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Bludovan

Několik vět starosty obce při příležitosti oslav 
50. výročí otevření koupaliště

kdy se v řadě okolních obcí koupaliště 
zavírala a rušila. Přesto, že dnes už je 
zase jiná situace, Šumperk, Bratrušov 
a další mají moderní chlorované bazény 
a zahrady řady i bludovských domků zdo-
bí modrá oka rodinných bazénů, má velké 
přírodní koupaliště pro širokou veřejnost 
stále svůj smysl.
 Jiný příběh se ale váže k budově 
restaurace a hotelu. S touto budovou si 
skutečně zatím moc nevíme rady.
 Avšak koupaliště – a to mohu jménem 
stávajícího vedení obce garantovat – kou-
paliště, ať už v takové či pozměněné po-
době,  z Bludova nezmizí. Koupaliště 
udržíme!
 A tak, abych už dlouho nezdržoval 
od oslav a zábavy, tak jen pár otázek na 
závěr, které se mně právě v souvislosti 
s kulatým výročím 50ti let od otevření 
koupaliště „Vlčí důl“ neodbytně vtírají na 
mysl.
 Dokázali bychom dnes něco podob-
ného? Existuje něco, co by nás nadchlo 
tak, abychom zdarma pro druhé odpra-
covali stovky a tisíce hodin? Spojilo 
by nás dnes něco tak, jako to spojilo 
nadšené Bludováky ve Vlčím dole před 
půlstoletím? Není to spíše tak, že řada 
z nás si ani nezamete před vlastním domem 
a neošetří trávník k němu přiléhající s tím, 
že se o to všechno má starat obec? Jistě, 
doba se změnila, ale přesto přese všechno 
– hlas starých Bludováků z Vlčího dolu je 
neodbytný. 
 Děkuji vám za pozornost a přeji 
příjemnou zábavu.
    Ing. Pavel Ston
   starosta obce

Vážení přátelé Vlčího dolu, vážení spo-
luobčané, když se řekne „Vlčí důl“ nebo 
„Vlčák“, každému v Bludově a v okolí se 
okamžitě vybaví velké přírodní koupališ-
tě. Společně si v těchto dnech připomíná-
me 50 let od doby, kdy se splnil velký sen 
řady bludovských obyvatel – mít vlastní, 
pěkné a moderní koupaliště.
 A moderní a lákavé tehdy skutečně 
bylo. Dokladem jsou historické fotografie 
přeplněného koupaliště, jak ve vodě, tak 
i na břehu. Koupaliště tehdy sloužilo ne-
jen Bludovu, ale také širokému okolí.
 Již při svém vzniku však mělo kou-
paliště geneticky zakódováno jeden pro-
blém, s nímž jsme si dodnes neporadili. 
Tím problémem bylo a je málo vody.
 Kdo se projde lesem od koupaliště do 
lesů proti proudu potůčku Vitonína, může 
jen obdivovat a snad pochopit, kolik úsilí 
musí provozovatele koupaliště stát, aby 
voda v něm byla při minimálním přítoku 
alespoň tak čistá, jak ji vidíme dnes.
 Přesto bylo koupaliště fenoménem, 
snad největším v Bludově. Bylo vybudo-
váno skutečnými dobrovolníky – ne jako 
později školka či škola.
 Do budování se zapojili staří i mladí, 
stovky lidí i tehdy povolených organizací. 
Na vybudování koupaliště bylo odpraco-
váno celkem přes 45.000 brigádnických 
hodin.
 Vyslovme nyní jména těch, kteří na 
výstavbě koupaliště odpracovali nejvíc 
– a alespoň takto jim i po půl století po-
děkujme. Naprostá většina z nich už dnes 
není mezi námi.
 Historické prameny uvádějí, že největší 
zásluhy měli Josef Sedláček nejstarší, 
František Kvapil, Jan Šula, František 
Špička, Jaroslav Volkman, František 
Hatoň, Jan Jáně, Josef Kulhaj, Karel 
Heděnec, Eduard Plhák, Josef Matějíček, 
Jan Matějíček, František Pecháček, Karel 
Směšný, František Kranich, Jaromír Ku-
bíček, Karel Řežucha a celá řada dalších.
Díky tomu všemu bylo a je vnímáno 
koupaliště „Vlčí důl“ jako skutečně 
„naše“ koupaliště a jeho budoucí osudy 
oprávněně vyvolávají velké a vzrušené 
diskuse. Jistě i díky tomu udržel Bludov 
toto koupaliště jako funkční i v letech, 

ˇ

Tomáš Riedl – mistr světa 
v požárním sportu !!!

Bludovský rodák a opora mládežnického 
týmu bludovských hasičů, Tomáš Riedl,
reprezentoval 5.-11. srpna Českou re-
publiku na Mistrovství světa dorostenců 
(13-18 let)v požárním sportu v ruském 
Podolsku.
 Průmyslové a kulturní centrum celé ob-
lasti, Podolsk, se nachází jižně od Mosk-
vy a žije v něm kolem 200 000 obyvatel, 
městem je od roku 1781.
 Mistrovství světa se skládá ze 4 dis-
ciplín, zahajuje se výstupem na cvičnou 
věž pomocí hákového žebříku, další dis-
ciplínou je běh na 100m s překážkami.
V těchto diciplínách startuje po třech 
závodnících ve třech věkových skupi-
nách (13-14, 15-16, 17-18 let) z každé-
ho družstva a hodnotí se jak kategorie 
jednotlivců, tak výkony dvou nejlepších 
z jednotlivých skupin, které se započítá-
vají do výkonu družstva. 
 Následují kolektivní disciplíny, již bez 
účasti závodníků nejmladší kategorie, 
štafeta 4x100m s překážkami a požární 
útok s vodou, který plní 6 členů družstva.
 Celý sportovní svět požárního sportu 
čekal, jak naváží dorostenci ČR na skvělé 
úspěchy z minulých let.
 Medailové žně pokračovaly i letos, 
i když hlavními favority byli domácí do-
rostenci spolu se závodníky z bývalých 
sovětských republik.

- pokračování na straně 2 -
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 Naše reprezentce získala stříbro na věži zásluhou Jana Gáška,
bronz ve stovce získal Marek Peterek a titul mistra světa 
v běhu na 100m s překážkami v nejstarší kategorii Tomáš Vlček, 
který loni v dresu Bludova získal titul mistra republiky ve stejné 
disciplíně. Stříbro ze štafety a zlato z požárního útoku získal 
také Michal Brodacký, který v dresu Bludova vybojoval na 
letošním mistrovství republiky starších žáků titul na trati 60m 
s překážkami. 
 Ve štafetě 4x100m s překážkami naši získali stříbro a v požár-
ním útoku titul mistrů světa, to v závěrečném součtu znamenalo, 
že Česká republika získala poprvé v historii titul absolutních 
mistrů světa v dorostenecké kategorii a členem tohoto družstva 
je i bludovský Tomáš Riedl.

 Tomáš se věnuje nejen požárnímu sportu, ale úspěšně 
i motokrosu, který musel v poslední době díky přípravě na mis-
trovství světa hasičů dočasně omezit. Je příkladem všestranného 
sportovce a naštěstí není v naší obci osamocen. Zlato z mistrov-
ství světa spolu s nezapomenutelnými zážitky už mu zůstane.
 Je to samozřejmě největší historický úspěch bludovského 
požárního sportu, také jeden z nejvýznamnějších sportovních 
úspěchů pro celý Bludov.
 Tento výsledek je důkazem, že mnohaletá výchova mladé 
generace se v bludovském hasičském sboru ubírá správnou cestou 
a správnou cestu volí již dlouhá léta i vedení obce a zastupitelstvo 
v podpoře činnosti s mládeží všech organizací a spolků v obci.
 Věřme, že tento významný sportovní i společenský úspěch 
bude mít v budoucnu další pokračování. 

