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Projev starosty obce k 68. výročí osvobození
přečíst i na tomto našem bludovském Po-
mníku padlých. 
 Naši předkové neumístili dvě mra-
morové desky do centra obce nadarmo. 
Tyto desky  mají navždy připomínat nám 
i těm, kteří budou žít v Bludově po nás, 
hrdinství, utrpení a oběti, které bylo třeba 
přinést, abychom my mohli žít svobodně 
a důstojně.
 Mají připomínat, že touhu po svobodě 
a důstojnosti nelze zašlapat do prachu 
ani esesáckou důstojnickou holínkou, ani 
pásy tanků zemí Varšavské smlouvy.
 Bez touhy po svobodě a důstojnosti 
totiž přestáváme být lidmi. Můžeme si to 
opakovaně připomínat i díky oběti života 
plukovníka Josefa Březiny, pátera Karla 
Dřímala, Zdeňka Pavlíka, Aloise Diviše, 
Stanislava Čejky, Adolfa Schwarzera 
a dalších umučených bludovských mužů, 
stejně tak jako díky těm našim hrdinům 
z druhé světové války, kteří přežili. 
 Boj o význam událostí starých sedmde-
sát, šedesát či čtyřicet let stále neskončil, 
jak se může přesvědčovat každý, kdo sle-
duje veřejné debaty v médiích.
 Je naším úkolem, abychom nenechali 
zpochybňovat a relativizovat utrpení 
našich předků v obou totalitarismech 
a abychom nebyli - dobrovolně či nedob-
rovolně - do nějaké nové či staronové 
totality znovu zataženi.
 Před tím nechť nás varuje třináct jmen 
padlých bludovských mužů.
 Díky vám, naši hrdinové, že dnes mů-
žeme žít své svobodné a důstojné životy. 
Díky vám – za vaši statečnost a odvahu, 
za vaši prolitou krev.
Vážení spoluobčané, 
děkuji Vám za pozornost.
 Ing. Pavel Ston, starosta obce

Vážení spoluobčané,
když v květnu roku 1945 sovětská 
a americká armáda osvobodila naši zemi 
od téměř sedmileté německé nadvlády, 
znovu se tak naplnil jeden z odvěkých 
snů našeho národa.
 Naplnil se sen o svobodě člověka 
a občana, sen o lidské důstojnosti.
 Pošlapávání lidské svobody a důstoj-
nosti, jež jsou neodmyslitelně spojeny, 
je vlastní podstatou každého totalitního 
režimu. Dobře víte, že naše země ve 
dvacátém století prožila dva totalitarismy 
– konec prvního z nich, toho německého, 
nacistického, si právě v těchto dnech při-
pomínáme. 
 Netrvalo ani tři roky a z části nadšeně, 
z části nuceně, jsme se vrhli vstříc druhé-
mu – československému komunistickému 
totalitarismu, který se inspiroval v bolše-
vickém Rusku.
 Každoročně se u tohoto pomníku 
scházíme mimo jiné i proto, abychom si 
připomínali, že v každém totalitním údobí 
našich dějin se našli lidé, kteří viděli dál 
než jen na vlastní dvorek.
 Pokaždé se našli lidé, kterým nebylo 
lhostejné, v jakém prostředí žijí, kterým 
nebylo jedno, co se učí děti ve školách 
a co se může a nemůže říkat nahlas.
 Tito lidé se zapojili do odboje a odporu 
– protinacistického a protikomunistické-
ho.
 První z nich byl silnější a výraznější, 
jak si ostatně můžeme dnes a denně 

Pozvánka 
na zastupitelstvo

V pondělí 10. června 2013 
od 18:00 hod. proběhne 

v kulturním domě 14. zasedání
 zastupitelstva obce. 

Všichni jste srdečně zváni.

 
Reprezentace Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska
trénovala v Bludově. 
Bludov má v reprezentačních 
výběrech čtyři zástupce !!!

členky reprezentace zleva - Lenka Strouhalová, 
Lucie Strouhalová, Monika Sobotková

členové reprezentace zleva - Lenka 
Strouhalová,Tomáš Riedl, Monika Sobotková

Ve dnech 17.-19. května se stal Bludov 
místem prvního reprezentačního srazu 
nově ustavené reprezentace dorostenek, 
která se začíná připravovat na premi-
érové Mistrovství světa 2014, které se 
uskuteční v České republice.

 Bludov byl vybrán z mnoha kan-
didátů i proto, že se zde v minulosti 
připravovala ženská reprezentace, která 
zvítězila na Hasičské olympiádě v roce 
2009, koná se zde velice prestižní závod 
Českého poháru v běhu na 100m, vedení 
a celý bludovský sbor je v celé republice 
už dlouhobě znám pro své organizační 
a pořadatelské schopnosti a také vynika-
jící spoluprácí s obecním úřadem.

- pokračování na straně 2 -

ˇ
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 Dorostenky čekaly vstupní atletické a dovednostní testy, při 
kterých jim trenérky vysvětlovaly nedostatky tak, aby na příš-
tím reprezentačním srazu mohlo být podle výkonů jednotlivých 
závodnic zredukováno složení reprezentace pro další průběh 
přípravy. Děvčata nacvičovala i výstup na věž na HZS Šumperk.
Obrovským úspěchem pro Bludov je nominace hned tří našich 
děvčat, konkrétně Lucie Strouhalové, Moniky Sobotkové a Len-
ky Strouhalové.
 Výběr se uskutečnil v dubnu na hasičské stanici Ostrava
-Poruba z více než 150 uchazeček z celé České republiky. Děv-
čata čeká v příštích týdnech velice tvrdá práce, v měsíci srpnu 
se opět v Bludově bude rozhodovat o tom, která uspějí a budou 
nadále členkami už užšího výběru.
 Za přípravu reprezentačního srazu je třeba poděkovat hlavně 
Mileně a Martinu Sobotkovým, kteří celou akci naplánovali, za-
řídili a po celý víkend ve spolupráci s dalšími členy zajišťovali.
Poděkování samozřejmě patří také vedení obce za vstřícný 
přístup k této pro Bludov určitě významné akci.
 Sraz navštívila náměstkyně starosty SH ČMS Praha Ing. 
Monika Němečková, která vyjádřila velké uznání a spokojenost 
s připravou a průběhem této akce. V tuto chvíli je tedy domovem širší výběr reprezentace dorostenek SH ČMS

dívčí reprezentace Bludov. Trojici našich děvčat v reprezen-
tačních výběrech doplňuje i dorostenecký reprezentant Tomáš 
Riedl, který se připravuje v Ostravě a bude mít možnost startovat 
na MS již v letošním roce.
 Přejme tedy našim závodníkům co nejlepší formu a zdraví, 
Bludov tak bude moci získat další medaili z MS, tak jako tomu 
bylo před dvěma lety zásluhou Tomáše Weidingera, který přivezl 
bronz z požárního útoku z ruského Petrohradu.  

Bludovští mladí hasiči obhájili tituly okresních přeborníků.
Do krajského kola postupují i všichni naši startující  v kategorii dorostu.
Sezonu zahájila i družstva mužů a žen.

