doba, kterou individuální lidská paměť obsáhne jen
obtížně. Proto si velká část naší společnosti vlastně ani nedovede představit, co všechno válka a okupace nepřátelským státem
znamená.
Neumíme se vcítit do duše člověka žijícího pod neustálou
hrozbou bombardování. Nevíme, jak bylo odvážné zazpívat
ve válečných podmínkách vlastní státní hymnu. Nevíme, co

znamenalo být vydán na milost a nemilost německému okupantovi, který vás ponižuje kvůli vašemu národnímu či rasovému
původu. Nevíme, jakou bolest na duši si odnášeli všichni čeští
nadaní studenti, kteří nemohli studovat.
Možná právě proto, že toto všechno si umíme představit jen
stěží, narůstá podpora rasistického extremismu v celé společnosti.
Zapomněli jsme, že v roli těch, komu znenadání vletí
do domu zápalná láhev, bývali v těchto zemích kdysi i Češi
a Moravané.
Zapomeneme-li na rovnost lidí bez ohledu na jejich rasu,
národnost, náboženství či třídní původ, jsme na nejlepší cestě
do nové totality. Je na nás všech, abychom to nedopustili!
Je na nás, aby oběť života třinácti bludovských mužů - Petra
Bezděka, plukovníka Josefa Březiny, Stanislava Čejky, Aloise
Diviše, pátera Karla Dřímala, Františka Homoly, Zdeňka
Pavlíka, Aloise Pavlů, Theodora Polnara, Adolfa Schwarzera,
Miroslava Stona, Jaroslava Špičky a Vojtěcha Špičky - nebyla
zbytečná.
Ing. Pavel Ston, starosta obce

Odpadové hospodářství – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Dne 9.5.2009 proběhl jako každý rok
svoz výše uvedeného odpadu v Bludově.
Obecní úřad děkuje touto cestou disciplinovaným občanům, kteří uposlechli
výzvy a odpad dovezli ve stanovenou
dobu a přímo ho skládali do přistavených
kontejnerů. Naopak díky občanům, kteří
neuposlechli výzvy a odpad složili již

ve čtvrtek a v pátek na určená místa,
vznikly nevzhledné skládky. Na tuto
okolnost reagovali zaměstnanci firmy
SITA Rapotín velice rozzlobeně a tvrdili,
že do Bludova víckrát nepojedou. Taktéž
se na skládkách objevilo velké množství
vysloužilých elektrospotřebičů, které
bylo možné odevzdat ve sběrném místě

v Bludovské a.s. a ušetřit tak nemalé
finanční prostředky z obecního rozpočtu.
Obecní úřad učiní při dalším svozu
taková opatření, aby se podobná situace
neopakovala.
Další svoz proběhne 7.11.2009.
Obecní úřad Bludov

Změna platby stočného
V měsíci červnu dává vlastník a provozovatel splaškové
kanalizace, obec Bludov, opět možnost dalším občanům, popř.
organizacím, zažádat si o změnu platby stočného s platností
od 1.7.2009. Místo platby stočného dle směrných čísel máte
možnost Vy, další občané, popř. zástupci organizací z Bludova, zažádat si o platbu stočného podle skutečně odebraného
množství vody, které proteklo vodoměrem ve Vaší nemovitosti.
K tomu stačí, abyste v termínu do 20. června 2009 zaslali, nebo
osobně předali na Obecní úřad Bludov, kancelář č. 8 - 9 (bývalý
odbor výstavby a životního prostředí), písemně svůj požadavek
s telefonním kontaktem na Vás (důležitý pro dohodnutí kontroly
vodoměru – rozvodu vody).
Možnost platit stočné podle vodného se již netýká pouze
občanů a organizací, kteří mají jako jediný zdroj vody přípojku
z veřejného vodovodního řadu. Nově mohou o změnu platby
stočného požádat i občané, popř. organizace, kteří odebírají
vodu pouze ze studny za předpokladu splnění následujících
podmínek:
- do vodovodního potrubí za tlakovou nádrží bude osazena vodoměrná sestava a to kulový uzavírací kohout, certifikovaný
domovní vodoměr (ne bytový – z důvodu nepřesnosti odečtu)
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a další kulový kohout (uzavírací kohouty jsou nutné pro
další možnou výměnu vodoměru);
domovní vodoměr musí být namontován firmou s oprávněním pro výše citované práce (nejlépe ŠPVS) – doložit
fakturu na zakoupení a montáž;
vlastník nemovitosti zodpovídá za aktuální certifikaci
domovního vodoměru – těsně před uplynutím 6-ti leté doby
od certifikace vodoměru (od montáže), zajistí jeho pravidelnou výměnu.

Na základě doručených požadavků bude pověřeným
pracovníkem provedena fyzická kontrola osazení vodoměru - napojení rozvodu vody v nemovitosti a poplatník bude
zaevidován jako poplatník stočného podle vodného. Při výpočtu
stočného se pak bude, v odsouhlasených případech, vycházet
z odpočtu vodoměrů v nemovitostech. Platby takto vypočteného stočného budou poplatníkem hrazeny na základě doručených faktur. Stočné za 1.pololetí, u nově přihlášených, bude
ještě uhrazeno dle směrných čísel – tj. 6 měs. x 3,5 m3/os.
(42 m3/rok) x 20,60 Kč/ m3.
František Balát, refernt OÚ
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

Jubilanti

Dne 19. června 2009 vzpomeneme 7. výročí
úmrtí paní

Sbor pro občanské záležitosti

Vitoslavy Zamykalové

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Nikdy
nezapomenou manžel, dcery a syn s rodinami.

v Bludově gratuluje jubilantům
V červnu 2009 oslaví:
Havlík Jaroslav
Weiserová Anna
Losová Marie
Beranová Hildegarda
Hauková Zdenka
Schwarzerová Květuše
Juránková Jaroslava
Hrubá Božena
Jílková Elisaveta
Skokan Lubomír
Ptáčková Helena
Minář Ladislav
Matějíček František
Musilová Zdenka
Schmiedová Edeltruda
Stonová Bronislava
Sedláček Antonín
Kozák František

Vančurova
Na Hradě
Školní
Na Viskách
Školní
K Zámečku
Polní
Školní
Husova
Ve Sléví
Zahradní
8.května
Palackého
8. května
Masarykova
B. Němcové
Vančurova
Nová Dědina

70
75
75
80
81
81
81
82
82
83
83
84
85
85
86
86
88
89

Dne 26. června 2009 vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana

Josefa Hoška

Stále vzpomíná celá rodina.

Dne 27. června 2009 vzpomeneme na nedožité 87. narozeniny
pana Vladislava Šubrta z Bludova.
Dne 24. července 2009 uplynou již 2 smutné roky ode dne,
kdy dotlouklo srdce naší maminky

Marie Šubrtové z Bludova.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi za všechny.
Rodina Březinova a Šubrtova.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 15. května naposledy
rozloučit s paní Zdeňkou Markovskou.
Manžel s rodinou.

Dne 16. června oslaví pan

František Matějíček
své 85. narozeniny

Hodně zdraví a životní pohody
přeje celá rodina.