Ve dnech 4.-.8.července se uskutečnilo na atletickém stadionu 
v Jablonci nad Nisou Mistrovství České republiky mládeže 
a dorostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
 Bojovalo celkem 15 družstev starších žáků, vítězů krajských 
kol. Tým bludovských žáků se na šampionát probojoval po čtvrté 
v posledních pěti letech, proto přáním celé výpravy bylo přivézt 
nějaké medaile.
 Začátek mistrovství ukázal, že naším velkým soupeřem bude 
hlavně psychika, polovinu družstva tvořili nováčci a tlak byl 
proto na všechny veliký.
 Proto jsme nakonec s úlevou přijali 6. místo z úvodní disciplí-
ny, závodu požárnické všestrannosti, který se běžel na závodní 
biatlonové trati lyžařského areálu v Jablonci. Navíc panovalo 
úmorné vedro, které přineslo kolaps několika závodníků, naštěstí 
náš tým nic tak vážného nepotkalo. Na tříkilometrové trati pě-
tičlenné hlídky absolvovaly střelbu, topografii, překonání vodo-
rovného lana, uzly, otázky z požární ochrany a zdravovědu.
 Druhý soutěžní den dopoledne probíhaly tréninky obou po-
žárních útoků, jak CTIF, tak požárního útoku s vodou. Obě tyto 

Noční přivítání 

Družstvo st. žáků SDH Bludov - MČR Jablonec nad Nisou 2013

Největší soupeři - největší kamarádi
SDH Bludov - SDH Těškovice / MČR Jablonec nad Nisou 2013

Bludov má mistra i mistryni republiky !!! 
Lenka Strouhalová a Michal Brodacký získali zlato! Tři stříbrné medaile pro družstvo!

disciplíny se nakonec staly pro celkový výsledek rozhodujícími.
Odpoledne proběhlo slavnostní zahájení a po jeho skončení 
probíhaly obě disciplíny CTIF.

Mistři světa dorostu 2013 Podolsk - Rusko

Mistři ČR 2013 v běhu na 60m s překážkami Lenka Strouhalová, Michal Brodacký
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 Zahajovalo se požárním útokem  podle mezinárodních pravi-
del organizace CTIF. Tuto disciplínu počítáme mezi naše nej-
lepší, dosáhli jsme druhého nejlepšího času, bohužel zatíženého 
trestnými body za zbytečné chyby, které plynuly z až nepocho-
pitelné nervozity. Výsledek znamenal 12. místo a teoretickou 
ztrátu nadějí na nějaké solidní umístění.
 Naštěstí tento výsledek měl opačný účinek, družstvo se při 
pomyšlení, že nemá co ztratit, uklidnilo a do štafety CTIF 
nastoupilo bez respektu. Po vynikajícím výkonu časem 69,03s 
získalo stříbrné medaile a vrátilo se do boje o přední příčky.
 Závěrečný soutěžní den je každoročně nejtěžší, soutěží se ve 
třech zbývajících disciplínách družstev a jedné disciplíně jednot-
livců a jednotlivkyň. První z nich je štafeta 4x60m s překážka-
mi, čtyři vyrovnané členy dokáže postavit více družstev, proto je 
výsledek těchto soubojů hodně důležitý.
 Složení naší rychlejší štafety dávalo šance na dobré umístění
a čtveřice Tomáš Riedl, Michal Brodacký, Libor Matějček 
a Mirek Hél očekávání splnila. Časem 39,95s získala další stří-
brné medaile a také posun v celkovém pořadí.Ztráta na vítěze 
byla pouze 0,32s.
 Následující disciplínou byla štafeta požárních dvojic, ve které 
jsme po hektickém výkonu dosáhli shodného nejlepšího času 
s družstvem Těškovic a o našem třetím stříbru v řadě rozhodl 
horší čas ve druhé dráze. Přesto jsme se dotáhli na první trojici 
a o konečném pořadí musel jako mnohokrát rozhodnout králov-
ský požární útok s vodou.
 První pokus jsme běželi hlavně s cílem dosáhnout platný čas 
a připravit si podmínky na vylepšení v druhém pokuse. Tento 
plán vyšel, situace soupeřů se značně zamotala, proto k druhému 
pokusu jsme nastupovali jako poslední v této disciplíně a součty 
byly jasné. Pokud bychom dosáhli nejlepšího času, stali bychom 
se mistry nejen v požárním útoku, ale i v celkovém hodnocení.
 Nádherným výkonem jsme předvedli nejrychlejší čas, jako 
jediní jsme se dostali pod hranici 23s. Radost ale trvala jen 
zlomek sekundy, na levém terči závodnice, která dobíhala radit 
při nástřiku terče v kaluži vody, podklouzla a po zádech přejela 
čáru nástřiku. Jasný verdikt, červený praporek značící neplatný 
pokus. Z útoku na celkový titul se nakonec stalo čtvrté místo 
na mistrovství a vodopád slz, které tekly všem členům družstva,

včetně vedoucích a našich fanoušků nejen na stadionu, ale 
i u obrazovek počítačů v přímém přenosu. Každý sport je prostě 
nádherný, ale bývá také často velice krutý. Přesto, nejlepší umístění 
a výsledek Bludova na mistrovství republiky v historii, vyrov-
nané celkové umístění a k tomu tři nádherná stříbra z disciplín. 
Slzy oschly a všichni jsme možná trošku rozpačitě obrátili 
svou pozornost na závěrečnou část mistrovských bojů, velice 
prestižní závod jednotlivců na 60m s překážkami. Loni jsme 
slavili zlato a titul v podání starší žákyně Lucky Strouhalové 
(letos již dorostenky a členky výběru reprezentace dorostenek). 
To, co jsme zažili letos, předčilo všechna očekávání. V kategorii 
starších žákyň zvítězila časem 13,43s její mladší sestra Lenka 
Strouhalová a stala se mistryní České republiky pro rok 2013. 
A těch prvenství  získala více, stala se nejmladší mistryní v his-
torii, poprvé také zvítězily dvě sestry, navíc rok po sobě. Znovu 
slzy, tentokrát slzy štěstí. Pořád to ale nebyl konec mistrovství, 
ke svému závodu nastoupili starší žáci a bludovské barvy opět 
slavily. Mistrem republiky se stal časem 12,16s Michal Brodac-
ký, člen bludovského výběru, který k nám přestoupil z Trusovic, 
kterým také patří ta větší část slávy, protože tohoto špičkového 
závodníka (reprezentanta) vychovali. I on k titulu přidal další 
historické prvenství, nejrychlejší vítězný čas v historii mistrov-
ství a také poprvé zvítězili závodníci z jednoho týmu v obou 
kategoriích.

Na vynikajícím výsledku na mistrovství se podíleli:
Vojta Kotrlý, Karolína Kotrlá, Tereza Tylová, Štěpánka Březi-
nová, Eliška Březinová, Lenka Strouhalová, Monika Sobotková, 
Mirek Hél (SDH Kolšov),  Michal Brodacký (SDH Trusovice),-
Libor Matějček, Tomáš Riedl.
Vedoucí: Martin Sobotka st., Martin Sobotka ml., 
Milena Sobotková, Marcela Březinová, Jiří Krejčí. 
Obrovský dík patří všem rodičům, celému bludovskému 
sboru, Obecnímu úřadu Bludov, všem sponzorům, všem obča-
nům za podporu a gratulace.

Závěrečné zhodnocení účasti družstva Bludova na mistrovství 
republiky, i přes chvilky zklamání převažuje obrovská radost 
a hrdost, hrdost, že všichni patříme ke skvělé partě, partě 
hasičů z Bludova.

POZVÁNKA
 

Ne 1. 9. 14.00  Koncert KPH - zámek
So 7. 9. 8-9  Výšlap za bludov. špekáčkem
Ne 8. 9.   17.00  Přednáška ŽEROTÍNSKÉ ŽENY  
    Den otevřených dveří – zámek a hrobka
So 14. 9.   6.00  Zájezd na muzikál AIDA – Praha
So 28. 9.   5.15  Zájezd  - Osvětim
Ne 29. 9.  16.00  Koncert KPH – zámek
Út 1. 10.   6.30  Zájezd do Polska-Kudova Zdroj

na září 2013 

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 16. září 2013 od 18:00 hod. 

proběhne zasedání zastupitelstva obce.
Všichni jste srdečně zváni.

XXI. ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM

Sobota 7. září 2013
Start netradičně z přední části 
kulturního domu od 8 do 9 hod.
Trasy: 8 km a 20 km, cíl Koupaliště VLČÍ DŮL

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

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

Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá 

Mladá rodina hledá podnájem v obci Bludov nebo okolí. 
Telefon 737 508 329 nebo 734 409 605.    email: 

lili.lesová@seznam.cz

Upozorňujeme občany, že 31. 8. 2013 byla splatnost 
poplatku za stočné (vodoměry i paušál). 