V sobotu 27.dubna se na bludovských drahách bojovalo ve 
štafetách mladších a starších žáků a také o postupová místa 
v kategoriích dorostenců a dorostenek.
 Družstva mladších i starších žáků potvrdila ve štafetě 4x60m 
s překážkami a štafetě CTIF svou nadvládu a podle papírových 
předpokladů s převahou zvítězila a vytvořila si rozhodující 
náskok před finálovým závodem.
 V odpoledních hodinách bojovali dorostenci a dorostenky 
o okresní tituly a postupy na kraj. Bludovské barvy hájily dvě 
dorostenky a jeden dorostenec v kategorii jednotlivců. Titul 
okresní přebornice v kategorii dorostenek získala celkem pře-
svědčivě Lucie Strouhalová, bronz Kateřina Krobotová a spolu 
s bronzovým dorostencem Jiřím Krejčím ml. všichni tři zaslou-
ženě vybojovali postup na krajské kolo do Olomouce. 
 Finálový závod žáků se za neskutečně nepříznivého počasí 
konal 11. května v Třeštině. Poslední disciplínu, kterou byly 
požární útoky s vodou, zvládla obě družstva zkušeně.
 S vědomím velkého průběžného bodového náskoku se 
nehnala za vítězstvím v posledním závodě, ale pohlídala si své 

Okresní kolo Třeština 11.5.2013

družstvo starší Třeština 11.5.2013

družstvo mladší Třeština 11.5.2013

Okresní kolo dorostu Bludov 27.4.2013
zleva - Lucie Strouhalová, Jiří Krejčí, Kateřina Krobotová
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Informace o platbě nájemného za hrobová 
místa na veřejném pohřebišti v Bludově

Obec Bludov žádá občany, kteří mají pronajaté hrobové místo 
na místním pohřebišti v Bludově, aby si v období od 6.5. 2013
- 30.6.2013 vyzvedli dodatek ke smlouvě o nájmu hrobového 
místa.  Uvedený dodatek řeší změnu poplatku za pronájem hro-
bového místa  a změnu poplatku za služby spojené s pronájmem 
hrobového místa. Změny poplatků jsou provedeny v souladu 
s novým ceníkem. 
 Po podpisu dodatku je nutné provést úhradu stanovených 
poplatků v pokladně obecního úřadu nebo zasláním na účet obce 
dle var. symbolu, který bude uveden v dodatku.

Pokladní hodiny Obecního úřadu Bludov
Pondělí a středa: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:00
Úterý a čtvrtek:
Návštěvu je možné si sjednat po telefonické domluvě.
Pátek: Zavřeno
Pro informace a případné dotazy se můžete obrátit na obecní 
úřad, paní Riedlová (tel. 583 301 430).
     Obecní úřad Bludov

Omlouvám se čtenářům Bludovanu za nepozornost při korek-
ci článku, kdy v doprovodné tabulce v posledním řádku byla 
u počtu automobilů za 24 hodin špatně umístěna desetinná 
čárka. Správné údaje jsou 4102, 4345, 4410 a 4167 vozidel za 
24 hodin. K tomu patří ještě doplnění nebo spíše vysvětlení poj-
mů: Radary zaznamenávají každý průjezd vozidla jako jednotku, 
tedy bez rozdílu zda jde o motocykl, osobní automobil nebo 
o trajler s návěsem a to v jednom směru. Tím vzniká rozdíl mezi 
součtem průjezdu vozidel radaru (např. asi 4200 voz. ze směru 
od Zábřeha) oproti údajům celostátního sčítání intenzity dopra-
vy, které provádí každých 5 let Ředitelství silnic a dálnic, kdy se 
vozidla přepočítávají na jednotková vozidla. Na úseku Bludov 
- Postřelmov (č. 7-2030) byla v roce 2010 při celostátním 
sčítání stanovena intenzita 9589 vozidel, na měřeném úseku č. 
7-2940 směr Chromeč celkem 4032 vozidel a na úseku č. 7-
0570 směr Šumperk 13762 vozidel (vždy v obou směrech).  

Ing. Milan Klimeš
místostarosta obce  

Doplnění a oprava článku „Radary 
– měřiče rychlosti jízdy vozidel v Bludově“ 
z květnového vydání Bludovanu

PRODEJE  v kulturním domě

v červnu 2013 
Pondělí 3. června 2013
Úterý 25. června 2013 - levný textil 

soupeře a tím i zaslouženou obhajobu titulů okresních přeborní-
ků pro rok 2013.
 Pro starší žáky to znamená již šestý titul a postup na krajské 
kolo nepřetržitě, v kategorii mladších je tato šňůra ještě delší. 
Okresní boje jsou za námi, starší žáky, dorostenky a dorostence 
čeká 7.-9. června krajské kolo, které se uskuteční na atletickém 
stadionu Lokomotivy Olomouc.
 Výsledky a výkony zavazují, ale až po krajském kole se 
bude hodnotit úspěšnost letošní sezony.
 Proto je potřeba popřát předvedení těch nejlepších výkonů 
právě do Olomouce, jen tak je možné dosáhnout na maximální 
metu – účast na Mistrovství republiky. 

 Družstva žen a mužů zahájila soutěžní rok 19.května na 
okrskové soutěži v Bratrušově. Muži Bludov II. skončili na 2. 
místě a Bludov I. na místě třetím.
 Velkým úspěchem a hlavně zásluhou Martina Sobotky st. je 
sestavení družstva žen, které při své soutěžní premiéře zvítězilo 
a bude hájit bludovské barvy v celé letošní sezoně. Pro všechna 
tři družstva je dalším cílem uspět na okresním kole 1. června 
v Bludově.
 O týden dřív zahájí svoje soutěžní působení v letošním roce 
i veteráni. Věříme, že se našim týmům bude dařit dobře 
reprezentovat sbor i obec.

Kulturní dům Bludov Vás zve v rámci 
BLUDOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA na 

• Brouci Band-The Beatles Revival
• Teens Jazzband Velké Losiny

• Holátka Šumperk
PRO DĚTI - skákací hrad, soutěže

Pá 5.července od 15.00 hod.  

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Kulturní dům Bludov Vás zve na

Neděle 30. června 2013 v 19.00 hod.
Zámek Bludov

-vstupné 40.- Kč-

Recitál
Jaroslava Hutky

Hudební koktejl 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V červnu 2013 oslaví
Kašpar Miroslav  Na Viskách 70
Šopíková Hella  J. Žižky  70
Kvapilíková Emilie  Polní  75
Soural Zdeněk  Pod Baštou 80
Páťalová Alžběta  K Zámečku 80
Brecklová Jiřina  Polní  82
Kranichová Jaroslava  8.května  82
Směšný Jan  Jiráskova 83
Hauková Zdenka  Školní  85
Juránková Jaroslava    Polní  85 
Schwarzerová Květuše   K Zámečku 85
Hrubá Božena  Školní  86 
Jílková Elisaveta  Husova  86 
Ptáčková Helena  Zahradní 87 
Skokan Lubomír  Ve Sléví  87 
Matějíček František  Palackého 89
Schmiedová Edeltruda   Masarykova 90 
Kozák František  Nová Dědina 93

  Maminky neumírají,
maminky jenom usínají,

aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 26. května jsme vzpomněli nedožitých 
89.narozenin naší maminky, paní

Ludmily Mackové
Ztichlo srdce otcovo,

odešlo už spát,
zůstaly jen vzpomínky,

a vděčnost nastokrát
Dne 27. června uplynou smutné tři roky, 
co odešel náš tatínek, pan

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

POZVÁNKA
 

So  8. 6.  13.00 Oslavy Základní školy Bludov
Po  10. 6. 18.00 Zastupitelstvo 
11.-16.6.    Zájezd do Francie
Út 18. 6.  17.00 Žákovská akademie
So, Ne 15. a 16. 6.  Výstava drobného domácího zvířectva 
     /zahrada KD/
Pá 28. 6.  22.00 Letní kino – OKRESNÍ PŘEBOR
Ne 30. 6.  19.00 Recitál J. Hutky /zámek/
St 3. 7.         13-16.30  Den otevřených dveří – ČISTÍRNA 
     ODPADNÍCH VOD

na červen 2013 

  Již uplynulo 11 let, co nás opustil náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček pan

Jan Kacar (bludovský harmonikář)
25.května by se dožil 75 let. S úctou a láskou 
vzpomínají manželka Helena, dcera a synové 
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 5. června 2013 oslaví 
65 let společného života manželé 

František a Josefa (Ludmila) 
Matějíčkovi.

Do dalších společných let jim přejeme 
hodně zdraví, spokojenosti a pohody.

Dcery a syn s rodinami.

K přání se připojuje i Sbor pro 
občanské záležitosti Bludov.

