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Úterý 25. října v 18.00 hod. 
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/ 

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října
98. výročí vzniku samostatného 

Československa

Výročí narození Karla st. ze Žerotína 
Výročí narození Karla st. ze Žerotína (15. 
9. 1564) si připomenuli členové spolku 
Moravská národní obec. Společně jsme 
v sobotu 17. září navštívili žerotínskou 
hrobku v Bludově, abychom položením 
kytice, zapálením svíček a krátkým pro-
jevem uctili jednu z nejvýznamnějších 
osobností našich dějin. Do historie se  
Karel st. zapsal nejen působením ve funkci 

Moravského zemského hejtmana, ale ze-
jména prozíravým odmítnutím připojit 
markrabství k českému stavovskému po-
vstání v roce 1618. V neposlední řadě se 
stal podporovatelem Jednoty bratrské, vč. 
Jana Amose Komenského.
www.youtube.com/watch?v=jOFqn-_w60I

PhDr. Tomáš Skoumal

Páni z Bludova ve školce

Koncem školního roku přijali pozvání do MŠ „Páni z Bludova“. 
Udělali tak velikou radost malým i velkým divákům. Děti napína-
vě pozorovaly souboje rytířů v naleštěném brnění a se zbraněmi  
v rukách. Po skončení turnajů si děti, společně s rodiči, mohly pro-
hlédnout různé sečné zbraně a dokonce si vyzkoušely manipulaci  
s mečem přeseknutím dřevěných špejlí.
 Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat bludov-
ským rytířům za velmi pěkné odpoledne a spoustu příjemných  
zážitků, které zanechali v hlavičkách malých dětí.
                                                Za kolektiv MŠ Andrea Kouřilová

Autor fotografií: Monika Vybíralová
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Příměstský tábor 2016 - „Stroj času“
Putování časem bylo hlavním programem našeho letošního, již 
sedmého, příměstského tábora. Naši společnou cestu jsme začali  
v pravěku a přes starověk a středověk jsme doputovali až do  
současnosti. Děti lovily mamuty, bojovaly o oheň, vyzkoušely si 
několik disciplín ze starověké olympiády. Také středověké rytířské 
souboje nebyly jednoduché, ale děti bojovaly s plným nasazením. 
Celodenní výlet nás přenesl mezi prehistorické ještěry do Dino-
parku ve Vyškově, což  bylo velmi příjemným zpestřením celého  
našeho tábora. 
 Za spolupráci bych ráda poděkovala svým kolegyním Zuzaně 
Měrkové a Aleně Mikulové.
     Soňa Nikolovová
     vychovatelka ŠD

Podzimní sběr papíru
Tradiční podzimní sběr papíru, který organizuje Základní škola 
Karla staršího ze Žerotína Bludov, se uskuteční od 7. do 11.  
listopadu 2016. Přijďte podpořit děti a dovezte nepotřebný papír 
do přistaveného kontejneru, který bude umístěn u budovy  
stravovny. Za dovezený papír už teď děkujeme.

První den ve škole
1. září 2016 se vepíše do paměti letošním prvňáčkům jako významný 
den v jejich životě. Doufám, že se všichni na tento den alespoň 
trochu těšili. Přivítali jsme 45 nových žáčků. Nešli do naší školy 
poprvé. Seznámili se s ní už při zápisu a hlavně v červnu, kdy  
mohli se svými rodiči navštívit vyučování nanečisto. Ale přesto je 
pro prvňáčky 1. září nezapomenutelným mezníkem v životě celé  
rodiny. Je to radost, ale i strach z neznámého a trochu nervozity.  
Děkujeme panu starostovi Pavlu Stonovi za pěkné přivítání dětí,  
paní Znojové a Kašparové ze SPOZu za uvítání a předání  
dárečků. Děti jsou letos rozděleny do dvou tříd 1.A vyučuje Jarmila  
Březinová a 1. B Irena Dokoupilová. Přejeme všem odvahu k plnění 
úkolů, trpělivost a pohodu při společné práci.