Částka za stočné paušál činí 1015,- Kč na osobu.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V září 2013 oslaví
Jelínek Břetislav Úzká  70
Skoumal František Družstevní  75
Vepřková Marie Palackého  75
Šulová Zdeňka Školní  80
Straka Karel Žerotínova  80
Benešová Eva              Lázeňská                    81
Augustin František Na Hradě  82
Stonová Marie Polní  82
Skokanová Zdeňka Ve Sléví  83
Balatková Zlatuška R. Kordase 85 
Mazalová Zdenka Školní  86 
Zatloukalová Marie Špalkova  86
Zamykal Josef Slepá  87
Juřinová Irena Ztracená  89  
Navrátilová Marie Lázeňská  93

  Poděkování všem, co se přišli rozloučit dne 
30.srpna 2013 s paní

Annou Kulhajovou
Děkuje manžel a další rodinní příslušníci. 

  Dne 13.srpna by se dožil 40 let pan

PETR BEZDĚK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou dcera Kamila s rodinou.

Dne 1. října 2013 oslaví 40. narozeniny 
bludovský pan farář

Mgr. Otto Sekanina
Hodně zdraví, spokojenosti a Božího požehnání 

mu přejí vděční farníci.

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s rodinou Mornstein-Zierotin
Vás zvou v rámci Dnů evropského kulturního dědictví 2013

na přednášku

Rodina Mornstein-Zierotin Vás v tento den 
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

• ŽEROTÍNSKÁ HROBKA 16.00 – 17.00 hod.
• ZÁMEK  BLUDOV 19.00 – 21.00 hod.

- vstup volný - 

Mgr. Drahomíra Polácha

ŽEROTÍNSKÉ ŽENY
Neděle 8. září 2013 v 17.00 hodin

Zámek Bludov

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

Kdy: Sobota 12. října 2013 
  od 8.30 - 11.00 hodin
Kde: Kulturní dům Bludov
Zájemci o rezervaci prodejního místa 
a víc informací se, prosím, hlaste nejpozději 
do 1.10.2013 na tel. č.: 583 238 177 
nebo e-mail: kulturni.dum@bludov.cz  

5. BLUDOVSKÝ 
DĚTSKÝ BAZAR!!!

5. BLUDOVSKÝ 
DĚTSKÝ BAZAR!!!

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd do Prahy
do divadla HYBERNIA na rodinný pohádkový

muzikál pro všechny generace

KAPKA MEDU PRO VERUNKU

V neděli 9. března 2014
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Cena 950,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Příběh o lásce, přátelství, o modré planetě a o tom, jak to 
bylo anebo mohlo být dál v království Popelky, Zlatovlásky 
a Hloupého Honzy, a jestli uměli opravdu vládnout a jestli 

náhodou neudělali někde chybu.

Účinkují
 Bára Basiková, Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Jiří Štědroň, 
Petr Kutheil, Kristýna Leichtová, Felix Slováček ml., Lucie 
Černíková, Michaela Nosková, František Pytloun, Genny 

Ciatti, Petra Doležalová, Petr Jablonský……a řada dalších 
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Oznámení TJ Sokol Bludov
TJ Sokol Bludov nemá pro nastávající sezónu 
2013/2014 zcela vytíženou kapacitu sokolovny 

a nabízí proto zájemcům možnost rezervovat si 
cvičební hodiny v dohodnutém termínu. Bližší 
informace poskytne předseda TJ Sokol Bludov  

JUDr. Josef Sedláček – tel. č. 603452332.

Obec Bludov
nabízí k pronájmu obecní byt

Popis bytu: byt 1+kk (21,94 m2) na adrese 8.května 69, 
Bludov, nacházející se ve druhém patře + sklep 

o výměře 10,7m2
Nájemné: 28,-Kč/m2 měsíčně

Náklady: předpokládané měsíční náklady s bytem spojené 
(nájem, zálohy na služby) cca 1.000,- Kč

Předpokládané datum uzavření nájemní smlouvy: 
k 1.10.2013

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

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

(kancelář č. 5 v 1. poschodí).

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

s tiskopisem žádosti)
- potvrzení příjmů žadatele a osob ve společné 

domácnosti za období 09/2012 – 08/2013 včetně

Žádosti výhradně na předepsaných tiskopisech včetně 
povinných příloh je možno podat v podatelně na Obecním 

úřadě Bludov nejpozději do 13.9.2013 do 10.00 hodin.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ KRAKOW

Program: prohlídka historického města Krakowa (1-2 hodiny), 
ulice Grodzka, Rynek Glówny, kostely a pozůstatky pevnostního 

opevnění, budova Univerzity Jagelonského, místo, 
kde se nachází nejznámější polský obraz… 

Hlavní vánoční trh se v Krakově odehrává na hlavním náměstí 
(Rynek Glówny) v okolí Sukiennice. Advent v Krakově nabízí 

atmosféru pravých křesťanských svátků, které nabádají 
se zastavit a posedět s přáteli.

Kdo nemá rád návštěvníky přelidněného města, tak právě 
zde si může v klidu vychutnat atmosféru Vánoc.

Sobota 30. listopadu 2013 
odjezd od KD v 5.00 hod. 

Cena 600.- Kč /cesta, průvodce/
Přihlášky v KD Bludov

VÁNOČNÍ KRAKOW Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

KONCERT

HRAJÍ
DANA MIMROVÁ – FLÉTNA

MIROSLAV VILÍMEC – HOUSLE
JAN PETR – KLAVÍR

PROGRAM
Georg Philipp Telemann 

TRIOSONATE  c moll (Largo, Vivace, Andante, Allegro)
Carl Stamitz 

TRIOSONATE G-dur, Op.14, No.1(Moderato, Andante moderato, Rondo)
Ferdinand Weiss 

PEZZETTINI (Preludio, Valse, Foxtrott, Postludio)
Ferdinand Weiss Ragtime (1989)

Antonín Dvořák 2 ROMANTICKÉ KUSY
Ulf-Diether Soyka ZWIEFACHER op. 8/14
Herbert Zagler DUNKLE ZEITEN op. 112/5

Peter Richter 
THREE LITTLE BITS: CARILLON,PASTORAL,BURLESCA

Wolfgang Seierl (1955) SECHS KLEINE STUCKE
Antonín Dvořák SLOVANSKÝ TANEC  e moll op.46/II

Wolfgang Amadeus Mozart TURECKÝ POCHOD

- vstupné 40.- Kč -

Neděle 29. září 2013 
v 16.00 hod.

 Zámek Bludov 

KONCERT

OSVĚTIM
koncentrační tábor

Kulturní dům Bludov
nabízí volná místa na zájezd do Polska

V sobotu 28. září 2013 
580.- Kč /doprava a vstupné/
odjezd od zámku v 5.10 hod. 

Přihlášky v KD Bludov.

Kulturní dům Bludov  
pořádá zájezd do Polska 

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

úterý 1. října 2013
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov tel.: 583 238 177
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KD přijímá přihlášky do HUDEBNÍ 
ŠKOLY výuka hry na 

/do 15. září 2013/
Tel. 583238177, kulturni.dum@bludov.cz

Šachový kroužek – zahájení činnosti ve středu 
18. září 2013 v 16.00 hod. v jazykové učebně KD 

Bludov /vstup ze zahrady KD/

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na 

Neděle 1. září 2013 ve 14.00 hod.
Zámek Bludov

HRAJÍ
Jiří Bárta - violoncello
Terezie Fialová - klavír

PROGRAM
J.Brahms: Sonata e moll op.38 pro cello a klavir
L.van Beethoven: Variace na tema z Mozartovy 
opery Kouzelna fletna pro violoncello a klavir
E.Grieg: Sonata a moll op.36 pro cello a klavír

- vstupné 40.- Kč-

KONCERT

Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
vás zve na

na zábavné odpoledne pro děti plné her, 
soutěží a dovedností

Návštěva ZOO
(takovou podívanou jste ještě neviděli)

Kdy: sobota 7. září 2013 od 14.00 do 17.00
Pro koho: pro všechny kluky 

a holky od 5 do 14 let
Sraz: před zámkem

Skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
vás zve na

XVIII. ročník
Svatováclavské

drakiády
Kdy: sobota 28. září 2013 od 14 do 16 hod.

Kde: na Brusné
Řada doprovodných soutěží – o nejkrásnějšího

draka, nejdelší let a další. Přijďte si s dětmi užít podzimu.
Všichni jste srdečně zváni

SEMBIO s. r. o. BRNO
POSKYTUJEME SLUŽBY FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 

V OBLASTI DLUHŮ A PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI.

PŘIPRAVÍME PRO VÁS KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI 
INSOLVENČNÍHO ZÁKONA.