Kulturní dům Bludov vás zve 
do LETNÍHO KINA

 •   OKRESNÍ PŘEBOR + 10. bludovský týdeník
 Pátek 28. června 2013 po setmění /22.00 hod./

 •   LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL + 11. bludovský týdeník
 Pátek 12. července 2013 po setmění /21.30 hod./

 •   ŠMOULOVÉ Letní kino pro děti - délka 98 min.
 Pátek 19. července 2013 po setmění /21.00 hod./

OBČERSTVENÍ
Vstupné dobrovolné

V případě nepříznivého počasí se promítání nekoná

  PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme sboru dobrovolných hasičů v Bludově za účast 

a pomoc při organizaci pohřbu pana

Antonína Krystka.
Rodina Krystkova.

  Děkujeme všem zúčastněným, 
kteří se přišli dne 23.5.2013 rozloučit s panem

Jaroslavem Havlíkem. 
Především bychom chtěli poděkovat panu

 Ing. Karlu Janíčkovi za smuteční řeč a za slova útěchy. 
Zarmoucená rodina také děkuje za květinové dary.

Ještě jednou děkuji a měj se Pavel Havlík.
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Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd do Prahy
do Hudebního divadla Karlín na

muzikál z prostředí starověkého Egypta

Účinkují: Lucie Bílá, Dasha, Kamila Nývltová, Václav Noid Bárta, 
Marián Vojtko, Jiří Korn, Lukáš Kumpricht, Jan Urban, 

Kateřina Katchaba Nováková, Veronika Vyoralová, Oldřich Král, 
Tomáš Bartůněk

Muzikál AIDA měl premiéru v březnu 2000 a hrál se 4 a půl roku, 
čímž se zařadil mezi jeden z nejdéle hraných muzikálů na Broadwayi. 

AIDA byla uvedena ve více než 20 zemích celého světa 
a byla přeložena, včetně češtiny, do 15 jazyků. 

Hudba Eltona Johna je stylově eklektická. Najdeme v ní moderní 
reggae, Motown i gospel. Zastoupen je samozřejmě typický Eltonův 

pop a vystopujeme v ní i silný vliv africké hudby.

V sobotu 14. září 2013
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Cena 1.100,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Nabízím k pronájmu kompletně zrekonstruovaný byt 1,5+kk 
v osobním vlastnictví v obci Bohutín. Byt se nachází 

v druhém patře panelového domu s výtahem. Byt i dům prošel 
kompletní rekonstrukcí, včetně zasklené a zateplené lodžie. 
Internet, telefonní linka, televizní a satelitní rozvody.  Byt je 
zařízený nábytkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC, 

pračka,  zděné jádro. Zánovní kuchyňská linka včetně 
el. sporáku a lednice. Dům má vlastní plynový kotel. 
K bytu  je k dispozici společná kolárna a sušárna. 

Nájem 5 000 Kč/měs. + poplatky za energie na nájemníka. 
Kauce při podpisu nájemní smlouvy. 

Nekuřácký byt je ihned k dispozici. Info 733 122 125

Další kosmetika v Kulturním domě 
Bludov ve čtvrtek 13. června 2013  

Tel. 606 026 220

Kulturní dům Bludov zve na

 Bludovské 
kulturní léto 2013

Pá 28. června 22.00 hod. Letní kino 
OKRESNÍ PŘEBOR + 10. bludovský týdeník 

vstupné dobrovolné 
•

Ne 1. července 19.00 hod. Recitál Jaroslava Hutky 
 Zámek  Bludov - vstupné 40.- Kč

•
St 3. července 13.00-16.30 hod. Den otevřených dveří 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BLUDOV 
Vstup volný

•
Pá  5. července 15.00 hod. Hudební koktejl 

Brouci Band-The Beatles Revival, Teens Jazzband 
Velké Losiny, Holátka Šumperk
Soutěže pro děti, skákací hrad

vstupné dobrovolné
•

Pá 12. července 21.30 hod. Letní kino 
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL + 11. bludovský týdeník

vstupné dobrovolné
•

Pá 19. července 21.00 hod. 
Letní kino pro děti - ŠMOULOVÉ

vstupné dobrovolné 
…………………………………………………………………

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
 

Kulturní dům Bludov Vás zve na

ŽÁKOVSKOU AKADEMII   
Úterý 18. června 2013 v 17.00 hod.

-vstupné dobrovolné-

Vystoupí žáci Hudebních kurzů 
při KD Bludov – flétna, kytara a klavír

Kulturní dům Bludov upozorňuje,
 že pro dlouhodobý nezájem 

je činnost 
MATEŘSKÉHO CENTRA 
přerušena do odvolání.

Firma Rebak pořádá výprodej oděvů, 
kus za 25 Kč, úterý 25. 6. 2013,

Kulturní dům Bludov 8.30 -16.30 hodin
ve 12 hodin doplnění nového zboží

Nabízím pronájem zděného bytu 3+kk v rodinném 
domě, přízemí v Bludově. Celková výměra 80m2. 

Byt je po celkové rekonstrukci. 
Cena : 5 000 Kč/ měs. + služby. 

Tel. kontakt: 605 963 740

POZOR, POZOR, POZOR!!!
S největší pravděpodobností dojde od poloviny 

června k rekonstrukci fasády Kulturního domu Bludov 
včetně zateplení budovy, výměny oken atd.

Plánované akce budou muset být na dobu oprav buď 
zrušeny či přesunuty do jiných míst v Bludově. 

Letní kino se bude promítat na Hasičském areálu.
Místa ostatních akcí budou upřesněna 

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

O čem se psalo v BLUDOVANU v r. 1975

Bludovské koupaliště do další sezony
O našem koupališti se v poslední době hovoří po celém okrese. 
Jednak jsou to příznivé zprávy o pěkném prostředí, pořádku 
a čistotě na koupališti i okolí a o spokojenosti návštěvníků. Ale 
také již jsme měli možnost číst v Černé kronice o výtržnosti na 
našem koupališti, která skončila ublížením na zdraví. Dnem 
1. 6. 1975 by měla oficiálně začít nová sezona. Bude-li úspěšná, 
o tom rozhodují především návštěvníci svým chováním a kázní. 
Jen v roce 1974 bylo prodáno celkem 27.231 vstupenek. 

Celkové náklady na provoz činily 30.000.- Kč, celkové náklady 
na vybudování však 1,2 mil. Kč. Celková plocha vody je 1 hek-
tar. Hloubka se pohybuje od 0,20 do 4 metrů, v koupališti je cel-
kem 14,5 milionů litrů vody, jejíž průměrná teplota v roce 1974 
/v sezoně/ byla 23 st. C. 
 I v letošním roce se o pořádek a čistotu budou na koupališti 
starat manželé Snášelovi, kteří již od jara uklízejí a čistí. Jsou 
tedy všechny předpoklady, aby i letošní sezona byla úspěšná. 
Záleží však především na svědomitosti, zodpovědnosti, ukázně-
nosti a ohleduplnosti každého návštěvníka.

Lázeňské okénko

Ve dnech 22. – 23. března 2013 proběhla v lázních  Bludov 
odborná konference určená fyzioterapeutům a všeobecným zdra-
votním sestrám s těmito tématy:
Nové trendy v rehabilitační léčbě pohybového aparátu a neuro-
logických chorob. Problematika obezity. Trendy v péči o obézní 
pacienty – prevence, diagnostika, léčba.
 Hlavními přednášejícími této konference byli lékaři, dále 
přednášeli také fyzioterapeuti a zdravotní sestry. Zúčastnilo se 
jí na 100 posluchačů, kteří se dozvěděli nové poznatky při léčbě 
různých bolestivých stavů zad a kloubů, ale také nové informace 
o léčbě a prevenci obezity. Dále byli seznámeni s vynikajícími
výsledky léčby dětské obezity, kterých je v lázních Bludov 
dosahováno.