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve všechny občany na

Výstavu drobného
domácího zvířectva
v zahradě za Kulturním domem v Bludově

Sobota 27. června 2009 od 12 do 18 hodin
Neděle 28. června 2009 od 8 do 16 hodin
Vystaveni budou králíci, holubi, hrabavá i vodní drůbež,
terarijní zvířata, bude možno zakoupit kvalitní a oceněná zvířata
pro další chov.
Občerstvení, kolo štěstí,
jihomoravská vína.
Srdečně zvou bludovští chovatelé.
-Vstupné 20.-, děti zdarma -

PRODEJE

v kulturním domě

červnu 2009

Pondělí 8.6.
Úterý a středa 9. a 10. 6. – levný textil
Čtvrtek 11.6., úterý 16.6., čtvrtek 18.6.,
středa 24.6., pondělí 29. 6.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Bludově

v

Pořádá v sobotu
4.července 2009

v

Zájezd
do Otmuchowa
Program:
Bystrzyca Klodzka
• Muzeum zápalek
Polanica - Zdroj
• Prohlídka lázeňské kolonády a parků
Otmuchow
• Prodejní výstava „Léto květů“

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:30
Cena : 370,- Kč
Přihlášky přijímá:
• František Kranich • Ladislav Vyhňák •
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Rekordní autodráha v Bludově už
stojí a čeká na sobotní závod
Bludov/ Poslední dílky obří autodráhy položil ve středu 27. května Zbyněk
Poisl v sále Kulturního domu v Bludově. Dráha se klikatí po celé ploše
sálu a měří už kolem tří set metrů. V sobotu 30. května odpoledne ji přeměří zástupce pelhřimovské agentury Dobrý den a zapíše nově ustavený
rekord pro Českou knihu rekordů.
„Kdyby někdo ještě přinesl další dílek, pokusím se ho do dráhy zapojit.
Část dílů jsem sehnal a koupil s pomocí inzerátů, část mi lidé půjčili,“ řekl
iniciátor nápadu, šumperský podnikatel, který se zabývá elektronikou.
Dráhu tvoří stavebnicové díly, které od poloviny 60. let minulého
století vyráběla pod značkou ITES firma KOH-I-NOOR Hartmuth. Dnes
už je to historie, vyrábí se jiná značka.
Program začíná v sobotu 30. května ve 14 hodin vyhlášením rekordu.
Pak už dostanou slovo závod - Velká cena Bludova na autodráze.
Vystřídat se může nejvíce padesát závodníků.
„Přihlásit se mohou až na místě, autíčka jim půjčíme. Cílem je projet dráhu co nejrychleji. Závod potrvá asi tři hodiny, v 17.45 vyhlásíme
vítěze,“ řekl Zbyněk Poisl.
Autodráha pak bude dál v provozu ještě v neděli 31. května od 13 do
18 hodin a znovu 1. a 2. června od 17 do 20 hodin.
Výtěžek dobrovolného vstupného věnují organizátoři na konto sbírky
Pomozte dětem. Maskot sbírky, velké žluté kuře se záchranným kruhem,
se tedy bude celé sobotní odpoledne proplétat mezi lidmi.
Pokus o rekord a závod bude provázet zábavný program na zahradě
Kulturního domu. Návštěvníky
pobaví světový rekordman
ve fotbalových dovednostech,
kouzelník,
komedianti
na
chůdách, tanečníci a šermíři.
Program moderuje televizní
hlasatelka zpráv o počasí
Alena Zárybnická, která je
jednou z tváří sbírky Pomozte
dětem.
Převzato – Šumperský
a jesenický deník
- Stanislava Rybičková

Občanské sdružení Canzonetta Bludov
Vás srdečně zve

v neděli 7. června v 16 hodin
do kostela sv. Jiří v Bludově na

IX. ročník
hudebního festivalu
Františka Pavlů

Účinkují pěvecké sbory:
Chrámový sbor BERNARDINI, Břidličná
Hudební soubor AVONOTAJ, Šumperk
Spojené pěvecké sbory
(Komorní sbor sv. Bartoloměje, Zábřeh, Carmen – Mohelnice)

- vstupné dobrovolné Občanské sdružení Canzonetta Bludov srdečně zve
v neděli 7. června 2009 do kostela sv. Jiří v Bludově
na 9. ročník duchovního hudebního festivalu
Františka Pavlů. Začátek festivalu je v 16 hod.
Účinkují:
Chrámový sbor Bernardini, Břidličná – sbor interpretuje
řadu nejen duchovních skladeb starých i současných mistrů,
ale i písně lidové, populární a spirituály v podání
a capella, nebo s doprovodem nástrojů. Zúčastnil se také
několika festivalů, např. Mezinárodního festivalu BARKA,
Polsko, Mezinárodního festivalu pěveckých sborů
Vrbno p. Pradědem, Mezinárodního festivalu duchovní
hudby v Opavě.

®KVĚTY PANÍ®

Avonotaj – hudební soubor ze Šumperka, zabývá se
interpretací židovských, většinou hebrejských písní. Vokální
aranže pochází z dílny doc. Tomáše Novotného
z Ostravské university. Soubor vystupuje nejen
v koncertních síních, kostelích synagogách, galeriích,
ale zúčastnil se také festivalu Pražské znění v r. 2004,
Týden Židovské kultury v Holešově v r. 2007,2008,
Festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu v Javorníků.
V r. 2008 Avonotaj vydal své první CD.

Kulturní dům Bludov vás zve
na hudební pořad

OPERETY

NEJKRÁSNSĚJŠÍ MELODIE
A VESELÉ SCÉNY ZE SVĚTOVÝCH
I ČESKÝCH OPERET

Spojené pěvecké sbory (Komorní sbor od sv. Bartoloměje,
Zábřeh, smíšený pěvecký sbor Carmen, Mohelnice)
- repertoár tvoří latinské, byzantsko - slovanské duchovní
zpěvy, židovské písně a spirituály. Oba pěvecké sbory
se festivalu v Bludově již zúčastnily, ovšem jako
samostatná pěvecká tělesa.

Hrají a zpívají – Z.Mervová A.Plachká, A.Sokolová, K.Smolka,
I.Melkus, N. Slavov, K.Holeš
UMĚLECKÁ AGENTURA KAREL SMOLKA

POZVÁNKA

Sobota 20. června 2009
v 18:00 hodin

So
So
So
So

- vstupné 40,- Kč Bludovan 4

na červen 2009

7. 6.
16:00 Festival Fr.Pavlů /kostel/
13.6.
6:00 Zájezd do Prahy - Dracula
20.6.
18:00 Květy paní OPERETY
a Ne 27. a 28. 6.
Výstava drobného zvířectva
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ VÍDEŇ
VÍDEŇ
Sobota 12. prosince 2009
Odjezd od KD v 6:00 hodin

Zájezd
do Chorvatska
15. – 24. června 2009

v

v

22. 6. – 1. 7. 2009
Pobytový zájezd do Crikvenice

Cena 500.- Kč
/cesta, průvodce/
Program
• Prohlídka s průvodcem – historické centrum
• Volno – vánoční trhy
Přihlášky v kulturním domě

za 6.500.- Kč
V ceně
7x ubytování s polopenzí
/švédské stoly včetně nápojů/, služby průvodce,
pobytová taxa, pojištění CK a doprava
lux. autobusem.
Přihlášky v KD Bludov

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Vzpomínka na Adolfa Kašpara při 75. výročí jeho úmrtí
Na konci měsíce - 29. června - uplyne 75 let od úmrtí slavného
českého rodáka malíře Adolfa Kašpara. Přetiskujeme v Bludovanu doslovný přepis dvou unikátních vzpomínek, které vyšly
rok po jeho smrti ve sborníku Čtvrtky III. Vzpomínky kroužku
přátel profesora Jana Voborníka (Praha 1935, s. 10-18). Jedná se
o vzpomínky malířova bratra Aloise a přítele z dětství, dalšího
slavného bludovského rodáka Dr. Jana Březiny.
A. Kašpar zemřel na jedné z cest na chodskou Šumavu. Při
sbírání podnětů k ilustracím Baarovy Paní komisárky jej zastihla
náhlá smrt - zemřel na mozkovou mrtvici na výletě k Čertovu
jezeru poblíž Železné Rudy 29. června 1934 ve věku nedožitých
57 let.
Níže uvedené vzpomínky jsou pro nás vzácné popisem
bludovské každodennosti před sto třiceti či osmdesáti lety, jsou
cenným dokladem lásky k rodné obci.
Stanislav Balík ml.