Jarmila Březinová
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9. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 12. září 2016 se v Kulturním domě od 18:00 do 19:30 
uskutečnilo 9. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno bylo  
13 zastupitelů, omluveni byli Jaroslav Balhar a Karel Bank.  
Zasedání řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvo-
leni František Snášel a Šárka Dostálová. Převážná většina usne-
sení byla přijímána jednomyslně (v odlišných případech to bude 
výslovně zmíněno). Zastupitelstvo na úvod schválilo starostovu 
zprávu o splnění a plnění všech úkolů z minulých zasedání. 

Pamětní list Martinu Schauerovi 
Zastupitelstvo rozhodlo o udělení pamětního listu Martinu 
Schauerovi, který pracoval v zastupitelstvu obce od října 2010 
do března 2016. Poté Stanislav Balík připomněl, že by rada obce 
měla připravit návrh na novelizaci pravidel udělování pamětních 
listů, zamyslet se nad řešením situace např. při úmrtí dlouhole-
tého zastupitele, jemuž vzhledem ke stávajícím pravidlům list  
nikdy udělen nebyl apod. 

Zpráva o činnosti rady obce a výborů
Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Josef Ťulpík. Od 
posledního zasedání zastupitelstva se rada sešla třikrát. Kromě 
běžné agendy se zabývala provozováním vyhlídky Brusinka  
a rušením nočního klidu restaurace U Tomáše. Zastupitelstvo  
zprávu schválilo. Dále vzalo na vědomí zápisy z jednání  
kontrolního a finančního výboru.

Rozpočtové změny
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dvě rozpočtové změny, které uči-
nila rada, jež neměnily ani nepřesouvaly mezi kapitolami příjmy 
a výdaje. Zastupitelstvu byla dále předložena rozpočtová změna 
č. 4, která povyšuje příjmy a mění některé výdaje. V diskusi se 
Milan Klimeš zeptal, na co budou použity prostředky pro fotba-
lový klub. Starosta vysvětlil, že na výstavbu kanalizačního řadu 
současně s vodovodem pro kabiny na hřišti. Zastupitelstvu tuto 
rozpočtovou změnu schválilo.

Dotační program obce Bludov 2017 
Rada předložila ke schválení Dotační program obce Bludov na 
rok 2017. Ten se oproti roku 2016 vůbec nemění. Příjem žádos-
tí bude od 2.1. do 31.1.2017. V diskusi S. Balík informoval, že 
případné změny dotačního programu plánuje komise kulturní, 
mládeže a sportu až pro rok 2018 na základě zhodnocení nového 
systému fungování veřejnosprávní kontrolou za rok 2016. M. Kli-
meš požádal o navýšení částky v rozpočtu pro životní prostředí.  
J. Ťulpík odpověděl, že to bude případně zohledněno v rozpočtu 
pro příští rok. Zastupitelstvo poté dotační program schválilo.

Žádost o odprodej části pozemku 35/1 – manželé Smyčkovi 
Zastupitelstvo na minulém zasedání projednalo žádost manželů 
Smyčkových, kteří žádají o odprodej části pozemku 35/1 – ostat-
ní plocha/ostatní komunikace o výměře cca do 50 m2 - jedná se 
o jeden z propojů mezi ulicí Špalkovou a potokem. Ke zveřej-
něnému záměru podali manželé Smyčkovi písemné doplnění, ve 
kterém uvádějí, že po odkoupení pozemku budou mít zajištěno 
lepší soukromí a ochranu své nemovitosti, která stojí na samé 
hranici pozemku. Také uvádějí, že propoj je využíván k venčení 
psů, bývá znečištěn od psích exkrementů a je minimálně využí-
ván. K záměru také došlo písemné vyjádření 17 občanů bydlících 
ve Špalkově ulici, kteří se záměrem prodeje nesouhlasí. Uvádějí, 
že propoj je hojně využíván, funguje jako zkratka při cestě na 
hřiště, k blízkému rybníku nebo do obchodu. Stavební komise 
prodej nedoporučila z urbanistického hlediska (zachování starých 
uliček).
 V diskusi Jaroslav Čech navrhl schválit prodej pozemku man-
želům Smyčkovým. S. Balík jeho neúplný návrh doplnil o cenu 