V pátek 19. dubna se v lázních Bludov uskutečnila snídaně sta-
rostů, kterou pořádaly Místní akční skupina (MAS) Šumperský 
venkov a Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví. Snída-
ně se zúčastnili také pan senátor Mgr. Bc. Zdeněk Brož a paní 
poslankyně MUDr. Jitka Chalánková.

Ve dnech 19.- 21. dubna proběhl v lázních Bludov odborný 
kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy, určený 
pro fyzioterapeuty. Zúčastnilo se jej 16 fyzioterapeutů z celé 
České republiky, kteří se dozvěděli nejnovější závěry spojené 
s léčbou skoliózy.

V lázních se nejen léčí, ale i vzdělává 
a žije kulturně.

V sobotu 11. května se uskutečnila soutěž automobilových 
a motocyklových veteránů „Velká cena Eskymo Welzla“. Histo-
rické automobily a motocykly křižovaly cesty ze Zábřeha přes 
Bludov a Hrabovou zpět do Zábřeha. Jedna z jejich zastávek 
byla i v lázních Bludov. Pro účastníky soutěže zde bylo připra-
veno občerstvení, návštěvníci měli možnost si vozy prohlédnout. 
Děti se mohly svézt v historických vojenských autech. Jedním 
z lákadel této akce byl i příjezd dakarského speciálu Tatra 
s posádkou.

Ve čtvrtek 16. května  se v lázních Bludov konalo každoroční 
okresní shromáždění lékařů České lékařské komory.

V pátek dne 17. května se v lázních Bludov konala vernisáž 
fotografií prof. Mgr. Jindřicha Štreita– fotografa, vysokoškol-
ského pedagoga, kurátora a organizátora kulturního života, který 
vystavuje svá díla po celém světě – od Tokia přes Hong-Kong 
až po New York. Jsme rádi, že jeho díla můžeme představit 
i v našich lázních. Prof. Štreit se ve svých fotografiích zamě-
řuje na dokumentování života na venkově a obyvatele nejen 
českých, ale i vesnic ve světě. To je právě také téma výstavy, kte-
rou můžete až do 30. června 2013 zhlédnout v lázních Bludov. 
Výstava je koncipována jako průřez životem obyčejných lidí 
z různých koutů světa a z různé doby. 



Bludovan 7

Bludovan 5/2013

Rozjařenému turistovi Romanu Ž.:

Milý Romane, rád čtu v Bludovanu zajímavé články – a ty Tvé 
mezi ně určitě patří.
 Někdy se v nich sice trošku ztrácím, ale po druhém přečtení 
se už většinou orientuji.
 A jelikož se tentokrát ve svém fejetonku dotýkáš naučné 
stezky „Bludovská stráň“, rád Ti objasním záležitosti, nad který-
mi vztyčuješ výstražně prst se zvoláním „POZÓR!“
 Tak tedy První Pozór: Při instalaci informačních panelů 
v roce 2008 (ty jó – to už bude 5 let!) jsme u panelu u sochy 
p. Marie váhali, jak panel umístit. Nakonec převládl názor 
postavit jej čelem k cestě, po které kráčí návštěvník, a nikoli 
k silnici, ze které se nedá (jak sám uvádíš) skoro ani odbočit. 
Panel sice obsahuje orientační mapu stezky, ale hlavní nástup na 
stezku je u zámku, případně u nádraží ČD.
 Druhé Pozór: Co se týče stížnosti na chybějící lávku 
u další tabule v Drážníku, tak s ní souhlasím, ale….nelze si 
nevšimnout žlutého turistického značení, které návštěvníka 
bezpečně navede přes mostek o několik metrů níže. Pokud 
ovšem není návštěvník natolik zaujat naší krásnou bludovskou 
přírodou, že turistické značení přehlédne. Potom mu nezbývá 
než skočit...
 Za krásný popis výhledu z Brusné Ti musím poděkovat. Již 
drahně let se spolu s dalšími ochránci přírody, našimi příznivci, 
obcí Bludov a sponzory snažíme zajistit finance na výstavbu 
docela malé rozhledny nebo spíš vyhlídkové věže. Teď znovu 
leží žádost o poskynutí dotací na kraji v Olomouci.

 Třetí Pozór: Věčně dokola omílaná písnička ohledně „psích 
pozůstatků“. Ukázněnost pejsků nelze očekávat, tak musíme 
pouze doufat, že majitelé psích mazlíčků se stanou odpovědněj-
šími.
  Přeji hezký májový den Tobě i všem ukázněným milovní-
kům přírody.

Milan Klimeš
6.5.2013 

(Bludov z Brusné - foto František Polách - Bludov)

Pod lipami BLUDOV

jinak lze i po telefonní domluvě

tel.: 606 854 606

v zahradě za Kulturním domem v Bludově

Výstavu drobného domácího zvířectva

Základní organizaceČeského svazu chovatelů v Bludově

Sobota 15. června 2013 od 12 do 18 hodin
Neděle 16. června 2013 od 8 do 17 hodin

Vystavení budou králíci, holubi, hrabavá i vodní drůbež, 
okrasní ptáci a terarijní zvířata. Bude možno zakoupit 

kvalitní a oceněná zvířata pro další chov.

OBČERSTVENÍ
KOLO ŠTĚSTÍ

Vstupné 20,-
Děti

Zdarma

Srdečně zvou bludovští chovatelé
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Dějiny bludovské farnosti

Nejvíce otázek vzbuzují samotné počátky farnosti. Nějakou 
explicitní zakladatelskou listinu či dokument ze 13. či 14. sto-
letí, jež by osvětlovaly vznik či první roky farnosti, k dispozici 
nemáme.
 Jinou možnost, jak alespoň přibližně datovat počátky far-
nosti (a kostela) nabízí geografické metody. Pokud si vymezíme 
někdejší bludovské osídlené území původními statky – tedy od 
Bašty, kde končily nejsevernější statky, až skoro po obchod 
„okál“ na dolním konci, před nímž končí nejjižnější statky, kos-
tel s farou se nachází v ideálním středu obce (880 m od severu, 
850 m od jihu). Tato skutečnost, spolu s tím, že farská pole byla 
umístěna v souvislém pásu za farou, mezi dalšími selskými lány, 
svědčí ve prospěch toho, že kostel a fara by byly stejně staré jak 
samotná obec. Farnost by tak byla jednou z nejstarších na sever-
ní Moravě.
 Jiná metoda se soustřeďuje na charakter tzv. patrocinia, ne-
boli komu je zasvěcen kostel. I když to tak na první pohled ne-
vypadá, i tato záležitost měla a mívá módní charakter. Jednoduše 
řečeno – v jednom období jsou v oblibě jiní světci než ve druhém. 
Patrociniím u nás věnuje historicko-geografická věda pozornost, 
z posledních desetiletí zvláště vynikají díla Zdeňka Boháče. 
Bohužel se však výhradně soustřeďují na oblast Čech, Morava 
stojí ve stínu. Ačkoli nás to vede k větší opatrnosti při vyvozo-
vání závěrů, důležité je, že hledáme vysvětlení pro bludovskou 
situaci ve 13. a první polovině 14. století, tedy v době, kdy je 
Morava nezpochybnitelně spojena s Čechami, a to buď přímo 
i osobou panovníka, nebo její markrabí nevyvíjeli příliš samo-
statnou politiku. Je to rovněž čas jakési prvotní centralizace, kdy 
se panovník snaží i institucionálně rozprostřít svou moc po vět-
ším území. Založení Bludova právě do této doby spadá.
 Důležité je, že jen u cca 7 % z 2350 předhusitských kostelů 
v Čechách došlo ke změně patrocinií, takže právě podle patro-
cinia lze s velkou pravděpodobností usuzovat na dobu založení 
kostelů, „třebaže se většinou nezachovaly v podobě dřevěných 
provizorií nebo v původním románském či gotickém slohu“.
Předpokládané založení obce na přelomu 12. a 13. století spadá 
do doby počátků intenzivní fáze kolonizace, do doby, kdy se 
o 12. a první polovině 13. století píše jako o době bouřlivé vý-
stavby vesnických kostelů, což bylo „předpokladem vybudování 
nového systému duchovní správy s hustou sítí far“. Patrocini-
um sv. Jiří patří mezi nejstarší oblíbená zasvěcení v Čechách, 
doložená již v době velkomoravské (Uherské Hradiště). Zhru-
ba do poloviny 12. století byla vedle mariánských zasvěcení 
(ta jediná jsou v oblibě napříč celými křesťanskými dějinami) ob-
líbená zasvěcení svatých „Klimenta, Jiřího, Petra, Jana Křtitele, 
Michaela archanděla, Václava, Vavřince, Havla, Gotharda a sv. 
Kříže“. Úcta ke sv. Jiří dostala nový impuls v době rytířské, tedy 
od 12./13. století. Ze soupisu známých předhusitských patrocinií 
v Čechách můžeme uvést následující kostely sv. Jiří s daty 
první zmínky o nich: Pražský hrad (921), Říp (1126), Lhota 
(1199), Tis (1227), Kuřívody (1279), Markovice (1282), Kouřim
(1293), Aldašín (1392). Vidíme tedy vrchol oblíbenosti ve 
13. století. Podobné závěry podává výzkum Kláry Šumberové pro 
církevní správu na střední Moravě do poloviny 15. století - Bo-
řitov (1200/1239), Čebín (pozdně románský), Kochov (polovina 
13. století), Tikovice (Ořechov, románský), Velké Opatovice 
(doložen až 1392).
 Připojíme-li k tomu další informaci, a sice že sv. Jiří byl 
považován za ochránce opevněných sídel a strážních míst, 
vyplývá z toho (spolu s výše uvedenými informacemi) několik 