Bratr vzpomíná

Byli jsme tři sourozenci: Adolf, Alois a Marie. Adolf se narodil
27. prosince 1877 v Bludově u Šumperka v č. 145, kde rodiče
měli kupecký krám. Zdědil malířské nadání od tatíčka, kterým
nám ve volných chvilkách maloval panáčky, vojáky, zvířátka a domečky a nás již v útlém mládí ke kreslení a malování
povzbuzoval. Moc jsme se vždycky těšili na zimní dobu před
vánocemi, kdy se konaly přípravy na „Betlém“ a vánoční stromeček. Tu jsme často až pozdě do noci malovali a vystřihovali
figurky, ovečky, velbloudy a slony a stavěli domečky, kostely
a chlév pro Jezulátko. Poslouchali jsme rádi koledy chudých
dětí, které často k nám přicházely a pro které jsme měli dárky
vždy připravené; zvláště jsme se těšili na příchod sv. tří králů,
jež představovali místní hoši. Také jsme ministrovali, a tak v
adventě jsme chodili z domova ještě za tmy s lucerničkou v ruce
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klestíce si cestu hustým sněhem přes noc napadlým. S tatínkem,
který chodil horlivě do kostela a rád tam zpíval, chodili jsme
někdy na roráty na kůr. Zpěvy doprovázel znamenitý varhaník,
tehdejší nadučitel bludovské školy a pozdější šumperský školní
inspektor, náš pan učitel Fr. Wicenec.
Vánoce! Kolik blaha a štěstí přinášely nám dětem v otcovském domě! Že si bratr zachoval dětské vánoční dojmy nejživěji
v paměti, je viděti z jeho roztomilých vánočních obrázků, z jeho
ilustrací Nerudovy „Štědrovečerní romance“, z jeho známého
„varhaníčka“, vánočních lístků a j.
V neděli a ve svátek vodívali nás rodiče do rozkošného
okolí Bludova, na Zámeček, kde jsou na blízku ssutiny, náspy,
valy a příkopy starého bludovského hradu a kde prý ve sklepě
se schovávali a své bohoslužby konali Čeští bratři, ke kostelíčku Božího těla, idylicky položenému mezi lesnatými pahorky
severně od Bludova, kde se každoročně v neděli po Božím
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těle konala pouť, na kterou jsme se děti celý rok těšívaly. Toto
útulné místečko zvěčnil bratr Adolf dvakráte v knize „Paměti
obce Bludova“. Navštěvovali jsme také často Dolečky (Gryngle
– pozn. SB), krásnou, všeobecně přístupnou část zámeckého
parku, chodili k Moravě atd. V prázdné dny chodili jsme sami
na toulky po lukách a blízkých lesích. Chytali jsme tam motýly
a brouky a sbírali rostliny pro herbář. Zvláště z jara, když kvetly
ovocné stromy, byl pohled na Bludov rozkošný. Tatínek, který
miloval přírodu, neustával nás na její krásu upozorňovati. V zahrádce před okny náruživě pěstoval vzácné druhy růží. Nejraději
jsme si hráli ve velké ovocné zahradě, pozorovali se zájmem
ptactvo v četných budkách a naslouchali jeho zpěvu. Také jsme
někdy přelezli, aby nás nikdo neviděl, plot sousední zahrady
pana faráře a pochutnávali si na jeho malinách.
Roku 1888 přesídlili rodiče do Olomouce. Tam Adolf navštěvoval nejprve německou měšťanku (české tam nebylo), kde
si ho oblíbil odborný učitel Novický, Čech, pro jeho kreslířské
nadání i jako Čecháčka; pak studoval nižší české gymnasium a
na přání otce roku 1895 vstoupil, protože v Olomouci českého
učitelského ústavu také nebylo, na ústav německý. Ale německy
studoval s nechutí, a proto míval známky většinou jen dostatečné, až na kreslení a hudbu, kterou míval tehdy a celý život velmi
rád. Mám před sebou jeho vysvědčení z třetího ročníku 1897/8:
je na něm z kreslení výborně, z psaní chvalitebně, ze hry na
housle uspokojivě, ze všech ostatních předmětů jen dostatečně. Při přednáškách bratr z dlouhé chvíle kreslíval ornamenty
a figurky na okraj učebnic aneb portrétoval profesory v jejich
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charakteristických pózách. Mám čtyři takové obrázky a jsou mně
milou vzpomínkou na onu dobu, byliť portrétovaní dříve také
mými profesory. Málo tedy studoval, ale za to pilně kreslil a maloval obrázky vánoční a k národním písním dle vzoru Mikuláše
Alše pro časopis „Náš domov“, jejž vydával prof. Jos. Vévoda
v blízkém Zábřeze. Domívaje se, že k maturitě není řádně připraven, podrobil se jí jen na domluvy Romualda Prombergra,
olomouckého knihkupce a nakladatele, který ho objevil a byl
jeho prvním protektorem; Promberger orodoval za něho osobně
u předsedy komise i u profesorů, zvláště matematika Protivy:
ukázal jim i jeho malířské pokusy, že učitelem nebude, že se
chce státi malířem. To účinkovalo, a bratr maturoval se slušným
úspěchem. O svých příznivcích R. Prombergrovi a H. Schwaigrovi vypravoval sám v památníku „Romualdu Prombergrovi
k pětasedmdesátce“.
Po prázdninách roku 1899 vstoupil Adolf s doporučením
Schwaigrovým v kapse a hmotně opatřen nakladatelem Prombergrem do speciální figurální školy prof. Pirnera na umělecké akademii v Praze.
Tu obdržel v prvním roce vysvědčení, že prokázal při nestejné pilnosti prospěch ve studiích dobrý a v komposicích velmi
dobrý.
Milý Adolfe! Těžce a bolestně na Tebe vzpomínáme. Opustil
jsi nás předčasně. Budiž Ti věčná čest a paměť!
Tvůj bratr Alois
Bludovský rodák vzpomíná