pozemku 100,-/m2 (jež je pro tento typ prodeje obvyklá) a povin-
nost kupujícího uhradit náklady spojené s odprodejem pozemku 
včetně daně z nabytí nemovitých věcí. M. Klimeš doporučil po-
zemek neprodávat. Jiří Homola se dotázal, co se stane s peticí 
proti prodeji pozemku. J. Ťulpík reagoval, že se nejedná o petici, 
ale o vyjádření názoru občanů k záměru prodeje. Zastupitelstvo 
poté 9 hlasy (4 proti) prodej schválilo.

Žádosti o odprodej částí pozemku 651/1 – Martina Onderková
Martina Onderková, Ztracená 970 si podala žádost o odprodej 
části pozemku 651/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace o vý-
měře cca 18 až 23 m2 - ulice Ztracená, část pozemku před její 
garáží u čp. 970. Zastupitelstvo to v červnu zamítlo s tím, že 
doporučilo nové projednání ve stavební komisi. Ta se dohodla, 
že rozhodne na základě vyměření pozemku geodetem a na zá-
kladě stanoviska projektanta. Z vytýčení je patrné, že garáž je 
umístěna minimálně čtvrtinou své plochy na obecním pozemku 
a proti tomu vlastní oplocení pozemku je zbytečně posunuto do 
pozemku paní Onderkové. Současně projektant doporučuje na 
tomto místě před garáží zřízení výhybny s tím, že toto je jediné 
místo, které je možné využít pro zpřehlednění dopravní situace 
na vozovce. Proto komise nedoporučila prodej pozemku. V přípa-
dě, že zastupitelstvo neschválí prodej požadované části pozemku, 
chce obecní úřad jednat s paní Onderkovou o posunu její garáže 
z obecního pozemku na její pozemek tak, aby zde mohla pro-
běhnout plánovaná úprava terénu při opravě komunikace. Obecní 
úřad také bude jednat s občany, kteří neoprávněně užívají obecní 
pozemky ve Ztracené ulici o odkoupení nebo o vyklizení pozem-
ků. Zastupitelstvo prodej neschválilo (1 se zdržel).
 Dále M. Onderková žádala o odprodej části téhož pozemku 
o výměře cca 52 až 55 m2, jedná se o propoj mezi ulicí Jana 
Žižky a ulicí Ztracenou. V pozemku jsou uloženy inženýrské sítě 
– dešťová kanalizace, telefon a ochranné pásmo NN. Při vytečení 
potoka a zaplavení lokality v ulici Ztracená je navíc toto jediným 
místem, odkud se voda dostává zpět po poklesu do koryta. Zastu-
pitelstvo ani tento prodej neschválilo (1 se zdržel).

Žádost o odprodej pozemků 491 a 490 se stavbou kůlny 
– Tomáš Neset
Tomáš Neset, Hrabenovská 575 si podal žádost o odprodej po-
zemku 490 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2, jehož 
součástí je stavba kůlny, a pozemku 491 – ostatní plocha o výmě-
ře 294 m2. Pozemky jsou součástí zaplocené zahrady u čp. 575  
a rodina T. Neseta je dlouhodobě užívá. Na části pozemku 490 
stojí i část terasy rodinného domu. Stavební komise prodej  
doporučila. 
 V diskusi se M. Klimeš zeptal, jestli při prodeji uvažovaných 
pozemků budou mít majitelé okolních pozemků zajištěn přístup. 
Poté, co S. Balík dohledal jména majitelů těchto pozemků, navrhl 
daný bod odložit do dalšího jednání zastupitelstva s požadavkem, 
aby byli tito majitelé o záměru prodeje informováni. Zastupitel-
stvo s odložením souhlasilo.