důležitých závěrů. Vznik bludovské farnosti a kostela sv. Jiří 
můžeme s velkou jistotou datovat do doby vzniku obce, nejpoz-
ději do poloviny 13. století, kdy je nad obcí vystavěn hrad. Obec 
a rytířský hrad plnily mj. strážní roli při ochraně zemské ob-
chodní stezky v údolí řek Moravy a Desné. Této logice odpovídá
patrocinium, stejně jako skutečnost zařazení farních pozemků 
v jednom celku uprostřed selských polností.
 Pro církevní i světské dějiny 14. století obcí šumperského 
okresu jsou klíčovým dokumentem listiny papeže Klementa VI. 
z 12. dubna 1351, které podřizují vybrané fary hradeckého arci-
jáhenství a olomoucké diecéze litomyšlské diecézi. Ta vznikla 
již roku 1344, nicméně její hranice byly přesně vymezeny až 
v letech 1350/51. Litomyšlská diecéze nerespektovala hranice 
Čech i Moravy, zasahovala do obou historických zemí. Z olo-
moucké diecéze bylo pro novou diecézi vyčleněno 22 far šum-
perského a 8 huzovského (nikoli úsovského, jak se často mylně 
uvádí) děkanátu. V případě olomoucké diecéze tedy nešlo (na 
rozdíl od Čech) o přechod celých děkanátů, ale pouze jejich čás-
tí. Samotná sídla obou děkanátů – Šumperk a Huzová – zůstala 
v olomoucké diecézi. Rok 1351 je díky zmíněné listině pro celou 
řadu obcí šumperského okresu rokem první zmínky.
 Bludov byl v situaci jiné. Jeho existence je doložena dlouho,
až půldruhého století před tímto datem, stejně jako nebylo 
pochyb o jeho významu, vzhledem k tomu, že šlo o nejstarší 
ves v širokém okolí a že byl těsně svázán se starým hradem. 
O to překvapivější bylo uvědomění si, že v seznamu vyjmeno-
vaných far šumperského děkanátu chybí. Tento výčet totiž byl 
považován za vlastně kompletní seznam farností Šumperska 
a absence zmínky o Bludově byla brána za důkaz neexistence 
fary před polovinou 14. století. Poprvé s touto interpretací při-
chází historik Řehoř Wolny ve své práci z roku 1862. Nicméně 
již F. Ermis zpochybňoval neexistenci fary poukazem na to, 
že „lán polí, který odedávna k dotaci farního beneficia patří, 
jest uprostřed ostatních selských lánů a jako u ostatních statků 
selských hned za farou“. Proto se domníval, že fara je podobně 
stará jako obec.
 Jan Březina se tento problém snažil řešit prostým konstato-
váním, že „fara a kostel jeho však nepřipadly r. 1351 k nově 
zřízenému biskupství litomyšlskému jako většina far okolních 
vesnic, nýbrž zůstaly při diecézi olomoucké“. Odkazuje se při-
tom na „Arcibiskupský archiv v Kroměříži (Dr. Breitenbacher)“. 
Problém je v tom, že se spokojil s konstatováním „většina far 
okolních vesnic“. Byla to skutečně většina okolních vesnic? 
Nedatovaným vpiskem do bludovské farní kroniky se J. Březina 
pokusil nalézt další důvod: „Bludovská fara zůstala při diecési 
olomoucké, protože Michal z Bludova byl té doby nejvyšším 
písařem zemských Desek v Olomouci (1355)“. Tuto souvislost 
D. Polách s E. Kösslerovou zpochybňují, když uvádějí, že 
Michal z Bludova byl jen bratrem Jindřicha z Bludova, vazala 
lenních držitelů vesnice, pánů z Lipé. Na druhou stranu je nutno 
přemýšlet nad tím, že nějaký vztah k místu mít musel, když se 
psal „z Bludova“.
 Poměrně snadné vysvětlení nabízí text zmíněné listiny 
a jeho konfrontace s mapou. Předně se skutečně nepíše o celém 
děkanátu, dále je nepochybné, že samotný Šumperk nepřecházel: 
„Duchovenstvo a lidé i kláštery ve třiceti farnostech (kostelích) 
v šumperském a húzovském děkanátu.... Lutwiciuilla (Lubník), 
Detintz (Tátenice), Schonwald (Strážná), Zackicel (Cotkytle), 
Altuslapis (Hoštejn), Adolfivilla (Jedlí), Schiltberch (Štíty), 
Scriptorisvilla (Písařov), Odendorf (Horní Studénky), Altacivitas 
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Program:
SEMO Smržice
- Šlechtění, produkce a prodej osiv zeleniny a květin
- Poradna pro zahrádkáře

Prostějov
- Botanická zahrada 
  Petra Alberta

Tovačov
- Zámek

Brodek u Přerova
- Zvonkohra

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:30 hod.
Cena:  200,- Kč

Závazné přihlášky přijímá:  
p.Ladislav Vyhňák a p.František Kranich

Zájezd se uskuteční jen 
při dostatečném počtu účastníků

v sobotu 7.září 2013 

Smržice, Tovačov

Český zahrádkářský 
svaz ZO Bludov

pořádá zájezd

(Zábřeh), Ferrensmons (Ruda nad Moravou), Jacobivilla (Jaku-
bovice), Nicols (Raškov), Martinivilla (Bohdíkov), Johannisvilla 
(Hanušovice), Ebirhardvilla (Habartice), Goldenscam (Branná), 
antiquum Goldek (Staré Město), Richardivilla (Rejchartice), 
Ulricivilla (Velké Losiny), Marschonisvilla (Maršíkov), So-
becinna (Sobotín).“ Následuje dalších osm farností děkanátu 
húzovského.
 Při pohledu na mapu si můžeme všimnout, že výčet far 
postupuje v zásadě z jihozápadu na severovýchod a také že 
z dnešního okresu Šumperk (a východního okraje okresu Ústí 
nad Orlicí) jsou zmíněny farnosti (a obce) z jeho severozápadní 
poloviny.
 Pochybením bylo uvažovat o šumperském děkanátu pouze 
z hlediska jeho hranic 19. a 20. století. Ve století 14., kdy 
vznikalo litomyšlské biskupství, musel být šumperský děkanát 
výrazně větší, zahrnoval přinejmenším i dnešní zábřežský. A zde 
zřejmě spočívá odpověď na naši otázku. Ze současného zábřež-
ského děkanátu zmiňuje listina totiž pouze Zábřeh a Hoštejn, 
žádnou další farnost. Přitom zcela jistě farní organizace v tomto 
prostoru (Postřelmov, Lesnice, Brníčko, Rohle apod.) musela 
existovat, byla-li farnost ve Strážné či Habarticích. Vždyť např. 
jádro lesnického kostela je datováno do 13. století. Nadto, když 
nepřešel do nové diecéze samotný Šumperk, jistě zůstal sídlem 
děkanství v diecézi olomoucké – a k tomu potřeboval nějaké 
farnosti. Evidentně je měl – na jih a možná i jihovýchod (snad 
Nový Malín, Libina) od sebe. Bludov by pak byl přirozenou 
součástí tohoto celku.