Zdálo by se, že těch 11 let útlého mládí, která A. Kašpar
v Bludově ztrávil, nemělo valného vlivu na jeho další život
a tvoření, ale kdo mu byl blízek a zná Bludov, dá mi za pravdu,
že to, co si zvěčnělý Mistr v Bludově vryl ve svou mladistvou
paměť, přineslo mu bohatou uměleckou žeň. V Bludově, ležícím
na národnostním rozhraní na úpatí jesenických hor, nastřádal tolik nezapomenutelných dojmů, že by je jinde sotva byl tak rychle
nasbíral, zejména ne v městě. Sám mi jednou řekl: „Myslíš, že by
se mi bylo podařilo zobrazit mnohé výjevy z Raisových spisů tak
snadno a tak výstižně, kdybych nebyl v Bludově ministroval?“
A. Kašpar byl nejmladším ze tří dětí bludovského kupce. Otec
jeho měl chalupu u kostela vedle fary naproti škole, tedy v srdci
dědiny. Adolf byl hoch slabší, vytáhlé postavy; nosil krátké kalhoty, jaké mívaly tenkrát panské děti. Nastoupil r. 1883 do 1. třídy čtyřtřídní školy v Bludově a jevil záhy sklon k malování. Jeho
písemné práce měly vzornou úpravu. Na konci šk. roku 1883/4
byl zapsán jako premiant 1. třídy do Zlaté knihy. Rodiče věnovali Adolfově výchově velikou péči. Starší bratr Adolfův Alois
studoval tehdy na učitele. Adolf brousíval rád svůj um ve volných chvílích řešením rébusů z Malého čtenáře. Ale skotačení na
návsi se nevyhýbal. Hrál rád míčem, honil se, klouzal se na ledě,
kouloval se atd. stejně jako ostatní chlapci jeho věku. Nenadělal
však mnoho hluku, byl spíše bázlivý. Lekal se přísného vzezření
vousatého, obrejleného nadučitele, třebaže ten ho dával jiným za
vzor. Přesto, že nebyl rozpustilý, dostal jednou od učitele, který
bydlil v jejich domě, zle na pamětnou za to, že mu náhodou zabloudil kámen do jeho okna.
Adolf Kašpar byl ještě chlapeček, když si ho místní farář
vyhlédl za ministranta. Je zvláštní, že Mistr na své ministrantské
funkce tak často vzpomínal, jak např. chodil o kostelních průvodech a pohřbech před kněžími, jak zvoníval na věži, jak běžel
za saněmi, v kterých jel kaplan L. (Cyril Laichman – pozn. SB)
zaopatřovat, jak utekl zděšen od oltáře, když se u něho po mši
tento kaplan náhle skácel a v kostele nastal zmatek.

Bludovan 5/2009

Bezstarostný život Kašparův v Bludově neměl dlouhého trvání.
Když jeho otci chytlo v krámě a mnohé zboží tím bylo poškozeno, prodal domek a odstěhoval se s rodinou do Olomouce. Od
té doby (1888) nepřišel Adolf do Bludova plných 36 let, což mu
někteří bludovští lidé, kteří neznali jeho životních závazků, chtěli neprávem vykládati ve zlé. Ale velký rodák bludovský neodcizil se za tu dobu svému rodišti. Když byl r. 1926 bludovským
starostou požádán, aby vyzdobil Paměti obce Bludova, zazářil
radostí, že může Bludovu něčím prospěti a že se při kreslení
obrázků z Bludova bude moci rozehřívat vzpomínkami na své
dětství. Ihned zajel si s rodinou do Bludova a objevil v něm, ač
v něm od svého dětství nebyl, pro ilustraci spisu nejkrásnější zátiší, kterého nezná, myslím, ani mnohý bludovský starousedlík.
Pojímal výzdobu knihy tak vážně, že to bylo u umělce jeho jména s podivením. Radil ochotně, na jakém papíře, jakým tiskem
a u koho má býti kniha vytištěna atd. Když za to byl jmenován
čestným občanem Bludova, umínil si, že se tam každým rokem
podívá.
R. 1931 zavítal Mistr Kašpar do Bludova naposled. Přijel
z Loštic s ředitelem V. vlakem do Chromče. Setkali jsme se
v Bludově na Hrázkách a šli jsme po krátké zastávce u mne do
zámku podívat se mezi jiným na obrazárnu. Odtud vrátili jsme
se do dědiny. Byl krásný srpnový den (6.VIII.). Cestou ukázal
jsem Mistrovi po jeho přání Madlenčákovu chaloupku, ze které
pocházel jeho otec. Když jsme došli ke kostelu, zadíval se Adolf
na Kostelíčský les, lemující na severu dědinu, a dumal. Když
jsme seděli v hostinci u Š. (u Šimka – pozn. SB), hleděl chvíli
upřeně oknem na farářovu stodolu (dnes hasičárna – pozn. SB) a
pak projevil přání, že by si ji vyfotografoval. Když si ji se svolením pana faráře vyfotografoval, prozradil nám, že chtěl mít její
fotografii, protože si u ní jako chlapec hrával, když tam jejich
mlátili.
Když jsme se vraceli od fary mimo Kašparův rodný domek
na Starou cestu, abychom šli do Šumperka, zaklel znenadání
Adolf a pravil: „Takhle ten Baťa zhyzdil naši bývalou chalupu!“
(Baťa totiž dal skácet hrušeň v rohu zahrádky a razil zahrádkou
cestu do prodejny obuvi, kterou si tu zřídil.) Když jsme došli
k sv. Rozálii, kde se počínal Bludov ztrácet našim zrakům, obrátil se málomluvný Mistr, zahleděl se v zřejmém pohnutí mysli
na Bludov a řekl: „Tak je tu krásně!“ Tušil snad, že se dívá na
své rodiště už naposled? V onen den zmizel Bludov Kašparovi
navždy s očí, s mysli však teprve, když dodýchal na šumavské
stráni; neboť o Bludově jak minulém, tak přítomném jsme
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spolu hovořívali v Praze pravidelně každý čtvrtek, kde jsme se
scházeli. Někdy jsme byli zabráni do myšlenek a vzpomínek na
Bludov tou měrou, že nás z nich společníci musili vyburcovat
a napomínat: Nu ovšem, staří Bludováci se sešli!
Je známo, že Mistr Kašpar dlel rád na Rusavě, ve Vysokém
a v Lošticích a že o své rodiště po dlouhá léta ani nezavadil.
Jakou láskou lnul k Bludovu, pověděl při své poslední návštěvě
v Bludově. Dívaje se od svého rodného domku ke Kostelíčskému lesu, prohodil maně: „Zde bych chtěl žít na svá stará léta
i složit tu své kosti, ale víš...“ Tak dojalo ho kouzlo jesenických
hvozdů a vzpomínka na hřejivé dojmy z Bludova, z toho Bludova, z něhož si odnesl svou příslovečnou skromnost a prostotu,
jež mu často v životě nebyly na prospěch. Škoda, že se nedožil
těch „starých let“. Leč i tak je chloubou Bludova. Bludov cítí se
mu zavázán vděčností za dílo nesmírné ceny. A bohdá, že bude
proto první, jenž uctí jeho památku trvalým způsobem.
Dr. Jan Březina
Jazykově neupravováno, ponechán původní pravopis.
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NAŠE PLANETA MĚLA SVÁTEK…
Stalo se již tradicí, že 22. dubna slavíme v naší mateřské školce
DEN ZEMĚ. Oslavy chystají Brouci – ekologický kroužek.
Ale neslavilo se šampaňským a chlebíčky, nýbrž lopatou, rýči
a kolečkem.
Po krátkém úvodu, kdy Brouci zaříkávali krásné počasí
a zazpívali, se rodiče pustili do úklidu celé zahrady – natíraly se
lavičky, houpačky, dolovaly se kůly na sezení, odnášely velké
borové větve a okopávalo se, co se dalo. Práce šla všem od ruky
– jak by taky ne, když díky Broukům celé odpoledne krásně
hřálo sluníčko.
Nakonec překvapení – rozhořel se oheň a všichni si po dobře
vykonané práci pochutnali na buřtech.
DEN ZEMĚ je dnem, kdy bychom si všichni měli připomenout, že budoucí vzhled naší planety máme v rukou pouze my.
Holinková S.