Komplexní řešení firemního úpadku až po konkurz

Koupě a převzetí společnostÍ

ODDLUŽENÍ PODLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA  
PRO JEDNOTLIVCE

KONSOLIDACE ÚVĚRŮ

RESTRUKTUALIZACE ZÁVAZKŮ

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI DLUHŮ

VÍCE INFORMACÍ U NAŠEHO 
REGIONÁLNÍHO MANAŽERA

Bc. BOJKO PAVEL – Vančurova 29, Šumperk
e-mail: bojko@sembio.cz

tel.: 603 182 531
www.sembio.cz 

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

 Flétnu: zahájení úterý 17.9. 15:30-16:3 hod.
 Klavír: zahájení pátek 13.9. 15:30-17:00 hod.
 Kytaru
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Lázeňské okénko

Lázně Bludov se v letošním roce zapojily do dvou projektů, 
které pomáhají dětem  zbavit se tuků a přebytečných kilogramů 
navíc.
 Prvním projektem, který je přeshraniční pro Českou re-
publiku a Polsko a je financován Evropskou unií, je projekt 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nazvaný 
„Epidemie obezity, společný problém“. Projekt si klade za cíl ur-
čit procento obézních dětí a dospívajících v českých a polských 
pohraničních oblastech a seznamovat obyvatele regionu s riziky 
nadváhy a možnými preventivními opatřeními. Lázně Bludov 
se mimo jiné zapojí i odbornými přednáškami a představením 
poskytované léčby v základních školách zapojených do tohoto 
projektu.
 Dalším projektem, do kterého jsou lázně Bludov zapo-
jeny, je „Fun For Fit“. Kurz bude probíhat v lázních Bludov 
v období od 26. září do 28. listopadu 2013 pod záštitou Občan-
ského sdružení LENOCHOD. Do kurzu se mohou zapojit děti 
ve věku od 8 do 16 let. Cílem projektu je realizovat edukační 
a zážitkové programy, zdravý a aktivní životní styl dětí a mláde-
že s pozitivním dopadem na jejich psychické, sociální a fyzické 
zdraví. Obdobný kurz probíhá od začátku září v Olomouci 
a bude zakončen víkendovým pobytem v lázních Bludov. 
Základem je pravidelné setkávání dětí 1x týdně v návaznosti 
na víkendový kurz s intenzivním programem v lázních Bludov. 

Každá lekce bude obsahovat edukační složku, po které budou 
následovat pohybové aktivity. V každé druhé lekci bude kurz va-
ření a přednáška nutriční sestry. Cena kurzu : 1300 Kč/10 lekcí. 
 Lázně Bludov od září připravily dvě novinky. Tou první je 
nabídka kosmetických služeb : klasické ošetření pleti, formování 
a barvení obočí, barvení řas, stimulační masáže obličeje a dekol-
tu a relaxace pleti a dekoltu. 
 Druhou novinkou je nabídka lekcí Hatha jógy pro zdraví 
a krásu. Lekci jógy tvoří ucelený systém jednoduchých jógových 
pozic a dechových cvičení. Je zaměřena na klienty, kteří trpí 
bolestmi pohybového aparátu způsobenými svalovou dysbalan-
cí, nebo je zacílena na osoby s nadváhou i obezitou. Pravidelná 
praxe zlepšuje fyzickou a psychickou kondici, podporuje správ-
né držení těla a funkci vnitřních orgánů, zvyšuje odolnost proti 
stresu a napětí a přispívá k naplnění zdravého životního stylu. 
Kurzy jógy budou probíhat od 9. září 2013 každé pondělí od 
14:30 do 16:00 hodin. Cena kurzu: 500 Kč/10 lekcí.
 Do 30. září máte možnost vyzkoušet kokosové a brusinkové 
zážitkové procedury, v akci 1 sada + 1 sada procedur zdarma za 
celkovou cenu 790 Kč. Sada procedur obsahuje kokosovou nebo 
brusinkovou koupel, zábal a masáž. 
 Veškeré informace k výše uvedenému Vám rádi podají 
pracovníci recepce na tel. 583 301 211 nebo 602 302 554.
www.lazne-bludov.cz

Přijdou děti o svůj večerníček

Mnozí z Vás si nejspíš už v televizi všimli upoutávek na zce-
la nový program České televize s názvem ČT-D/Art. Jedná se 
o program určený dětským divákům, na který Česká televi-
ze přesune veškeré dětské pořady doposud vysílané na ČT2 
a ČT1. Program ČT-D/Art začne vysílat 31.srpna. Zcela zásad-
ní problém je ovšem v tom, že jeho signál nebude šířit žádný 
z vysílačů běžně dostupných v naší obci. Celkem reálně tak hro-
zí, že bludovské děti přijdou o možnost sledovat svoje oblíbené 
pořady. Výjimku tvoří pouze Ti, kteří přijímají televizní signál 
prostřednictvím satelitní distribuce nebo po telefonní lince O2.
 Pro šíření nového programu a programů ČT ve vysokém roz-
lišení (HD programy) uzavřela Česká televize smlouvu s jiným 
operátorem, než který provozuje stávající síť televizních vysíla-
čů jako je Praděd nebo Kojál. Nové programy tak jsou vysílány 
z vysílače Hřebeč ve Východočeském kraji. Zájemci o příjem 
těchto programů tak jsou nuceni si zajistit příjem z dalšího vy-
sílače. Ten jim ovšem nepřinese pouze jediný nový program, ale 
hned celou škálu programů, například: ČT-D/Art, Fanda, Telka, 
Smíchov, TV Pohoda, Retro Music nebo programy ve vysokém 
rozlišení obrazu: Nova HD, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD 
a další.
 Ti, kteří nevyužívají možnosti příjmu televize prostřednic-
tvím satelitu, tak mají opět možnost si zásadně rozšířit nabídku 
televizních programů.

 Televizní digitalizace rozhodně neskončila, a dávno pryč 
jsou doby, kdy jsme měli jen tři nebo čtyři programy. Nabídka 
televizních programů se neustále rozšiřuje a v blízké budouc-
nosti nás čeká další zásadní změny v šíření televizního signálu. 
Česká televize letos slaví 60 roků od svého vzniku. Téměř 
dvacet roků vysílala jen jeden černobílý program. Dalších dva-
cet roků jsme pak čekali na příchod zcela nového fenoménu 
v podobě komerční televize NOVA, následovanou televizí 
Prima. Dalšímu rozšiřování nabídky televizních stanic bránila 
nedostupnost volných televizních kanálů potřebných pro jejich 
vysílání. S příchodem digitalizace se ovšem všechno změnilo. Za 
necelé dva roky od ukončení analogového vysílání se počet tele-
vizních stanic rozšířil na několik desítek. Většinu z nich je dnes 
možné přijímat nejen prostřednictvím kabelových a satelitních 
operátorů, ale také prostřednictvím sítě pozemních vysílačů. 
 Bludovské děti tak rozhodně nepřijdou o svoje oblíbené 
dětské pořady a i jejich rodiče budou mít možnost si rozšířit 
nabídku televizních programů. Pokud tedy přijímáte televizní 
signál prostřednictvím satelitu, je nutné nové programy znovu 
naladit. V případě, že využíváte pouze pozemní síť vysílačů, je 
nutná instalace nové antény spolu s anténním zesilovačem a slu-
čovačem. 
 Zájemci o odbornou montáž a naladění přijímačů 
se můžou obrátit na firmu Zbyněk Poisl – Elektronik servis. 
Tel: 608 170 400 
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O čem se psalo v regionálním tisku v r. 2002