Žádost o odprodej pozemku 2278 – Jitka Mazáková
Jitka Mazáková, Polní 930 si podala žádost o odprodej  
pozemku 2278 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře  
55m2 – lokalita Vlčí důl. Ve své žádosti uvádí, že se o pozemek 
dlouhodobě stará a pravidelně ho udržuje. Vzhledem k tomu, že 
tato parcela je do budoucna jedinou přístupovou cestou k toku  
potoka po obecním pozemku, nedoporučila stavební komise  
odprodej. Zastupitelstvo s prodejem nesouhlasilo.

Žádost o odprodej pozemku 2934/15 – manželé Benýškovi
Manželé Benýškovi, bytem Tovární 251, Postřelmov si podali žá-
dost o odprodej pozemku 2934/15 – trvalý travní porost o výměře 
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2086 m2 v k.ú. Bludov. Jedná se o pozemek v lokalitě Markavi-
na, podél silnice vedoucí na Postřelmov, tímto pozemkem končí 
katastrální území Bludova. Na pozemku jsou náletové dřeviny, 
přes pozemek vede vysoké napětí a dále je pozemek zatížen věc-
ným břemenem chůze a jízdy. Pan Benýšek má v úmyslu na části 
pozemku vysázet méně náročné dřeviny. Stavební komise prodej 
doporučila.
 V diskusi se S. Balík zamyslel nad tím, že v poslední době se 
na obec obrací několik žadatelů o obecní pozemky v této oblasti. 
Přitom zastupitelstvo nemá ucelenou představu o stavu obecních 
pozemků – zda by je (třeba právě v této oblasti) nešlo scelit  
a užívat – a neprodávat je kousek po kousku. Navrhl tento bod 
odložit do dalšího jednání zastupitelstva s požadavkem doplnění 
požadovaných informací. Zastupitelstvo prodej odložilo a požá-
dalo radu o doplnění informace o majetkových poměrech soused-
ních pozemků a stavu obecních pozemků celkově.

Žádost o směnu pozemků v k.ú. Bludov a Chromeč 
– Bludovská a. s.
Bludovská a.s. požádala obec o směnu pozemků, kdy obecní po-
zemek 1175/88 – ostatní plocha v podílu o velikosti ½ o výměře 
17 m2 v k.ú. Chromeč navrhuje směnit za její pozemek v bludov-
ské Stráni 2840/1-lesní pozemek o výměře 232 m2 v k.ú. Bludov, 
který přímo navazuje na obecní pozemek 2802/11. Na pozemku 
je přístupová cesta ve vlastnictví Bludovské a.s., která vede do 
jejího areálu živočišného střediska. Společnost navrhuje směnu 
bez finančního vyrovnání s tím, že náklady spojené se směnou 
uhradí obě strany rovným dílem. Zastupitelstvo směnu schválilo 
(F. Snášel se zdržel).

Návrh na směnu pozemků - obec Bludov a manželé Kulhajovi 
Na základě jednání se Zdenkou a Ferdinandem Kulhajovými, 
Ztracená 106 předložila rada záměr na směnu pozemků. Obecní 
pozemky, které mají manželé Kulhajovi oplocené a dlouhodobě 
je užívají - 663/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, 

664/2- zahrada o výměře 65 m2, část 665/2-zahrada o výměře 
12 m2 o celkové výměře 91 m2 se smění za část jejich pozemku 
665/1-zahrada o výměře 113 m2 - jedná se o část potoka a jeho 
břehu. Potok ani jeho břeh v současné době nikdo neudržuje, po 
směně bude pozemek obecní a obec zde může provádět pravi-
delnou údržbu a čištění. Obec smění své pozemky o výměře 91 
m2 a získá po směně výměru 113 m2. Směna je navrhována bez 
finančního vyrovnání s tím, že náklady při směně bude každá 
strana hradit rovným dílem. Stavební komise směnu doporučila, 
zastupitelstvo ji schválilo.

Žádost o směnu pozemků - žadatel Lesy ČR, s. p. 
Již několikrát zastupitelstvo projednávalo směnu pozemků s Lesy  
ČR u kostelíčka. Bylo třeba ještě několika formálních změn  
a upřesnění, zastupitelstvo znovu směnu schválilo.