Vyhlášení bludovské soutěže o nekrásnější - zahradnicky nejlépe upravené
- okno, balkon, předzahrádku, dům v r. 2009
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bludově
za podpory Obce Bludov vyhlašuje tímto pro všechny bludovské občany soutěž o nejkrásnější – zahradnicky nejlépe upravené okno, balkon, předzahrádku, zahrádku, dům v roce 2009.
Soutěž bude uzavřena, vyhodnocena a její výsledky zveřejněny na Zahrádkářské výstavě ve dnech 22.-23. srpna 2009
v Kulturním domě v Bludově.
Cílem celé akce je co nejvíce přispět ke zkrášlení Bludova
. Již nedávno některé republikové sdělovací prostředky ocenily
bludovské občany za trvalou výzdobu jejich domů, balkonů
květinami a okrasnými rostlinami. Proto máme zájem o to, aby
zahradnicky upravených domů, zahrad, předzahrádek, balkonů
či oken bylo v naší obci co nejvíce.
Odborná hodnotitelská komise - složená z bludovských
i cizích odborníků na zahradnictví a estetiku bude posuzovat
přihlášené i nepřihlášené domy, předzahrádky, zahrádky, balkony, okna - a to v druhé polovině srpna 2009. To, co se komisi
bude nejvíce líbit, bude nafotografováno a prezentováno na zahrádkářské výstavě. Odborná posuzovatelská komise rozhodne
o ocenění. Ceny budou předány na výstavě. Mimo věcné ceny
– odborné knihy, potřeby pro zahrádkářskou úpravu vlastních
prostor, - se budou moci ocenění účastníci soutěže zúčastnit za

sníženou cenu tematického odborného tematicky zahrádkářského
zájezdu , který uspořádá ZO ČZS .
Kdo se chce soutěže zúčastnit, může se přihlásit do soutěže
sám – například u kteréhokoliv člena či funkcionáře ZO ČZS,
nebo u pí Mgr. Divišové v Kulturním domě. Stejnou cestou
může kterýkoliv občan upozornit na krásně přírodně vyzdobené okno, předzahrádku, balkon v Bludově. Vycházíme při tom
z předpokladu, že nikdo nezkrášluje svoje nemovitosti pouze pro
vlastní potěchu a potřebu, ale také proto, aby jejich nemovitost
příjemně působila na okolí a kolemjdoucí.
Proto odborná hodnotitelská komise projde týden před
výstavou skutečně celou obec, na místě zhodnotí jak přihlášené,
tak i oznámené i další nemovitosti a výsledky - fota nemovitostí,
které zaujmou, vystaví na výstavě. V odborné komisi budou pracovat i zástupci obce.
Při posuzování budou hodnotit :
- Celkový estetický dojem okna, balkonu, předzahrádky,
zahrady domu
- Vhodnost použitých rostlin pro dané místo a využití,
způsob jejich pěstování
- Využití dalších přírodních prvků a materiálů

Zahrádkářská výstava 2009 - informace o přípravě
Bludovští zahrádkáři připravují již tradiční zahrádkářskou
výstavu, která se v prostorách bludovského Kulturního domu
uskuteční v sobotu a v neděli 22. a 23. srpna 2009, a to za
podpory obce.
Letos se chceme více věnovat oleandrům a ibiškům. Na
výstavě jako vystavovatele velmi rádi přivítáme i nečleny
našeho svazu, kteří tak mohou představit své zahrádkářské
výpěstky, venkovní i pokojové rostliny, truhlíky, rostlinné
kuriozity apod. Podle vývoje pěstitelského roku samozřejmě
ovoce, zeleninu, tradiční i nové odrůdy, novinky apod. Jistě
se najdou tací, kteří mají sami doma opatrují třeba některé
zvláštnosti a rarity z rostlinné říše - a mohli by je veřejně
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představit i ostatním. Vzpomínáte – na poslední výstavě byla
mimořádnou zvláštností jedna extravagantní rostlina, která pro
naši výstavu vykvetla poprvé po dlouhých dvaceti letech !
Věci na výstavu budeme přijímat v Kulturním domě v pátek 21. srpna od 9 hod. Předávat exponáty po výstavě budeme
v neděli od 17 hod.
V sobotu potom od 15 hod. se na výstavě chceme setkat
jednak se všemi vystavovateli, ale také s majiteli nemovitostí
oceněných v naší soutěži.
Věříme, že takto připravovaná výstavě opět poskytne celou
řadu inspirací, námětů a motivů pro každého milovníka krásných
květů, rostlin, příjemného prostředí a to i vaši zásluhou!

Bludovan 5/2009

Nepříjemné setkání a včelí roje
V úterý 12. května tr. večer před sedmou hodinou mně telefonovala jednatelka spol. Obecní lesy s.r.o., že na lípě u pomníku
Adolfa Kašpara se usadil roj včel a že neví, jak jej odstranit.
Na mě že se obrací jako na včelaře s prosbou o radu, co má
udělat. Nabídl jsem, že zařídím vše potřebné. Vzal jsem igelitový pytel na plasty, provázek a vydal se roj hledat. Když jsem
obcházel pomník a obě lípy - ty sem byly vysazeny v říjnu 1968
na připomenutí padesáti let vzniku ČSR - žádný roj jsem neviděl.
Z nejbližšího domu směrem ke státní silnici č. 11 vyšla mladá
žena, která mně roj ukázala a sdělila, že přiletěl po obědě, ohrožoval celé okolí a chtěla vědět, proč přiletěl právě tam. Roj to
byl docela pěkný - odhadl bych jej na cca 2,5 kg. Potíž však byla
v tom, že se usadil ve větvích cca 7 metrů nad zemí. Na žádné
„hrdinské činy“ si už netroufám.
Dle platné vyhlášky mají být místní včelaři nápomocni
profesionálním hasičům, kteří se o roje neznámého původu postarají tím, že je odchytnou, usmrtí a spálí. Proto jsem zavolal
z mobilního telefonu č. 150 a dovolal se do Pardubic na dispečink
hasičů. Tam se mě zeptali, zda roj ohrožuje okolí. Po odpovědi,
že prozatím ne, ale ráno k ohrožení občanů - hlavně dětí, které
téměř pod stromem s rojem čekají na autobusy - zcela určitě dojít
může, mi odpověděla pracovnice obsluhující dispečink, že se to
bude řešit až další ráno. To, co mi bylo sděleno do telefonu, jsem
řekl mladé paní.
Do hovoru se s největší možnou arogancí vmísil muž bydlící
ve stejném domě. Nevím a ani nechci vědět, kdo to je a v jakém
vztahu je k oné ženě. Začal nevybíravě nadávat na pracovníky
obecního úřadu, že nejsou schopni včely odstranit přesto, že mají
tak vysoké odměny, že starosta nezvedá telefon a místostarosta
že mu řekl, že se o to postará a ukončil hovor a přesto se stále
nic neděje. Následovaly další nadávky. Nebylo mi z jeho chování dobře. Požádal jsem, zda si za plotem jejich domu můžu do
zítřka nechat schovaný pytel s provázkem. Když mně to dovolili,
odešel jsem.
Po asi dvaceti minutách jsem se vrátil. To tam již byl místostarosta naší obce Ing. Ťulpík a čekal na šumperské hasiče, kteří na jeho výzvu slíbili včelí roj odstranit. Snažil se zmíněnému
muži vysvětlit, že telefonní hovor přijal při jízdě autem, a proto
hovořil co nejméně. Nikdo o jeho vysvětlení ale nestál. Šumperští hasiči opravdu za chvíli přijeli - neměli však výsuvný žebřík,
ten si zajistili od svých kolegů v Zábřeze. Na chytání včelích
rojů jsou hasiči velmi dobře vybaveni. Kromě výsuvného žebříku
mají oblek, do kterého nepronikne žádný hmyz - tedy ani včela,
včelařský klobouk, a co je nejdůležitější také vysavač, který „posbírá“ veškeré včely, které se nepodaří setřást do krabice, pytle
apod.
Mnozí si možná říkají, proč se v posledních letech s chytáním včelích rojů dělají takové zbytečnosti, které nejsou zadarmo
- jsou hrazeny z rozpočtu ČR. Vždyť i v minulosti se včely rojily