První plastový policista straší řidiče
Bludov, Šumperk – Přišlápnutí brzdového pedálu, píchnutí 
u srdce a pak vlna úlevy – takové jsou reakce asi mnohých 
řidičů projíždějících v těchto dnech Bludovem. Při vjezdu 
do obce je totiž umístěna první plastová figurína dopravního
policisty na Šumpersku.
 ,,Objevila se nabídka firmy tyto figuríny vyrábějící. Obrátili 
jsme se na starosty některých měst a obcí, jako první zareago-
vali v Bludově,‘‘ vysvětluje vedoucí šumperského dopravního 
inspektorátu Jiří Alexa. Ten věří, že na silnice okresu přibude 
zanedlouho dalších několik plastových policistů.
  ,,Vedení v současné době jedná s pojišťovnou, zda by nám 
na jejich zakoupení nepřispěla. Pokud vše vyjde, měli bychom 
mít k dispozici dalších asi deset figurín, už pro ně máme vytipo-
vaná místa,‘‘ dodal Alexa, který nepopírá, že jistým problémem 

bude starost o tyto ,,podřízené‘‘. ,,Pro jejich osazení musí být 
v zemi patky, aby nebylo tak jednoduché figurínu ukrást. Od 
kolegů z Přerovska navíc máme zjištěno, že po čtrnácti dnech 
už jim je někdo poškodil, postříkal sprejem,‘‘ objasnil příčinu 
svých obav.
  Zatím, co v Bludově se tedy o svého policistu stará sama 
obec, další zůstanou pod dopravním inspektorátem. ,,Hlídka, 
odjíždějící na výjezd, figurínu osadí a při návratu doveze zpět,‘‘ 
naznačil jednu z možností Jiří Alexa. Přes možné komplikace 
ale vedoucí dopravního inspektorátu o plastové policisty stojí.,, 
Než řidič zjistí, že policista není pravý, šlápne na brzdu a sníží 
rychlost – to je hlavní účel pořizování těchto figurín. Myslím, že 
v Bludově, kde je rychlost omezena čtyřicítkou, se to opravdu 
projevuje,‘‘ uzavřel Alexa. Respekt z uniformy je podle někte-
rých zdejších řidičů tak silný, že přibrzdí pokaždé ,, pro jistotu‘‘, 
byť vědí, že tento policista jim pokutu nedá.

Juchajda, hulajda, ze školky ven. Juchajda, hulajda, do školy jdem.
Zprávy z MŠ Bludov

Jak poznáte, že se blíží konec školního roku? V mateřské je 
„veselý týden“ plný  zajímavých akcí a výletů, v cukrárně se ob-
jeví tablo s našimi „ absolventy mateřské školy“ a nám už zbývá 
se s nimi jen rozloučit. Budoucí prvňáčci se už moc těší do školy,
ale někdy by však u nás v mateřské škole nejraději zůstali. 
 Aby to loučení bylo veselé a plné zážitků, připravily pro ně 
paní učitelky putování za lesními, lučními a školkovými skřítky. 
Dopoledne se  budoucí školáčci s básničkou a písničkou rozlou-
čili se svými učitelkami, mladšími kamarády a všemi, kteří se 
o ně starali. Pak se, již tradičně, vydali na dlouhé putování, kde 
museli prokázat svoji obratnost, trpělivost, odvahu a smysl pro 
kamarádství. 

 Za soumraku čekal na ty nejodvážnější poslední úkol 
–  projít všechny třídy školky i zahradu a rozloučit se s jejími 
hodnými, tajuplnými skřítky. Odměnou byly dětem nejen dárky 
a vysvědčení, ale hlavně radost z toho, že překonaly trošku stra-
chu a skřítků se už nebojí. 
 Slavnostního pasování na školáky se na zahradě účastnili 
rodiče všech dětí  a za cinkání zvonečků společně všichni prošli 
bránou do školy.
 Přejeme budoucím prvňáčkům úspěšný start do nové životní 
etapy, ve škole hodně kamarádů, milé paní učitelky a spoustu 
jedniček a hvězdiček.
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Na úvod kousíček související definice z Wikipedie : 
Politika jako správa věcí veřejných byla chápána již v antickém 
Řecku. Ve středověku se pak do jisté míry stala dědičnou zá-
ležitostí feudálů, o něco později výlučnou záležitostí politiků. 
V novější době přechází tato tradice do pojetí politiky jako 
věci občanů. Potud Wikipedie.
 A ještě Vít Klíma k současné zlomové společenské situaci 
u nás (blog ze dne 17.července, jenž by se dal nazvat například 
„Justice versus Vrcholní politici“): „Pro potřeby tohoto pojed-
nání si připomeňme základní pravidlo: čím je národ hloupější 
a nevzdělanější, tím je pro něj užitečnější zastupitelská demokra-
cie a naopak, čím je chytřejší a vzdělanější, tím více vyžaduje 
samosprávní (přímou) demokracii, aby si mohl vládnout sám“. 
Potud Vít Klíma.

Když jde o život

Tak tedy ‚k věci‘: 
kde jde u nás v Bludově o život?
Bludov je rozparcelován dvěma hlavními silnicemi, jež se sbíhají 
v samotném srdci obce. Původní omezení rychlosti u Zámku na 
40 km v hodině bylo tou minimální bezpečnostní pojistkou pro 
všechny občany Bludova v každodenním provozu. Ta omezená 
rychlost byla s vědomím obce před nějakým časem zrušena. 
Nebylo by za tohoto stavu nesrovnatelně důležitější vybudovat 
zde  například: 1) kruhový objezd namísto tam vzniklého par-
koviště = řešit je až následně? Nový ‚Zemanův‘ ministr dopravy 
nedávno shodou okolností v ČT zaútočil na kruhové objezdy, že 
je jich u nás  již příliš mnoho, že škodí více než světelně řízené 
křižovatky a jsou příliš drahé a bla bla bla. Je ten ouřada ‚mimo 
mísu‘, protože celý vyspělý svět je ‚okruhován‘ prokazatelně

z důvodů bezpečnostně-provozních. Například v Austrálii 
(Melbourne) mají ‚kruháče‘ i mimo hlavní silniční síť, mezi 
domky a zahrádkami v rezidenčních čtvrtích malé ‚krouháčky‘ 
a – považte, ještě se do nich najíží doleva, tedy ve směru ho-
dinových ručiček.. Ale nešť, když ne kruhový objezd, tak dle 
toho nového Zemanova ministra-poplety alespoň 2) světelně ří-
zenou křižovatku: kdy ta bude (nebude?) u našeho Zámku ? To 
ovšem znamená také zřízení 3) světelně ovládaných přechodů 
pro chodce. A jetli ani tohle ne, pak se mi jeví  nezbytné na sou-
časných přechodech přes tyto dvě silnice  zajistit 4) bezpečný 
přechod dětí v době, kdy jdou do školy a ze školy. Jak ? Tak 
jako v celém civilizovaném světě, například v Opavě a jiných 
našich místech a městech. Bludov ležící na souběhu dvou pře-
exponovaných silnic by neměl být výjimkou.
 Malá porovnání na závěr: Zábřeh má obchvat a Postřelmov 
má na něj navazující obchvat (byl to již původní protektorátní 
záměr). Ten hrdý obchvat ale nyní náhle končí v ‚Téčku‘ u re-
mízku, tedy v předpolí Postřelmova. Ráda by se byla ta dálnice 
rozeběhla směrem na Sudkov, jak jí kdysi bylo  naplánováno 
a posléze našimi hýčkanými komunisty neumožněno...
 Současný Bludov nemá nic než nekonečné fronty aut, 
celodenně bublajících ve stojících frontách, protahujících se od 
křižovatky v centru nazpět obcí a produkujících smrtelně jedo-
vaté plyny. Komunisté to nezvládli za dlouhých čtyřicet dva let. 
Novodobá naše zastupitelská-demokratická samospráva na to 
měla zatím dvacet tři let. Jak dlouho ještě budeme muset tomuto 
neutěšenému stavu přihlížet, dýchajíce smog???

     Roman Žalio

Honza Kacar  in memoriam

Prošvihl jsem Tvůj odchod, Honzo, a to mám za to, že nepo-
slouchám náš místní rozhlas a ještě se do něj navážím, že je 
příliš hlučný. No, jak se ukázalo, pro mne byl tentokrát naopak 
až příliš tichý... A také jsem si vybavil, že jsem se i do Tebe 
‚navezl‘ v kterémsi z minulých Bludovanů. Nikoliv ovšem ve 
zlém, ale spíše s úmyslem poškádlit Tvou neutuchající vášeň „za 
svou pravdou stát“. 
 Honza Kacar uzavřel v mé mysli celou jednu životní etapu, 
během níž po spirále času, měl jsem tu čest se s ním potkávat. 
Od naší skvělé Bludovské školy, do níž jsem přišel jako ‚přistě-
hovalec‘ – v polovině padesátých let, až po současný seniorský 
věk, tedy až do dnešních dnů.
 Ty dnešní obrazy – imprese, zapsaly se mi do mysli jako 
obrázky hřejivé : ač jsouce všichni „my jmenovaní“ v krátko-
dobém společenství volební komise, dokázal Honza uprostřed 
nás svou osobností doslova prozářit ty zdánlivě komisní dny, jež 
jsme rádi strávili při těch „dvojitých prezidentských“ volbách. 
Honzovy životní – zejména muzikantské příběhy, které nám 
ve volných chvílích vyprávěl, měly neopakovatelný půvab, pro 
svůj lidově jadrný vypravěčský esprit, až jsem mu navrhl, zda 
by tu jedinečnou naši – bludovskou ságu, neměl chuť sepsat pro 
radost ‚veškerého potomstva‘. To já, naivka, jsem ovšem ještě 