 Celý problém se tak zdá být uspokojivě vyřešen – to, že blu-
dovskou farnost nezmiňuje listina k litomyšlskému biskupství, 
neznamená, že neexistovala; ani to nutně nemusí znamenat, že 
měla nějaké výsadní postavení (odkaz na Michala z Bludova). 
Jen byla prostě součástí (hraniční) druhé části děkanátu, která 
zůstala v olomoucké diecézi.

Prameny a literatura:
Boháč, Zdeněk: K otázce využití zasvěcení kostelů v oboru 
historické geografie, Československý časopis historický 16, 
1968, č. 4.
Boháč, Zdeněk: Patrocinia románských kostelů v Čechách. 
Historická geografie 8, 1972. 
Boháč, Zdeněk: Patrocinia v Čechách v době předhusitské 
a barokní, in: Pražské arcibiskupství 1344-1994. 
Praha: Zvon 1994.
Březina 1932, s. 163
CDM VIII 
MVB I
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, I. díl.
Polách, D.; Kösslerová, E.: Bludovská fara. Stavebně historický 
průzkum, Šumperk 1997. 
Šumberová Klára: Církevní správa na střední Moravě do 
poloviny 15. století, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 
magisterská diplomová práce, 2009.

Stanislav Balík ml.
Úryvek z chystané knihy o bludovské farnosti a kostele

Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ
Hrabenov 129, mobil:605 94 64 68

www.kamenictvikovac.cz 

Výroba pomníků ze žuly
Žulové rámy, sokly, krycí desky
Zhotovení betonových základů
Opravy pomníků, rovnání rámů

Sekání nápisů
Zlacení, stříbření, barvení písma

Broušení pomníkových dílů  
Prodej a montáž doplňků 

(lampy, vázy, okýnka, kříže, růže)
Kameny na grilování

Nabídka našich služeb

Stačí prozvonit - zavoláme
Schůzku si můžete domluvit kdykoli

Termín objednávky se snažíme 
přizpůsobit zákazníkovi 

Nenabízíme dárky ani slevy, 
ale příznivé ceny 

Cenová konzultace a doprava zdarma
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Stonožkové děti popřály Jeho Eminenci Dominiku kardinálu 
Dukovi k jeho významnému jubileu

Zprávy ze školy
Umístění bylo neuvěřitelné. Skončili jsme na 6. místě. Za naše 
úspěchy jsme velmi rádi a ze hry si odnášíme spoustu cenných 
rad do života.
S pozdravem tým Googlovi
Při plnění bonusových úkolů jsme natáčeli video o hře finanční
svoboda. Zhlédnout je můžete na stránkách školy: 
http://www.zsbludov.cz/?q=node/5793

           Iveta Ospálková
Den Země
Ve čtvrtek 2.5.2013 třídy 7.B a 8.A ve spolupráci s MO ČSOP
v Bludově se vydaly uklidit naučnou stezku Bludovskou stráň.
 V Gryngleti jsme opět  nasbírali PET lahve, igelitové sáčky, 
sklo, dětské použité pleny, …
 Je ale pravdou, že v minulých letech jsme takového mate-
riálu nasbírali mnohem víc. Asi se naši spoluobčané polepšili. 
Překvapilo nás, kolik různých odpadků jsme ale posbírali okolo 
lavičky nad Gryngletem. Nejvíc nás toho však čekalo v jinak 
krásném prostředí nad bludovským nádražím. Cestou nás za-
stihl mírný deštík, ale naše úsilí nepolevilo. Naše snažení jsme 
zakončili na vrcholu Brusné. Tady nás čekalo milé překvapení 
– nebylo v podstatě co sbírat. 
 Za svoji snahu jsme byli odměněni malou sladkostí. (Ale 
kvůli tomu jsme to nedělali). Tak příště zase a i s fotkami, na 
které jsme letos zapomněli.
  7. B , 8.A a třídní učitelky (Bauerová, Hrdinová)

Také naše škola byla pozvaná do historického Arcibiskupského 
paláce v Praze. Sešlo se zde více než 200 dětí, pedagogů a přátel 
Stonožky.
 Paní Běla Jensen všechny přivítala a předala hlavní dary. 
Jedním z  nich byla dětmi  malovaná kniha, vázaná v kůži.
 Po krátkém programu všichni oslavenci  popřáli a předali mu 
další dary, dárky a květiny.
 Kardinál Duka poděkoval, pronesl krátký projev a pozval 
všechny na občerstvení. Měli jsme také možnost prohlédnout si 
nádherné prostory arcibiskupského paláce. 
 Oslava byla bezvadně připravena, užili jsme si vlídného 
přijetí i krásného slunečného dne.
(více na http://www.stonozka.org/kardinal-duka-narozeniny.html)
                                                        Vladimíra Horáčková
 
Finanční gramotnost do škol
Jsme tým Googlovi. Jsme žáky ZŠ Bludov a všichni chodíme 
do deváté třídy. Název našeho týmu vznikl z přezdívky jednoho 
z hráčů. V našem týmu je: Štěpán Hýbl (kapitán týmu), Zuzana 
Chalupová, Dominik Soural a Iveta Ospálková.

 Do soutěže jsme se přihlásili s nadšením. Podstatou čtyř kol 
bylo naučit se hospodařit s penězi. Museli jsme nakupovat potra-
viny, rozhodovat o investicích, zpracovávat roční rozpočet...
 Bylo to velmi náročné. Avšak z našeho snažení se zrodil 
úspěch. Na začátku bylo 202 týmů. Prvních 20 týmů jelo na 
finále do Prahy. Náš tým skončil 13.
 Dne 11.5.2013 jsme se zúčastnili finále soutěže Finanční gra-
motnost do škol v Praze. Poprvé jsme si zahráli hru CashFlow. 
Nebylo to nic lehkého. Po představení naší prezentace jsme 
vyčkávali na konečné výsledky.