- takto se přece rozmnožují. K odstranění rojů se nemuseli volat
hasiči - vždy se našel včelař, který je setřásl do rojáčku, večer
je odnesl do svého včelínu, usadil je do úlu a rozšířil tak své
včelařské hospodářství. Bylo dobrým zvykem, že tomu, kdo mu
o včelách řekl, dal sklenici medu. Řada občanů naší obce jistě
ale také ví, že v r. 2007 bylo šesti bludovským včelařům spáleno
67 včelstev se vším spalitelným materiálem včetně jejich obuvi
a oděvů, ve kterých včely ošetřovali. Důvodem této státem
nařízené a uhrazené likvidace včelstev je mor včelího plodu.
Je to nemoc nepřenosná na člověka a ani další zvířata včetně
ostatních druhů hmyzu. Není to ani nemoc včel - pouze včelího
plodu. Včelí larva, která se má proměnit ve včelu, shnije. Po
vysušení se tomu, co ve včelím plástu zbude, říká příškvar - ten
obsahuje až pět miliard spór bacilu, kterým se tato nemoc šíří do
dalších včelstev. Tyto spóry přenáší také zdravé včely v potravě
- tedy v medu.Včelstva jsou každoročně vyšetřena a na včelíně,
ve kterém je nalezeno jedno jediné včelstvo, se likviduje naprosto vše. Proto je „Nařízením státní veterinární správy“ vymezeno
kolem každého „ohniska“ ochranné pásmo - je to kruh o poloměru 5 km. Po likvidaci nemocných včelstev v Bludově byl mor
nalezen v loňském roce v Hrabenově, letos v Králci. Bludov je
tedy neustále v ochranném pásmu - včely se nesmějí přemisťovat, nesmějí vznikat nová včelařská stanoviště a roje neznámého
původu se musejí pálit přesto, že již druhým rokem tato nemoc
v bludovských včelích chovech nalezena nebyla. Veškerá vzpomenutá veterinární nařízení jsou zveřejněna na obecní úřední
desce a každý si je zde může přečíst. Protože vím, že je čte málokdo, napsal jsem tento článek, ke kterému mne vyprovokovalo
chování jednoho z občanů žijících v naší obci.
Prosím vás všechny, kteří najdete včelí roj: nevyhledávejte
pomoc u včelařů, ale volejte šumperské hasiče, kteří včely
zlikvidují. Ušetříte tím mimo jiné včelaře od pokušení riskovat
a odnést chycený roj do svého včelínu.
Stanislav Balík st.

Stálá expozice fotografií
Od poloviny března letošního roku je v kinosále Kulturního domu Bludov umístěna stálá expozice fotografií. První
série snímků má název NAŠÍM KRAJEM A PŘÍRODOU.
Výstava bude obměňována vždy za 3 měsíce a prohlédnout si ji můžete v době, kdy je kulturní dům otevřen pro
veřejnost, tj. pondělí 10 – 16 hodin, úterý, středa a pátek 10
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– 12 hodin a ve čtvrtek od 10 do 17 hodin nebo v době, kdy
je v kulturním domě nějaká akce.
Takže až půjdete kolem kulturního domu v takové
době jste srdečně zváni k prohlídce zajímavých
fotografií.
Srdečně Vás zvou František Polách
a Evžen Horák, autoři výstavy
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SPORTOVNÍ OZVĚNY
Zpráva o činnosti stolních tenistů
Po ukončení sezony bych veřejnost rád informoval o výsledcích
a činnosti oddílu stolního tenisu. Nejlepšího výsledku dosáhlo naše
“áčko”, které bojovalo až do samého závéru o postup z krajského
přeboru. Jen smolně prohrané zápasy s prvním Bruntálem a druhým
Postřelmovem, oba 10:8, je připravily o ještě lepší pozici v tabulce.
Základem úspěchu byla hlavně vyrovnanost čtveřice hráčů a výborná
úspěšnost P. SRBA.

V R.P.II jsme měli dvojí zastoupení. Zatímco „céčko“ hrálo již
tradičně o špici tabulky, tak „déčko“ jako nováček nezklamalo a
odehrálo celou sezonu v klidném středu. Hráči obou družstev měli
vzácně vyrovnanou celkovou úspěšnost, což dává naději do příštího
ročníku.
Regionální přebor II (tabulka soutěže - základní část po 22 kole)

Krajská soutěž II. třídy, sk. B (tabulka soutěže - základní část po 22 kole)

To „béčko“ mělo v R.P.I jiné starosti. Tím, že se do odvet nepodařilo
stabilizovat sestavu a často museli vypomáhat hráči z „céčka“, to na
tak kvalitní soupeře mnohdy nestačilo. Takže hlavně díky výborným
výkonům J. Sedláčka je záchrana v soutěži docela slušný výsledek.
Regionální přebor (tabulka soutěže - základní část po 22 kole)

Také bych rád zmínil mladé hráče J. JELÍNKA a D. STRAŠILA.
Celou sezonu prokazovali výbornou formu v oblastních mládežnických soutěžích, kde se umisťovali na nejvyšších příčkách ve svých
vékových kategoriích.
Doufám, že příští sezona bude stejně úspěšná jako ta letošní a že
do soutěží se zapojí co největší počet hráčů.
Na závěr sezony jsme uspořádali turnaj, na který jsme pozvali i hráče
z Nižboru, kteří nám tím oplatili naši podzimní návštěvu. Tato akce
byla velice úspěšná jak po sportovní, tak i společenské stránce. Aktivně se zúčastnilo 20 hráčů a po celodenním boji, kdy mezi poslední 4
se dostali 3 hráči z Bludova, zvítězil P. SRB.
A následné večerní posezení v příjemné a přátelské atmosféře
i s kytarou a zpěvem nemělo nejmenší chybu. Zde bych chtěl
poděkovat vśem, kteří se na této podařené akci podíleli, ale hlavně
P. ŠUPINOVI ze největší podíl na organizaci a L. BÖSEROVI za
vyčerpávající práci za barem. Ale konečně, přečtěte si, co o nás píší na
svých stránkách přátelé z Nižboru.
Stanislav Soural