netušil, či spíše má mysl odmítala vzít na vědomí neutuchající 
pomíjivost času.
 A tak vděčím náhodnému rozhodnutí navštívit Honzu doma, 
u Kacarů, krátce po ‚vítězných volbách‘. U Kacarů bylo příjem-
ně, jak jinak a také díky vínu, kterým Honza štědře plýtval do 
mé skleničky, ač jsem se mu pokoušel nesmělě vzpírat, že ve 
svém věku už jen trochu... No, opravdu jsem si v té chvílí neu-
vědomoval, jak neúprosně čas prchá...
 Tak Ti, Honzo, chci vzdát, byť se zpožděním, čest za tvůj 
celoživotní postoj, za Tvou neúnavnou snahu jít událostem na 
kloub a rozhýbávat je, aby nestály ‚na křivo‘, nýbrž aby se stá-
valy rovnějšími, až rovnými. A to nejen ve své obci, ale také 
na úrovni celostátního dění, například v celostátních odborech. 
Neboť se ukazuje, že jsi byl v tomto smyslu vizionář. Nelze bu-
dovat úspěšné lidské společenství a současně přezírat základní 
lidské - především morální hodnoty. Bez lidí, jako jsi byl Ty 
a jak i nadále zůstáváš v myslích těch, co Tě znali, upadá mnohý 
z nás ‚člověků‘ do letargie, až apatie. To jistě vyhovuje‚ aroganci
mocných‘ na všech stupních společenské hierarchie, avšak, 
tentokrát bez patosu, dovolím si v duchu Tvého odkazu říci, že 
„vstanou noví bojovníci“.

Čest Tvé památce, Honzo
 R. Žalio 
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Skautský Tábor skoro bez deště
Prvních čtrnáct dní v červenci opět vyjeli bludovští skauti 
a skautky na svůj tábor – již třiadvacátý v pořadí od obnovy 
činnosti po komunistickém zákazu. Počasí nám přálo tak, jako 
za celé to téměř čtvrtstoletí ještě nikdy - krásné dny, bez zimy 
i obrovských veder, déšť přišel až předposlední den navečer. 
Dny byly jako určené ke koupání se v hluboké tůni řeky Březná 
nad Drozdovskou pilou, stavění hráze, vodním hrám. Indiánská 
sauna večer a v noci, kdy se rozpálení saunaři mohli za svitu 
měsíčku zchladit v chladné řece, to vše jen završila.
 Stejně, jako se vydařilo počasí, vydařil se i program – malí 
táborníci pracovali, hráli si, vyráběli rukodělné výrobky, spor-
tovali, drželi hlídky; to vše s nadšením a zapálením, bez úrazů. 
Však jich také bylo hodně, jako již dlouho ne – více než dva-
cet mladších holek a kluků, k tomu desítka starších vedoucích 
a všechny naše podsadové stany i obě tee-pee (indiánské stany) 
byly plné.
 U závěrečného táborového ohně proběhl vzácný rituál. 
Br. Jan Juránek – Hanes předal po šesti úspěšných letech vedení 
druhého chlapeckého oddílu do rukou svého nástupce br. Ond-
řeje Daniela – Rysa. Kéž se i novému oddílovému vůdci daří 
podobně, jako jeho předchůdcům, pěstovat v dětech smysl pro 
poctivost a čestnost, zkrátka pro správný skautský život.

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Na zelené louce na začátku

Vznikající most přes Březnou a br. Peťulka

Ranní rozcvička v plavkách

Jeden ze závodů

Etapa celotáborové hry

Všichni táborníci

Současný a bývalý vůdce 2. oddílu 
– br. Ježek, Rys (nový vůdce) a Hanes

Ranní nástup
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Nežli zemřel, sepsal Antonín Ptáček (1927-2003), sedlák z Bohu-
tína čp. 19, své vzpomínky na různé životní události. Díky jeho 
manželce, Marii Ptáčkové, dlouholeté učitelce bludovské školy, 
můžeme přetisknout vybrané pasáže, které se týkají Bludova, 
resp. bludovského Jednotného zemědělského družstva.

Po tříletém společném hospodaření bohutínské družstvo celkem 
prosperovalo, protože velkým přínosem a zdrojem příjmů byl 
dolní lom. Jednotka se udržela v průměrné výši. Přesto došlo 
(na začátku roku 1962 – pozn.) ke sloučení s JZD Bludov, které 
špatně hospodařilo a nemělo přes zimu čím krmit. Po slouče-
ní hned druhý den najelo na naše slušně uskladněné seno. V 
Bludově v prostoru pozdější bramborárny byla ohrada, kam se 
vyvedly z chlévů vyhladovělé kusy dobytka a odtud se odvážely 
na nutky (nucené výseky). Jaromír Matura st. se při té příležitos-
ti vzdal funkce předsedy družstva a funkci převzal Jan Povýšil 
při poznámce: „Dejte mi to dva roky do ruk a já vám ukážu, co
z toho udělám.“ Do družstva byl koupen ještě jeden traktor Z 25, 
se kterým pan Povýšil příležitostně jezdil. Ale po sloučení přišel 
traktor do Bludova a byl na něj umístěn nakladač, se kterým 
jezdil Alois Směšný. Pro můj traktor už také tolik práce nezů-
stalo. Jezdil jsem na postřiky a na svahová pole, kam se nikdo 
neodvážil. Několikrát se traktor převrátil a já jsem o vlásek ušel 
smrti pod ním.
 Měli jsme 4 děti, 2 syny a 2 dcery a příjem v JZD byl u mne 
800 Kčs přes léto a v zimě se o mne nikdo nestaral, z čeho bude 
naše rodina žít. Díky tomu, že moje manželka učila, netrpěla 
naše rodina hladem, avšak muselo se počítat s každou korunou.
 Po sloučení s Bludovem mně navrhl předseda Mir. Kulil, 
že potřebuje doplnit dílnu o opraváře, protože se můj zdravot-
ní stav při práci na traktoře zhoršoval (záda a žaludek), přijal 
jsem tuto práci. Družstvo mě poslalo na školení do STS (strojní 
traktorová stanice) na 1 rok na svářečský kurz do továrny MEZ 
Postřelmov; při tom jsem pracoval jako opravář zemědělských 
strojů na dílně Bludov. Na dílně již pracoval kovář p. František 
Březina, zámečník a elektrikář p. Jiří Klimeš st. Na zimu přišla 
posila, koňáci: Snášel Josef (horní Pepin), Snášel Josef od Nové 
a pár učňů: Indra Vladimír z Bohutína, Snášel Josef ml., Jan 
Salák, Ston, Kristek M., Rýznar Stan. z Bohutína. Dále přibralo 
družstvo Klimeše Cyrila, koláře, na obsluhu čističky, později na 
údržbu do kravínů. Po sloučení Bludova, Chromče, Sudkova, 
Vyšehoří, Klášterce, Olšan, Dolních Studének, Kolšova došlo 
k sloučení Nového Malína. V té době jsem přešel na dílnu 
Chromeč (oprava traktorů) a později na údržbu mechanizace 
živočišné výroby v celém kolchoze. Protože práce bylo čím dál 
víc a jízda traktorem byla pomalá, koupilo družstvo 1203 auto 
dodávku a přidělilo mně dalšího pracovníka Bohuše Pavlíka 
z Vyšehoří, kteřý přešel od Depa ČSAD. Spolupráce s ním byla 
dobrá. Později nám JZD koupilo Avii skříňovou. Do ní jsme 
umístili svářečku, ponk a láhve na svařování.
 (...) Dva roky před důchodem mě JZD pověřilo dohledem 
nad montáží nového vodovodu v Novém Malíně. Každý den mě 
tam odvezlo auto, horší to bylo s návratem zpět, na to se zapo-
mnělo a já jsem často cestoval stopem nebo pěšky. Jednou ráno 
nás mělo naše (družstevní) auto odvézt do Malína, ale napřed 
se měla odstranit porucha na navážkách (krmném dopravníku) 
na kravíně v Bludově. Při této práci jsem pomáhal. Při té prá-
ci se uvolnilo napínací závaží a spadlo mně na hlavu. Chyběl 
zajišťovací dozor. Odvezla mě rychlá sanita v bezvědomí do 
nemocnice, kde jsem si týden poležel. První pomoc mně poskytl 
(jak jsem se později dozvěděl) zvěrolékař Dr. Brablec a obvodní 