Vládce nebes
Vládce nebes byla soutěž v hodu papírovou vlaštovkou, kterou 
vyhlásil časopis ABC. O tento post se děti utkaly nejprve ve 
třídních kolech, poté proběhlo školní kolo. Absolutním vítězem 
se stal Miroslav Tichý, který hodil se svou vlaštovkou 15, 80 m. 
Na druhém místě se s hodem 13, 60 m umístil Miroslav Snášel 
a na místě třetím David Morávek, který hodil 10, 60 m. Blaho-
přejeme všem nebeským vládcům.
                                                         Mgr. Iveta Šejnohová
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Matematické soutěže
Jaro na základní škole je jako každoročně ve znamení matema-
tických soutěží.
 Zahájili jsme soutěží Matematický klokan, kterého se zúčast-
nili žáci od 2. do 9. ročníku ve čtyřech kategoriích. V nejmladší 
kategorii Cvrček byli nejlepší : Daniela Kotrlá, Matyáš Sadil, 
Karel Musil, David Holínka a Anna Bona Grycová. V kategorii
Klokánek na nejvíce bodů dosáhli: Zdeněk Zlámal, Daniela 
Drážná, Vojta Kotrlý, Lukáš Peichl a Lucie Matějová. Žáci 
6. a 7. ročníku se utkali v kategorii Benjamín a zvítězili: Alžběta 
Váňová, Ondřej Peichl, Katka Striczová, Tereza Tylová, Fran-
tišek Heblák a Matěj Laštůvka. A nakonec vítězové nejstarší 
kategorie Kadet : Ladislav Drážný, Darina Jílková, Libor Bryx,
Jana Černíčková a Vojtěch Blaťák. Dále následovala matema-
tická soutěž  5.tříd. Ze školního kola postoupili Vojta Kotrlý 
a Zdeněk Zlámal. V okresním kole, které pořádala 1. ZŠ Šum-
perk, se stal úspěšným řešitelem Vojta Kotrlý.
 Matematická olympiáda je ze všech soutěží nejvíce náročná, 
a proto se do ní zapojuje jen málo žáků. V okresním kole nás 
reprezentovali jen 3 žáci. Úspěšnými řešiteli se stali Alžběta 
Váňová a Ladislav Drážný, který obsadil 1.- 4. místo s úspěš-
ností 100 %.
 Poslední ze soutěží je Pythagoriáda. Do okresního kola 
postoupili 4 žáci. Úspěšný byl opět Ladislav Drážný, který obsa-
dil 3. - 6. místo. Za zmínku stojí, že z 36 účastníků bylo pouze 
6 úspěšných. 
 Blahopřejeme všem, kteří mají matematiku rádi a dosahují 
skvělých výsledků.
                                            Mgr. Květoslava Procházková

Školní klub opět připravuje na letní 
prázdniny příměstský tábor.

     Co je to příměstský tábor ? 
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním

táborům. Nabízí dětem program na celý den 
a děti se večer vrací domů k rodině. Tábor je určen 

pro děti od 6 do 11 let.

Název : Staré pověsti české
Termín : 26.8. 2013 - 30.8.2013

Cena : 850,- Kč

Program: celotáborová hra, soutěže venku i v budově, 

rukodělné práce, celodenní vycházky do přírody 

a hry v přírodě, sportovní aktivity.

Děti docházejí na tábor denně.
Sraz – ráno  od 7:30 hod. do 8:00 hod.

odpoledne odchází mezi 16:00 a 16:30 hodinou

V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, oběd, dopolední 
a odpolední svačinka, materiál na činnost, cestovné a vstupné. 
Podrobnější informace a přihlášku najdete na našich webových 

stránkách nebo u paní vychovatelky Soni Nikolovové.

Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Dopravní hřiště
Pravidelně každým rokem se žáci 4. tříd účastní výuky na 
dopravním hřišti. I letošní rok nebyl výjimkou. 3. května 2013 
jsme se vypravili na dopravní hřiště do Zábřeha. Bohužel nám 
vůbec nepřálo počasí. Krátce po příjezdu začalo pršet a déšť 
ustal pouze na malou chvíli. Po výuce na učebně, kde se žáci 
seznámili se základními pravidly silničního provozu, a absolvo-
vání testu nám nezbylo nic jiného, než obléci pláštěnky a vyrazit 
na kola. Žáci to ale zvládli skvěle. Navzdory dešti projížděli 
křižovatkami a snažili se dodržovat dopravní předpisy. Všichni 
tak získali průkaz cyklisty.
 Škoda jen, že si nemohli vyzkoušet jízdu zručnosti.

         Mgr. Eva Macková

Slovíčkový král
Ve čtvrtek, 16. 5. 2013, se uskutečnil již 4. ročník soutěže 
v anglickém jazyce „Slovíčkový král“.Žáci 3., 4. a 5. třídy 
i sedm žáků ze ZŠ v Bohutíně řešili anagramy, prokazovali 
znalosti slovíček.Poradili si i s nejtěžší disciplínou – poslechem. 
Soutěže se letos účastnil rekordní počet žáků – 35.

A toto jsou vítězové: 
3. tř. - 1. místo Ema Brokešová, 2. Jana Sadilová, 3. Daniela Kotrlá
4. tř. - 1. místo Jan Hrabkovský, 2. David Kohout, 3. Šimon Pešák
5. tř. - 1. místo Štěpánka Březinová, 2. Filip Matějček, 
      3. Vojtěch Kotrlý

Blahopořejeme. Mgr. Eva Macková
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Bludovská plavkyně Veronika Krejčí obhájila loňské pozice
Zimní plavání je v našem regionu spojeno s plavci ze Zábřehu. 
V měsíci dubnu skončila zimní plavecká sezóna 2012 -2013. 
Celkem bylo v kalendáři 27 závodů Českého poháru, které se 
konaly po celém území České republiky. Sezona je tradičně 
zahájena závodem na řece Punkvě a ukončena finálem Českého 
poháru v Nové Pace.
 Tým plavců ze Zábřehu letos reprezentovalo celkem 
16 plavců. Celkové umístění jednotlivců ve svých kategoriích 
v rámci Českého poháru zimního plavání svědčí o tom, že tento 
sport se v Zábřehu nemusí obávat o svoji budoucnost. Ba právě 
naopak. Tak, jak se v předchozí sezóně dařilo plavcům dospě-
lým, tak se letos naopak dařilo mladým talentům. 
 Jedním z nich je Bludovačka Veronika Krejčí, žačka 
9.třídy ZŠ Bludov. Veronika se v sezóně stala juniorskou 
dvojnásobnou vícemistryní ČR a to v disciplíně 100m vol-
ný způsob, která se plavala 9.2.2013 v Brně na řece Svratce 
(voda 1°C, vzduch 1,5°C) a o měsíc na 250 m prsa, kdy se 
šampionát premiérově konal ve venkovním 50-ti metrovém 
bazénu v Praze - Podolí. V obou případech našla přemožitelku 
pouze v Renatě Novákové z Pardubic.
 Na druhém místě v juniorech skončila také v součtu bodů 
ze všech 27 závodů v rámci Českého poháru. O konečné druhé 
místo musela ale bojovat do posledního 27 závodu.
 V Nové Pace , kde na trati 500 m volný způsob ve vodě 
2,8°C doplavala na 3.místě v čase 9:42 min. a to v závodě bez 
rozdílu vah (junioři a dospělí dohromady) a získala tak potřebný 

počet bodů pro obhájení loňského umístění.
 V současné době se chystá na zahájení Českého poháru 
v dálkovém plavání, který startuje 22.května na Máchově jezeře
a kde ji čekají, mimo jiné, 20 km maraton v Brně a 15 km 
maraton v Tovačově, Mělicích a Dalešicích.

Za PKZá: Bohumil Molek - trenér

Přehrada Lipno 2012 – po doplavání závodu na 10 km

Roman Křupka a Veronika Krejčí, dva nejúspěšnější plavci uplynulé 
zimní sezóny, a jejich trofeje.

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov srdečně zve
rodiče, prarodiče, přátele a příznivce školy, současné i bývalé žáky na 

OSLAVY 
 

k 355. výročí založení školy v Bludově a 105. výročí založení měšťanky v Bludově
KDY:  sobota 8. června 2013 od 13:00 hodin