Diskuse
V závěrečné diskusi se Jaroslav Poprach z pléna zeptal, jestli je 
pravda – jak mu to říkají někteří občané – že obec měla peníze 
na stavbu chodníku podél komunikace na ulici J. Žižky. Staros-
ta odpověděl, že to není pravda, obec tyto prostředky vyčleněné 
neměla. Navíc by nejprve musel kraj na obec převést část pozem-
ků; dále by již samotná oprava komunikace (i bez chodníku) byla 
o několik milionů dražší. Peníze na chodník by musela posléze 
obec vzít z jiné oblasti (neopravila by některé ulice apod.). Fran-
tišek Plhák z pléna doplnil, že komunikace navíc není dostatečně 
široká na řešení výstavby chodníku. Starosta reagoval, že na ko-
munikaci bude na krajnicích vodorovné značení, oddělující pásy 
pro pěší.
 Bohuslav Strouhal připomněl, že by se nemělo zapomenout 
na cestu kolem potoka za Nealkem, která je po úpravě z jara  
v horším stavu než před tím. Starosta odpověděl, že firma Euro-
via slíbila nápravu do konce září.

Stanislav Balík ml.

Starosta obce Bludov podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých  
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e :
1.  Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční 
 dne 07. 10. 2016  od  14:00 hodin  do  22:00 hodin a
 dne 08. 10. 2016  od    8:00 hodin  do  14:00 hodin. 
2.  Místem konání voleb do zastupitelstva kraje ve volebním  
 okrsku č. 1 je volební místnost v prostorách Kulturního  
 domu, Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro voliče bydlící  
 v ulici: 8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova, 
  Na Viskách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, Polní, Stará,  
 Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená

    Místem konání voleb do zastupitelstva kraje ve volebním  
 okrsku č. 2 je volební místnost v prostorách Kulturního  
 domu, Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro voliče bydlící  
 v ulici: Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, Družstevní,  
 Hrabenovská, Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně,  
 Na Hradě, Nová Dědina, Rudolfa Kordase, Sokolská,  
 Tř. A. Kašpara, Úzká, V Potokách, Vlčí Důl, Žerotínova

Místem konání voleb do zastupitelstva kraje ve volebním 
okrsku č. 3 je volební místnost v prostorách Obecního 

klubu, Tř. A. Kašpara 340, Bludov, pro voliče bydlící 
v ulici:
Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komenského, Krát-
ká, Kroupova, Nerudova, Plk. Karla Hlásného, Příční, 
Řed. Fr. Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, Vitonínská, 
Za Školou, Zahradní

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji  
 totožnost a státní občanství České republiky.

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede  
 dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič  
 obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve  
 volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů  
 předsedy okrskové volební komise.

6.  Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru  
 určenému pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková  
 volební komise hlasování neumožní.

V Bludově  20. 09. 2016  
Ing. Pavel Ston, v.r.

starosta obce Bludov 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje
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Při zpracování materiálů stavebního archívu obce  mě zaujal 
stavební vývoj domu č.p. 70 v Bludově. Na tomto objektu je 
patrný generační posun, potřeby prostorové i patrně finanční 
možnosti investora.
 Z dochované dokumentace víme, že pan František Kranich 
žádá dne 7. srpna 1911 představenstvo obce Bludova o „úpl-
nou“ přestavbu svého domu č.p. 70 v Bludově. Již 13. srpna 
1911 je provedeno „komisionální vyšetření“ k žádosti , které 
je ukončeno slovy: Když nic více k vyřízení nebylo, skončil  
a podepsal se protokol tento. Podepsán pan František Kranich  
a pan starosta Březina.
 K žádosti je doložena projektová dokumentace stavitele 
společnosti H. Poppa a spol. ze dne 3.8.1911. Na této dokumen-
taci je výjimečné, že plán navrhované přestavby je zakreslen 
do původního půdorysu domu, tedy do dispozice pocházející 
někdy z 1. pol. 19. století.
 Na Glaubitzově mapě z roku 1741 ještě žádný objekt 
na námi zmiňovaném pozemku nestojí, na mapě stabilního  
katastru z roku 1834 je již domek zakreslen. Domek má obdélný 
půdorys a je odsazen od dnešní hlavní silnice. Proto se  
můžeme domnívat, že dochovaná dispozice pochází opravdu  
z 1. pol. 19. století, resp. před rokem 1834.
 S největší pravděpodobností se tedy jedná o domek  
s dispozicí, která je zakreslena jako výchozí na plánu z roku 
1911. Stavení mělo půdorys 12,5 x 6,5 m, dispozice odpovídala 
domu jesenického typu: průchozí chodba, levá část objektu 
sloužila jako obytná, pravá část pak pro ustájení a chov dobytka. 