lékař Dr. Strnad. Následky po tomto úraze trvají dodnes: 
nespavost, bolení hlavy, závratě. Pojišťovna mně však zaplatila 
jen ušlou mzdu.
 Za mého působení na dílně v Bludově došlo k různým změ-
nám ve vedení JZD a ve střídání opravářů na dílně. Po odchodu 
předsedy Mil. Kulila přišel na jeho místo Jan Kašpar z Hrabeno-
va a na místo hlavního agronoma Drahoslav Merta z Rohle. Pole 
bylo po technicko hospodářských úpravách a po melioracích 
sloučeno do honů. Dobře se hospodařilo a v JZD vládla spoko-
jenost. Agronom Merta odešel do JZD Chromeč předsedovat. Po 
roce však se sloučilo JZD Chromeč a Bludov a předsedou se stal 
Drah. Merta. Jan Kašpar odešel do Jeseníku, kde družstvo rov-
něž pozvedl a vydržel tam jako předseda až do svého odchodu 
do důchodu.
 (...) Po postavení dvou dílen v Bludově ve dvoře se přestě-
hovala dílna od Plodů do nové dílny v parku zámku v Bludově 
a z Chromče do nové dílny ve středu dvora v zámku. K souladu 
těchto dílen však nikdy nedošlo. V dílně v parku vládl Snášel 
Jaroslav a v dílně ve dvoře František Unzeitig za stálého boje 
s Václavem Maturou. Po Ing. Františku Zatloukalovi přebral 
místo hlavního mechanizátora Matura Josef z Chromče.
 (...) Od ledna 1988 jsem odešel do důchodu a JZD jsem 
navštěvoval jen příležitostně. Z JZD jsem si nevyžádal vrácení 
vložených hodnot s ohledem na věk a svůj zdravotní stav. Prý se 
budou vyplácet časem podíly z hospodaření. Toho jsem se já ne-
dočkal. Na přihlášce do JZD bylo napsáno: „Dobrovolně z vlast-
ního přesvědčení vstupuji do JZD“ a ve skutečnosti okradli nás 
postupně o všechno: o pole, dobytek, koně, hospodářské budovy, 
zemědělské stroje, les. Vytrhaly se takřka všechny ovocné stro-
my, protože překážely při obdělávání mechanizací. Dohadování 
se náhrady za odebraný elektrický proud při výmlatu, provozu 
chléva, foukání sena. Nemohli jsme mít záhumenkovou krávu, 
protože do velkého chléva ustájili nejprve krávy s TBC a po 
sloučení s Bludovem přivezli 20 kusů býčků na žír, které moje 
maminka sama poklízela až do váhy 6-7 q. Postupně se zrušil 
záhumenek a naturálie se musely stejně zaplatit.
 Vstupem do družstva byl člověk připraven o svobodné roz-
hodování o každodenní práci. Práce se přidělovala bez ohledu 
na zdraví, počasí, často beze smyslu, jen proto, že to někomu 
vyhovovalo. Maminku posílali na práce nepřiměřené k věku. 
Celé týdny v zimních měsících nakládat v cihelně cihly na 
vlečku (nejprve je naházet a potom srovnat) a to třeba 10 tisíc 
denně na stavbu kravína. K tomu poklidit večer u nás ustájené 
krávy. Nebo rozkládat len na mokrou louku za mrazu a sněžení 
bez ochranných pomůcek. Rovnání a vycpávání sena za provozu 
senometů (výfuků) v prachu, horku a za nelidských podmínek. 
Na zaplevelená pole se dávala řepa a rodina družstevníka ji 
musela okopat, přetrhat a na podzim ručně sklidit. „Máš na 
jednotku okopat 0,6 aru“, byla odpověď agronoma. Vyplácela se 
záloha, ostatní – doplatky, až jak to vyjde na konci roku. Doplat-
ků bývalo 1000 – 2000 Kčs. Měsíční záloha bývala 200 až 300 
Kčs. Žádné přídavky na děti, vdovské a sirotčí pro zemědělce 
neexistovaly. Toho se dočkali až za několik roků. V padesátých 
letech dostal důchod zemědělec muž až v 70 letech věku, žena 
v 65 letech. Placená dovolená žádná, volno měl člen JZD, když 
nebyla práce nebo pršelo. Když přestalo pršet, jezdil agronom na 
mopedě od stavení ke stavení a posílal členy na určenou práci. 
Když nikoho nesehnal, počkal, až půjdou zaměstnanci Olšan-
ských papíren z práce a nastala přesvědčovací akce: Tys dal taky 
pole do JZD, přijdi nakládat seno nebo rozhazovat hnůj, na žně, 
k mlátičce apod. Někdo šel, někdo ne.
 Lepších pracovních podmínek a finančního ohodnocení se 
dočkalo málo zakládajících členů JZD. Naší mamince přiznali 
důchod v roce 1965 (měla 63 roků).

Z pamětí Antonína Ptáčka z Bohutína
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PONTIS Šumperk o.p.s. službu Denního stacionáře
V dnešním článku bych Vám ráda představila další službu naší 
společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. službu Denního stacionáře 
VOLBA. Název je složen z písmen, která symbolizují V-vstříc-
nost, O- odbornost, L-lidskost, B-bezpečí, A-aktivity.
 Denní stacionář mohou navštěvovat senioři a osoby se 
zdravotním postižením od 50 let věku, kteří žijí v domácnosti 
s rodinou nebo ve své vlastní domácnosti a nemohou, nebo 
nechtějí být doma sami. Jedná se často o uživatele, o které pe-
čuje člen rodiny, ale dochází do zaměstnání a není schopen péči 
zajistit tak, jak by bylo potřeba. Také k nám chodí senioři, kteří 
nemají kontakt s vrstevníky, rodinou a touží po společenském 
kontaktu.
 Pokud by vás tato služba oslovila a chtěli byste získat 
podrobnější informace, obratťe se na sociální pracovnici, paní 
Zdeňku Valčíkvou, DiS., tel.: 583 550 239, 777 716 030.
 Prostřednictvím této služby vám zajistíme pomoc při osobní 
hygieně, zajistíme celodenní stravu a bohatý aktivizační pro-
gram, do kterého se může každý zapojit dle vlastního rozhod-
nutí. Často si povídáme, trénujeme paměť, vzpomínáme na staré 
časy, zpíváme, chodíme na procházky, jedeme na výlet, také si 
pro radost upečeme buchty a jiné dobroty. Často za námi chodí 
děti, které si vždy připraví pěkný program.

 Denní stacionář je tu pro vás každý pracovní den od 7:00 
do 16:00, v případě potřeby dovozu zajišťujeme také dopravu 
k nám a zpět domů.
 Průměrná cena na den se pohybuje kolem 460,- Kč, v ceně 
je započítána celodenní strava a doprava do denního stacionáře, 
zajištění aktivizačního programu. Konkrétní cena se potom počí-
tá dle skutečných individuálních potřeb každého uživatele.
 V rámci projektu připravujeme v letošním roce v měsíci září 
otevření odloučeného pracoviště, které bude určené pro osoby 
s kombinovaným, mentálním postižením (včetně lehké poru-
chy autistického spektra) od 27 let do 60 let. Toto pracoviště 
bude vybaveno zvedacím zařízením, a proto bude určeno i pro 
osoby zcela imobilní. Dopravu budeme zajišťovat vozem s ná-
jezdní plošinou. 
 Našim uživatelům také v rámci těchto služeb umožníme 
využívání odlehčovací služby s kapacitou 3 lůžek. Odlehčo-
vací služba je vhodná v případě, že pečující osoba potřebuje 
odpočinek, je hospitalizována apod. a je potřeba se postarat 
o svého blízkého. Tuto službu bude možné využít po dobu max. 
3 měsíců. 

Ing. Blanka Horáčková
Projektový manager

PROSBA
Kulturní dům Bludov ve spolupráci se Zbyňkem Poislem 
připravuje na rok 2014 další rekord:
Překonání rekordu o nejdelší autodráhu v České republice.
V r. 2009 jsme vytvořili rekordní dráhu v délce 300,792 
m, ale v r. 2011 byl tento náš rekord překonán v Čimeli-
cích o 158 m delší autodráhou. Tento rekord bychom se
chtěli pokusit překonat v červnu 2014. 