KDE: hasičský areál/kulturní dům a prostory školy
PROGRAM: školní akademie žáků, prohlídka školy, hudba k tanci a poslechu, občerstvení 

a další doprovodné aktivity

Bližší informace budou před oslavami zveřejněny 
na stránkách školy: www.zsbludov.cz
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V sobotu 18. května 2013 proběhlo v Libině okresní kolo 
skautského Svojsíkova závodu, který prověřuje, co všechno 
jsme zvládli ze skautských a dalších znalostí. Zúčastnili jsme se 
i my – bludovští skauti – družina Lišáků. Předem jsme museli 
nachystat představení naší družiny, natočili jsme proto video. 
Složení bludovské družiny: rádce Martin Dostál – Roy, Josef 
Holbík – Kouma, Patrik Šíbl, Josef Turek, Lukáš Bryx a já 
- Tomáš Musílek. 
 Den, kdy se konal Svojsíkův závod, byl velice těžký, protože 
jsme museli být již v 6:00 u klubovny.
 Když jsme u klubovny byli všichni, vydali jsme se na auto-
busovou zastávku. A jeli jsme. Krajina se míhala pod okny auto-
busu a vlaku. Dorazili jsme do Libiny a dali jsme se na pochod 
do základny.
 Tam jsme se zaregistrovali a vydali jsme se k našemu stolu, 
který byl ve velkém sále, kde jsme poté provedli nástup a kde 

nám byly svěřeny důležité informace. 
 Po nástupu jsme se vydali na nám přidělené stanoviště. 
Začínali jsme u stanoviště č. 13 a ta pověrčivější část naší dru-
žiny z toho začínala mít strach. Závod začal a my jsme začali 
s plněním všech stanovišť. Jakmile jsme všechna stanoviště 
splnili, tak jsme šli na faru na oběd. 
 Po obědě bylo vyhlášení, které bylo na infarkt. Nakonec 
jsme ale přece jen skončili na krásném prvním místě. Až dosud 
bludovští skauti nikdy okresní kolo nevyhráli. Je před námi 
velká výzva krajského kola – držte nám palce.
 Na cestě zpátky jsme zmeškali vlak a ještě k tomu jsme 
zmokli. Tak to byl náš vítězný den.

br. Tomáš Musílek
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Svojsíkův závod

Jako každý rok po skončení se-
zóny bych rád informoval občany 
a příznivce stolního tenisu o vý-
sledcích týmů a činnosti oddílu. 
Letos jsme do soutěží opět při-
hlásili pět družstev, což znamená 
asi 25 aktivních hráčů ve věku 14 
– 63 let. Nebylo jednoduché vše 
skloubit jak organizačně, tak lid-
sky, ale myslím, že nakonec byla 
sezóna docela úspěšná.
 Samozřejmě musím začít na-
ším „Áčkem“. Ve složení P. Srb, 
J. Brokeš, M. Blaťák, J. Jelínek 
zahajovali druhý rok v krajském 
přeboru první třídy s určitými 
obavami. Ale po výborném za-
čátku odehráli poměrně zkušeně 
i odvety a odměnou jim byl pobyt 
v horní polovině tabulky.

Bludovský pinec 2012 – 2013

 V okresním přeboru první třídy jsme měli dvojí zastoupení. 
„Béčko“ - S. Konečný, V. Hvožďora, D. Strašil, M. Janíček 
mělo vstup do soutěže jako z partesu. Do odvet vstupovali na 
postupovém místě, ale bohužel zdravotní problémy nejlepšího 
hráče týmu, nedovolily bojovat o posty nejvyšší. Ale i tak je 
umístění na 4. místě krásným výsledkem.

 Horší už to bylo s „Céčkem“. To ve složení S. Soural, M. 
Huňat, J. Nejedlý, M. Večeř naopak začalo velmi špatně a do 
konce sezóny nebylo schopno vyhrát jediný zápas. Herně to ještě 
šlo, ale výsledkově to byla bída a po zásluze skončili poslední.
 To „Déčko“ v okresním přeboru druhé třídy si drželo celou 
dobu střed tabulky bez postupových ambicí nebo starostí se se-
stupem. Díky tomu mohl vedoucí P. Šupina střídat více hráčů 
(Ondráček, Krátký, Strašil, Falhar) a také postupně zapojovat 
nové hráče, věkem ještě žáky. Také tato skutečnost se projevila 
na výkonnostním růstu těchto mladíků, kteří pravidelně hráli 
svou soutěž jako „Éčko“ v regionálním přeboru. Pod vedením 
A. Ondráčka, L. Bösera a hlavně obětavého F. Polácha velice 
dobře zvládli projít soutěží a odměnou jim bylo pěkné konečné 
umístění.  Kromě toho se také zúčastňovali bodovacích soutěží 
žáků a dorostenců. Na okresní úrovni mezi staršími žáky nemají 
naši hráči v podstatě konkurenci. A na krajských přeborech se 
V. Blaťák a J. Odstrčil probojovali mezi osm nejlepších hráčů 
kraje. Myslím si, že J. Odstrčil a V. a A. Blaťákovi, C. Urban, M. 
Srb, K. Novotný mají za sebou docela dobrý rok a doufám, že 
budou dále pokračovat a stále se zlepšovat. To bych ostatně přál 
všem členům oddílu.     Stanislav Soural
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Zápis do MŠ
Další rok, plný zážitků, je za námi a děti, které jsme vloni v dub-
nu vítali u zápisu, si již dávno zvykly. Pryč jsou slzičky a vzlyky. 
Proto my všichni, učitelky společně s dětmi,  jsme mohli již od 
ledna vymýšlet a chystat program, kterým bychom opět pěkně 
uvítali budoucí nové malé členy naší velké školkové rodiny…
    Nastal den D. Ve čtvrtek 25.dubna byl opět ,,Den otevřených 
dveří.“ Školka se oděla do slavnostního pohádkového hávu a již 
od rána jsme netrpělivě a s napětím čekali na první návštěvníky. 
Přímo u vchodových dveří všechny příchozí vítala písničkami 
z pohádek  postavička známého Večerníčka. Děti potom spolu se 
svými rodiči postupně procházely všemi třídami, kde na ně čeka-
la různá překvapení. V jedné třídě děti překvapil Ferda Mravenec 
i s Beruškou, v další se  ocitly přímo v Perníkové chaloupce, kde 
jim tentokrát hodná Ježibaba rozdávala perníčky. Další kroky je 
přivedly přímo ke Křemílkovi s Vochomůrkou. Celá prohlídka 
končila v ředitelně, kde si rodiče přebírali formuláře a získávali 
první potřebné informace.
     O týden později se mi na stole začaly hromadit první 
vyplněné přihlášky. 
 Po uzávěrce přijímacího řízení, zpracování přihlášek 
a splnění veškerých formalit nutných k přijetí jednotlivých dětí, 
jsme výsledky přijímacího řízení umístili na internetových strán-
kách naší školy a na vývěsce přímo v MŠ. 
     I tento rok budeme mít kapacitu naší MŠ naplněnou 
na 100%.

Ivana Kouřilová  
ředitelka mateřské školy  

Den Země v MŠ
Rok se s rokem sešel a my jsme opět mohli v rámci významné-
ho dne „Dne Země“, jakožto ekologicky motivovaného svátku, 
upozorňujícího lidi na dopady ničení životního prostředí, uspo-
řádat na školní zahradě jarní úklid.
 Počasí nám přálo, a tak jsme se za doprovodu příjemné 
hudby pustili do práce. Nejednalo se však pouze o hrabání 
trávníku, rytí pískoviště a nátěru zahradního vybavení. Jelikož 
naše školka žije také  ekologicky, v letošním školním roce jsme 
pro děti připravili zábavné hry, které byly ekologicky zaměřené. 
Silní tatínci pomáhali s úklidem těžkého nábytku ve skladu. Jak 
se říká, bez práce nejsou koláče. Avšak my jsme si místo koláčů 
za odměnu opekli buřty a jaká to byla „mňamka“.
 Domů jsme sice odcházeli špinaví a utahaní, ale to nám 
vůbec nevadilo, protože to celé jsme dělali s láskou pro naše 
děti, aby měly krásné a bezpečné prostředí pro hraní. Tímto 
bychom také rádi poděkovali všem rodičům a dětem, kteří přišli 
pomoci s úklidem.

Za kolektiv MŠ Bc. Březinová Dana

Vystoupení MŠ v Pensionu ke Dni matek
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Kreslený vtip na téma POLITIKA.
Výherce soutěže pan Bedřich Kaňa se může 

v KD zastavit pro výhru.

Májový večer, 3.5.2013 - Omicron a Radečci

Vernisáž výstavy maleb, 30.4.2013

FOTOKROUŽEK
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Zahájení lázeňské sezóny 18.5.2013 - Přehlídka historických vozidel, Lázně Bludov 11.5.2013
- foto K.Schauer -