Stavební historie domu č.p. 70 v Bludově

 Ještě 10.7.1927 žádá pan František Kranich o přístavbu 
chléva, jehož žádosti je vyhověno bez připomínek. Toto byla 
patrně poslední stavební aktivita, která se u tohoto domu  
odehrála.
 Již 20.8.1928 žádá pan František Kranich o „ stavbu  
rodinného domku v náhradu za jeho vyhořelý domek dne 
3.8.1928“. 22.8.1928 se jeho žádostí zabývá komise obecního 
úřadu a bez připomínek vydává povolení stavby.
 Tentokrát je plán na výstavbu domu pojat velmi velkolepě, 
rodinný dům – vila – nese známky městské architektury. Srov-
nání dvou po sobě vzniklých staveb, které vyrostly s odstupem 
pouhých 17 let je famózní. Z malé prvorepublikové venkovské 
chalupy se zrodila „ městská vila třicátých let“. Zmiňovaný po-
žár patrně zničil předchozí stavbu až do základů, protože z této 
stavby nebylo využito zcela nic, dokonce je stavba umístěna 
blíže k silnici. Autorem projektu je Frant. J. Jackwert z Fran-
kštátu ( Nového Malína). Dvoupodlažní rodinný dům s mansar-
dovou střechou, z části podsklepený, s honosně se tvářící fasá-
dou. Točité schodiště při vstupu do domu, dispozice již pro čisté 
bydlení.
Změna v rozmezí pouhých 17 –ti let neuvěřitelná.

Orientace objektu okapová, vstup do domu v ose západ  
– východ. Zda-li se jednalo o chaloupku dřevěnou či zděnou se 
dnes již nedozvíme.
 Co s určitostí víme, je, že v roce 1911 byla tato chaloupka 
zcela zbourána a nahrazena chalupou novou. Zde již byl  
zastavěný půdorys 13,5 x 8,5 m, orientace hřebene shodná.  
Průchodnost domu byla ponechána, z hlavní chodby vstup na 
jedné straně do kuchyně a pokoje, za chodbou pak  do komory, 
stáje a stodoly. Domek je přízemní, sedlová střecha, okna členě-
ná do tvaru T, vstupní dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem. Fasáda 
jednoduchá štuková, doplněna rohovou bosáží a šambránami.

OBR.Č.1 – světlou barvou je vyznačena dispozice domu z 1. třetiny  
19. století, tmavě a s texty pak dispozice domu z roku 1911.

OBR.Č.2 – dokumentace domu z roku 1928

I když dům v průběhu dalších let dostál velkých stavebních 
změn, s větší fantazií jsou prvky 30. let patrny do dnešní doby.

Eva Kösslerová
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Bludovské zajímavosti aneb Jistě víte, že ……….

……v průběhu letních měsíců probíhalo restaurování slou-
pu se sousoším Nejsvětější Trojice. Tato církevní památka, 
umístěna vedle kostela, pochází z konce 18. století. Restau-
rátorskou aktivitu zažívá památka již po třetí. První restau-
rátorské práce zde probíhaly v roce 1850, druhé v roce 1914 
a téměř o sto let později dostala památka opět nový plášť. 
Chybějící trianglová svatozář byla nalezena na půdě zdejší 
fary a po zrestaurování vrácena zpět  Bohu Otci. Práce pro-
váděl akademický sochař a restaurátor MgA. Jakub Gajda, 
Ph.D…………….