Slušní a hodní lidé stále žijí
Už od chvíle, kdy jsme dorazili do Bludova, přemýšlím, jak
„uchopit“ tohle téma (náš zájezd do Bludova) tak, aby to nebylo
jen suché konstatování faktů a skutečností. Na nic jsem nepřišel,
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nic mě prostě nenapadá a tak nezbývá než sednout ke klávesnici
a začít. A pěkně na ostro, žádný koncept a přípravy, prostě z
voleje. Uvidíme, co z toho vyleze. A kdyby se to nedalo číst,
věřím, že si svoje v komentářích řeknou i ostatní. Myslím, že
i ty největší internetové ignoranty musela tamní akce tolik nadchnout, že to za trochu námahy v podobě napsání příspěvku
určitě stojí.
Když jsme opustili Prahu, tak už šlo všechno relativně
hladce. Hradec, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Mohelnice
a Bludov. Celkem necelých 300 km a přes 5 hodin v autě. Možná bychom to zvládli i dříve, ale:
1) nebylo kam spěchat
2) Kokrment a Jenda neustále doplňovali tekutiny a tím pádem
jsme neustále stavěli
Když jsme dorazili do Bludova, byla tma. „Tak teď vám
ukážu, co dovede navigace, vy selský hřbeti“, pravil jsem
a zahnul jsem dle pokynu navigace na nějakou záhadně měkkou
a zcela jistě tu nejužší cestičku v Bludově. Popojeli jsme asi
ještě 100 m, než jsme se dostali na zahradu nějakého rozestavěného domu, kde jsme definitivně zapadli až po polovinu kol do
bahna. „Konec, jdeme shánět kobyly, sem žádný auto nezajede
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aby nás vytáhlo.“ „Blbost, to vytlačíme, všichni ven“. A tak
všichni vyskákali a auto skutečně vytlačili. Jenže v zápalu boje
a pod příkrovem tmy si nevšimli, že i oni se do bahna boří až
po kotníky a protáčející se kola udělala taky svoje. Výsledek?
Auto venku, na silnici tolik bahna, že je tam určitě ještě dnes
a za břicha se popadající Bludováci. No, musím uznat, že
navigace je perfektní věc, ale má to ještě trochu mouchy.
Následovalo uvítání (jak jinak než slivovicí), vybalení věcí
a odchod do hospody.
Výborný jídlo a tamní Holba - šerák 11°, lahůdka. Syrečky
zapečený v bramboráku - znáte? Ne? Zkuste, dobrý. Spousta dojmů z cesty, vzpomínky na loňský turnaj v Nižboru, poznámky
k uplynulé sezóně a další a další témata se střídala skoro stejně
rychle, jako prázdné a plné půllitry a najednou byla půlnoc.
„Hoši, jdeme na pelech“, zaznělo od stolu, zítra to začíná.
Domácí se odebrali do svých domovů, ne tak my. Doneslo se
k nám, že v suterénu pod sokolovnou je klub, kde se zavírá
až k ránu. Nezaváhali jsme. Teda to bylo „doupě“. Skrze kouř
různého původu bylo poměrně těžko vidět, natož aby se dalo
dýchat. Ale žilo to tam, to se musí uznat. Jukebox řičel tolik,
že o nějakém hovoru nemohla být ani řeč, postavy různých podob rozličně polehávaly po stolech nebo se potácely po lokále.
Ostatně, několik fotografií z tamního klubu je v galerii. Moje
nejoblíbenější je asi tato:
Tak to bylo. Kolem čtvrtý ráno nám tamní servírka sdělila,
že se musí jít učit a že končíme. No uznejte, byli byste takoví
a upřeli někomu vzdělávání ve 4 ráno? Taková vůle, takové sebeovládání. Nešlo to, zaveleli jsme k odchodu, i když v „hrací
bedně“ jsme měli navoleno ještě spoustu muziky. Dofouknout
karimatky, složit hadry do komínků, zalehnout do spacáku
a očekávat zítřejší (vlastně už dnešní) turnaj.
Jestli jsme byli předchozí večer jak v Jiříkově vidění, tak
teď ráno to teprve začalo. Vysoukali jsme se ze spacáků a už
se začali scházet naši hostitelé. Jeden s pekáčem buchet, další
s bůčkem, další s hromadou chlebíčků a další a další s dalšími
a dalšími pochoutkami a laskominami. Byli jsme z toho tak
„vyvalení“, že jsme chvílemi měli oči na zadní straně hlavy.
Královská snídaně (a nejen snídaně). Rozlosování turnaje
a v 9:00 začátek. Líté boje ve skupinách, pavouk pro vítěze
a pavouk pro poražené. Byly zde k vidění velmi pěkné zápasy
a samozřejmě i slabší. Žel, musím sebekriticky podotknout,
že do té druhé skupiny patřily i moje zápasy. Nějak mi to herně
nesedlo, takže vypadnutí ve skupině a pak mi ještě vyprášil kožich
Banán hned v prvním zápase pavouka. No, prostě ostuda.
Všechno za Nižboráky zachraňoval Jindřich. Účast ve finále,
nakonec druhý místo. Vítěz? Hádejte. Neuhádnete? Podívejte se
na výsledky a na fotky. Fanfáry, vyhlášení vítězů a předání cen.
Tak, to by bylo a co teď? „Pojďte na fotbal“, zaznělo z řad
místních. A bylo rozhodnuto. Za krásného počasí jsme zhlédli
místní derby 1B třídy mezi domácím Bludovem a sousedním
Malínem. Výsledek - herní 2 : 2. Jinak to mělo ještě další výsledek a sice ten, že jsme zjistili, že místo pro penaltu (odkud
kopali domácí penaltu těsně před koncem utkání) bylo o 1,5m