Aby se nám to podařilo, potřebujeme shromáždit co nejvíce 
dílů ITES. Obracíme se proto na všechny, kteří doma tuto 
autodráhu mají někde schovanou, s prosbou o zapůjčení. 
Prosím, kontaktujte kulturní dům – Tel. 583 238 177,
 736 609 734, email – kulturni.dum@bludov.cz
Děkujeme.

-jdi-

Další kosmetika v Kulturním domě 
Bludov ve čtvrtek  26. září  2013  

Tel. 606 026 220

Pod lipami BLUDOV

mimo otevírací dobu - po telefonní domluvě

tel.: 606 854 606

Prodám stavební pozemek, klidná část Bludova, 
výhled do krajiny v stávající zástavbě, 

cca 1500m2. Možnost dokoupení zahrady.
Telefon: 604 700 178
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Nová publikace o VKP Bludovská stráň

Český svaz ochránců přírody – Základní organizace Bludov, 
vydala vlastním nákladem novou publikaci s názvem „Bludov-
ská stráň“ – od třetihor do dnešek.
 Autoři Mgr. Jana Holinková a Roman Procházka v úvodním 
mottu říkají „ „Záměrem této publikace je přiblížit veřejnosti za-
jímavou  část přírody a tím dostat do povědomí proč ji chránit“
V publikaci srozumitelným jazykem přibližují vznik významné-
ho krajinného prvku, jeho historii a současnost. Text je doplněn 

mnoha barevnými fotografiemi a mapkami.
 Tisk je proveden velmi kvalitně na křídovém papíru. Průvodce 
Bludovská stráň – od třetihor po dnešek, obdržíte zdarma na rad-
nici nebo v Informačním centru Kulturního domu v Bludově.
 Závěrem výbor ZO ČSOP děkuje autorům za kvalitní texty 
a MěÚ Šumperk – oboru životního prostředí za finanční pomoc 
při vydání průvodce.

Milan Klimeš,  předseda ZO ČSOP

Zavraždění příslušníka SNB, strážmistra Bohuslava Kroupy
Vlastivědné muzeum v Šumperku nedávno vydalo 99. svazek sborníku Severní 
Morava. V tomto svazku je, jako vždy, uveřejněno mnoho zajímavých článků, recenzí 
a zpráv. Mimo jiné je zde také článek o vraždě příslušníka Sboru národní bezpečnosti 
( SNB ), strážmistra Bohuslava Kroupy. K tomuto závažnému činu došlo v roce 1953 
a to mezi Bludovem a Bludovečkem. Strážmistr Bohuslav Kroupa zde vypátral tři 
nebezpečné a ozbrojené pachatele. Byl však při zákroku smrtelně postřelen a byla mu 
odcizena služební pistole. V článku je dále uveden životopis stržm. B. Kroupy, popis 
celé události, pronásledování pachatelů a jejich zadržení. K vidění jsou zde také doku-
mentační fotografie. Obec Bludov na památku a oběť stržm. B. Kroupy pojmenovala 
jednu z ulic Kroupova.
 Druhý článek , ,,Válečná anabáze bludovského učitele Václava Blažka ( 1914-1919 )“
napsal Vladimír Březina, je ve sborníku rovněž zajímavý.
 Uvedený sborník lze zakoupit v muzeích Šumperku, Zábřehu, Mohelnici, 
v Památníku A. Kašpara v Lošticích, na zámku v Úsově a dále ve vybraných šumper-
ských knihkupectvích.

          Petr Možný

Kulturní dům Bludov připravuje

Kurz společenského tance 
pro dospělé

Vyučuje:
taneční mistr 

Jiří Hrubý 
ze Šumperka

Cena 300.- Kč za osobu /6 lekcí/ 
/minim. počet 6 párů/
přihlášky v KD Bludov 

Zahájení leden 2014 – středy od 20.00 hod.

Jiří Krejčí - autodoprava 
Dr. Březiny 87, Bludov

tel. 603 495 741
provádí vozidlem Avia

odvoz stavební suti, zeminy,
 žel. šrotu apod.

dovoz uhlí, písku, štěrků 
a jiných st. materiálů

dovoz palivového 
dřeva, kůry 

PŘEPRAVA NEMOCNÝCH
placená služba denně od 6 -16 hod.

Tomáš Janů
sumperk@novodobasanitka.cz

Tel.: 732 301 647
www.novodobasanitka.cz
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Léto…
O letošních prázdninách se uskutečnil 2. ročník BLUDOVSKÉ-
HO KULTURNÍHO LÉTA. 
 Vedle letního kina vystoupil na zámku písničkář Jaroslav 
Hutka, zájemci si mohli prohlédnout provoz čistírny odpadních 
vod a 5. července vystoupily v rámci HUDEBNÍHO KOKTEJ-
LU tři skupiny - Brouci Band-The Beatles Revival, Teens Jazz-
band Velké Losiny a Holátka Šumperk.  Hudební koktejl přilákal 
velký počet lidí, dětí i dospělých, bludovských i přespolních. 
Vedle vystoupení hudebních skupin byla pro děti připravena 
řada atrakcí a soutěží. 
 I přes nepřízeň počasí se podařilo odpromítat všechny tři 
letní kina. Byly připraveny také dva nové bludovské týdeníky, 
jeden s dřívější tématikou – Oslavy 60. výročí ZŠ a Školní 

slavnost z r. 1970 a jeden ze současné doby – Bludovský rekord 
/autodráha/. S překvapivě největším zájmem se setkalo promítá-
ní pro děti, kdy se v areálu sešlo přes 300 návštěvníků. 
 Část akcí letošního léta musela být z důvodu rekonstrukce 
kulturního domu přesunuta do hasičského areálu. Tímto bych  
chtěla poděkovat členům bludovskému hasičskému sboru v čele 
s Pepou Kotrlým, kteří nám vyšli vstříc a umožnili pořádání letních 
kin a akci Hudební koktejl v jejich prostorách. 
 Velké poděkování patří rovněž všem, kteří s přípravou a při 
samotném průběhu akcí pomáhali, ať už to byli členové country 
skupiny Pohodáři, divadelního souboru Blud v tyátru, členky 
SPOZu, Páni z Bludova a řada dalších. 

-jdi-

Další úspěšná žádost o dotace umožní výstavbu dětských zábavných stezek
Zpráva z Rady ROPu Střední Morava – projekty z oblasti rozvo-
je cestovního ruchu,  sdělovala, že námi podaná žádost o finanč-
ní dotaci na výstavbu dětských zábavných stezek, byla úspěšná.  
Pokud do konce letošního roku doplníme požadované podklady, 
budeme moci následně dotaci čerpat.  Jedná se o výstavbu no-
vých stezek a doplnění stávající naučné stezky Bludovská stráň.  
Stezky jsou navrženy tak, aby na sebe navazovaly a vlastně 

utvořily jeden velký kruh (viz přiložená mapka).
Trasa č. 1 – řemeslná stezka bude připomínat stará tradiční 
řemesla s ukázkou výrobků – dl. 3 km
Trasa č.  2 -  geostezka se zabývá oblastí geologie (bludovit) 
a historie Bludova – dl. 2,3 km
Trasa č. 3 - zvířecí stezka ukazuje život zvířat jak domestikova-
ných, tak volně žijících – dl. 1,9 km

Trasa č. 4 – vesnický okruh rozšiřuje a dopl-
ňuje stávající obecní okruh. V jeho rámci bude 
vybudován prostor aktivního odpočinku v pro-
storu bývalého parku Pionýrů a obnova (replika)  
kapličky na původním místě u Březinova statku 
(u OD COOP Jednota). Pokud by někdo z čtená-
řů měl ve svém fotoarchivu jakýkoli snímek této 
kapličky, prosíme o jeho zapůjčení.
Trasa č. 5 – doplnění a rozšíření stávající stezky 
„Bludovská stráň“ o krytý přístřešek na vrcholu 
Brusné   k setkávání s instalací atrakce pro děti. 
Délka stezky  -  0,3 km – propojení vrcholu Brus-
né se stávající naučnou stezkou.
 Cílem výstavby stezek je  zvýšení atraktiv-
nosti obce nejen pro turisty a lázeňské hosty, ale 
především pro nás „domácí“, aby nás vytáhly od 
televizorů, PC a tabletů zpět do přírody. Projekt 
tak naváže na již dobře známou a hojně navště-
vovanou stezku kolem Bludovské stráně.

Ing. Milan Klimeš, místostarosta obce

Zahrádkářská výstava, 17. a 18. srpna 2013, Základní škola Bludov
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