dál, než by mělo být. Ten, kdo to lajnoval, ten by zasloužil :-).
Pak návrat do sokolovny a pařilo se a hrálo se a jedlo se
a pilo se až do časného rána. To, co předváděl Kokrment (v tom
nejlepším smyslu slova) bralo dech. Skvělá muzika a zábava.
Dokonce proběhly i nějaké tanečky a to je vždycky známka toho,
že se všichni dobře baví. Teda ten Kokrment vydrží jako kůň.
Jako jediný z nás mohl držet krok s domácími na poli chlastu.
Ještě trochu sekundoval Jenda, ale Kokrment byl neskutečnej.
Všechno myslím dokumentuje následující událost. Ráno se ke
mně přitočil Banán a povídá: „Přečti si tohle“, ukazuje na displej
mobilu. Tam stálo něco v tomto smyslu: „Pozdravuj Nižboráky,
chtěl jsem přijít a zkoušel jsem chodit, ale nejde to“. Tak když
tohle napíše „předseda“ Moraváků, tak to si pište, že to bylo
velký.
No, ráno opět skvělá snídaně, tedy kdo mohl. Tady opět
zazářil Kokrment, úplně mě fascinovalo, jak si seřadil jednotlivé chody snídaně podle velikosti. Podívejte na fotku, není to
nádherný? Ten pořádek a logický pořadí jednotlivých chodů. To
má cenu. Ještě týmové foto nakonec, rozloučení a kolem 10:00
odjezd směrem na Nižbor.
Když se mi celé ty tři dny zpětně a s odstupem promítají
v hlavě, odnáším si z Bludova několik dominantních dojmů,
které jsem se snažil vtělit do nadpisu. Neuvěřitelná pohostinnost
a slušnost, pohoda a klid. Obrovská legrace. Zdá se mi, že na
Moravě opravdu žije nějaký jiný lidský rod. No, posuďte sami.
Byl jsem se projít po Bludově a potkal jsem asi 10 dětí. Všechny mě pozdravily a v životě mě neviděly. Nejprve jsem byl tak
překvapenej, že jsem možná ani nestačil odpovědět. Pak už jsem
si zvyknul. Po celou dobu se o nás naši hostitelé starali tak, že to
bralo dech. A vrchol všeho byl, když nám před odjezdem řekli,
že se omlouvají, že spíme v sokolovně na podlaze, že příště si
nás rozeberou do rodin. Šáňa hned konstatoval, že kdo vyfasuje
Kokrmenta, ten to teda vyhraje...
Prostě jiní lidé, jiný svět. Zkuste se projít po Praze, po Berouně atd... Nas..ní lidé s telefonem u ucha, kteří stále někam
pospíchají a pořád vymýšlejí, kde narvat nějaký prachy. Člověk
popojede 300 km a dostane se do jinýho světa. Řekl bych, že
tamní lidé žijí spolu, tady u nás žijí lidé vedle sebe. Samej internet, mobil, Skype, ICQ a já nevím co ještě a když se potkaji tváří
v tvář, tak si vlastně nemaji co říct, protože už o sobě všechno
vědí a tak zase mlčky čumí do těch telefonů, jestli jim někdo
něco „neříká“. Ale to už je na jiný povídání.
Na závěr bych se ještě chtěl všem čtenářům a aktérům
omluvit. Pokud jste od tohoto článku čekali něco jiného, nebude
to. Pro mě to bylo tolik zážitků, že by to vydalo na knihu a ne
na jeden článek. Těžko se vybírá, navíc nejsem žádnej „Čapek“.
Jakkoliv jsme jeli na turnaj ve stolním tenisu, pro mě osobně to
bylo o nových lidech, o zážitcích, o stmelení naší party, prostě
o životě a až pak o stolním tenisu. Vrátil jsem se domů fyzicky
ztahanej jako zvíře, ale duševně nesmírně obohacenej a šťastnej.
Jsem rád, že jsem tam byl.
Napsal Ivan Hynek

Komenda kulečníkovým Mistrem Litomyšle
V sobotu 9. května se v Litomyšli konal XII. ročník turnaje
O mistra Litomyšle ve hře 9ball. Tento turnaj má velkou tradici.
Mezi jeho vítěze se zařadili např. mistři ČR Petr Šána, Dan
Kopecký či David Žalman. Z této hvězdné sestavy tentokrát
chyběl jen Žalman.
Po roční pauze se turnaje zúčastnili také dva zástupci klubu
BC Bludov.
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Marek Švesták, vítěz posledního turnaje šumperské ligy,
skončil na šestém místě, když ho vyřadil pozdější finalista, hráč
domácího oddílu, Pavel Hajn. Ten se ve finále setkal s dalším
bludovským hráčem Josefem Komendou, který svého klubového
kolegu dokonale pomstil, když dal Hajnovi kanára 6:0 a stal
se tak trochu překvapivým vítězem celého turnaje.
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Zápis dětí do MŠ Bludov
Dne 8.4. 2009 se v MŠ Bludov uskutečnil „Den otevřených dveří“, na kterém si
mohli rodiče spolu s dětmi prohlédnout
celou školku a případně si v ředitelně
vyzvednout tiskopisy potřebné k zápisu.
Učitelky a jejich starší kamarádi pro ně
připravili během prohlídky různá překvapení, umožnili jim nahlédnout do
všech zákoutí a vyzkoušet si šikovnost
při rozličných činnostech či soutěžích
(terapeutický bazén, skákání na trampolíně, skluzavka, lov rybiček, hod míčkem
na cíl, atd. ) a nakonec je obdarovali
drobnými dárky.

Ve středu 22.4.2009 proběhl zápis do
MŠ Bludov. Žádost o přijetí podali rodiče
celkem 35 dětí. Pro školní rok 2009/10
jsme jich však mohli přijmout pouze 24,
čímž jsme na maximum naplnili kapacitní možnosti našeho zařízení. To je dáno
omezenými prostorami, hygienickými
předpisy a dalšími nařízeními, podle
kterých se musí chod nejenom naší MŠ
řídit.
Při posuzování žádostí jsem se přísně a objektivně řídila podle ustanovení
Školského zákona §34 odst. 4, zákona
č.561/2004 Sb. a postupovala v souladu

se směrnicí č. 2/05 Mateřské školy Bludov, Polní 502, Bludov, kterými jsou
stanovena kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání.
Všem odmítnutým se s těžkým
srdcem omlouvám, ale opravdu nebylo
v lidských silách objekt naší MŠ nafouknout a uspokojit všechny zájemce. Měli
bychom dát všichni hlavy dohromady
a společně s vedením naší obce se pokusit najít přijatelný způsob, aby v příštích
letech k takovým situacím už nemuselo
docházet.
Ivana Kouřilová, ředitelka MŠ Bludov

Bludovští mladí hasiči po roce obhájili prvenství
V sobotu 16. května se v bludovském víceúčelovém sportovním areále konalo okresní kolo soutěží mládeže a dorostu. Za
nepříliš příznivého počasí bojovalo 12 družstev mladší kategorie
a 13 družstev starších o tituly okresních přeborníků pro rok 2009
a starší kategorie zároveň o dvě postupová místa na krajské kolo.
V mladší kategorii došlo k velkému překvapení, když po celý
rok vedoucí družstvo Dolních Studének nezvládlo ani jeden ze
dvou pokusů požárního útoku, a tak se spolehlivým výkonem celého dne a vynikající štafetou 4x60m vyhoupl k titulu okresního
přeborníka výrazně omlazený Bludov. Bylo to překvapením i pro
domácí vedoucí, kteří byli během dne již smířeni s druhým místem. Tento výsledek je o to cennější, že pro Bludov to znamená
pátý titul v nepřerušené sérii.
Ve starší kategorii, kde se bojovalo i o postup do kola
krajského, bylo předem jasné , že průběžně vedoucí Bludov
může ohrozit pouze vlastní chyba a tak se boje odehrály hlavně
o druhou postupovou příčku, kterou nakonec obsadil zkušenější
Kolšov, k velké radosti domácího týmu, protože právě Kolšov je
už několik let týmem, který s domácími výborně spolupracuje
a na krajských kolech se navzájem povzbuzují. Bludovský
výběr se tedy mohl věnovat odměnění svých vedoucích, rodičů
a všech diváků výbornými výkony a hlavně vítězstvími ve všech
disciplínách, což se v historii podařilo snad jen výjimečně. Rozdíly byly obrovské, štafeta CTIF o více než 14 sekund, štafeta
4x60m o 8 sekund a hlavně královská disciplína požární útok
o 7,68 sekundy v novém okresním rekordu 13,37 sekund.

Tyto výsledky byly tím nejlepším rozloučením tohoto výborného
družstva na domácí dráze, protože v tomto složení letos v této
kategorii končí a základ družstva bude příští rok bojovat v kategorii dorostu. I proto byly k vidění slzy v očích jak vedoucích,
tak i rodičů a diváků.
Toto družstvo zvítězilo na okresním kole potřetí v nepřetržité řadě a nezbývá než mu popřát, aby svou pouť touto kategorií
úspěšně zakončilo vítězstvím na kole krajském 6. června na
atletickém stadionu Spartaku Přerov a vysněnou účastí na Mistrovství České republiky.
Hodně potřebného štěstí přejí vedoucí.
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