…… pod stávající bílou malbou stropu v kulturním domě se 
ukrývá plastická dekorativní kresba. Nachází se na celé ploše 
zrcadla stropu a čeká na příležitost, než bude moci opět  
spatřit světlo světa………..

……. Bludov má rozlohu 1668 ha, jeho zastavěná část  je 
ve tvaru kříže a s největší pravděpodobností vznikl dříve než 
sousední Šumperk………………

Eva Kösslerová

Bludovští starostové – František Ston (1918-1919)

Poslední bludovský starosta éry Rakousko-Uherska a současně 
první bludovský starosta samostatného Československa se jme-
noval František Ston. Jsou s ním spojená ještě další tři prvenství. 
Mezi starosty (nepočítáme-li předsedy MNV) šlo o starostu, kte-
rý byl ve funkci nejkratší dobu – v zásadě jen jeden rok. Dále šlo 
o prvního starostu, který nebyl sedlákem či velkostatkářem. Byl 
naopak prvním starostou, jehož bychom dnes označili za pod-
nikatele, dobově se o něm mluvilo i jako o strojníkovi, o jeho 
synovi, který rozvinul otcův podnik, pak jako o majiteli továrny, 
fabriky.
 Přesto, že nebyl sedlák, na gruntě se narodil. Na starostu, 
který by nebyl vůbec spojen s bludovskými selskými rody, si 
Bludov musel ještě několik let počkat. Narodil se 6. března 1862 
na čp. 40 Mikuláši Stonovi a Františce, roz. Doubravské z Po-
střelmova. Pocházel tedy ze statku ve středu obce – naproti Flu-
dýrku, na němž Stonové hospodařili od roku 1743 a jejich před-
kové od roku 1683. V Bludově bylo a je rodů Stonů víc, těmto 
se již staletí říká Štonci. O tom, jak silně zakotvené to bylo a je 
přízvisko, svědčí jednak některé zápisy v matrikách (viz připoje-
ná fotografie, kdy byl Ston zapsán jako Šton), jednak vzpomínky 
ještě z šedesátých let 20. století, kdy neteř Aloise Stona z čp. 40 
ve škole tvrdila, že nemá žádného strýce Stona, ale Štonka.

František a Marii Stonovi; (foto - archiv autora)

 Dne 15. května 1888 se (jako vojín v záloze) oženil s Lud-
milou Kotrlou (19.9.1861 – 22.9.1936) z čp. 46, dcerou býva-
lého starosty Josefa Kotrlého. O šest let dříve se jeho bratr Jan, 
který zůstal na rodném statku, oženil s Magdalénou Kotrlou, 
Ludmilinou sestrou. Dva bratři si tak vzali dvě sestry. František 
Ston se přiženil na Kotrlých statek v těžkých časech. Zpočátku  
s tchánem hospodařili – ještě devět měsíců po svatbě při naroze-
ní syna je v matrice nazván jako rolník. Nicméně krátce poté byl 
statek rozparcelován a rozprodán, s výjimkou samotného domu  
a hospodářských stavení a kusu polí hned za statkem.  

Hrob Františka Stona (foto - archiv autora) 
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Matriční zápis (foto - archiv autora)

V hospodářských staveních si F. Ston v roce 1889 – dost možná  
že z nouze – zřídil zámečnickou dílnu.
 Později nesla označení Fr. Ston, strojírna v Bludově. Podle 
obecní kroniky zpočátku vyráběla hlavně řezačky a mlátičky, 
vyvážela nejvíc do Haliče. Na továrnu ji rozšířil starostův syn 
– František Ston II. Před německou okupací v roce 1938 za-
městnávala 12 dělníků. Za okupace se díky Stonům zapojila do 
protiněmeckého odboje a vyráběla (samozřejmě tajně) pro pod-
zemní partyzánské hnutí. Po skončení druhé světové války se 
továrna rychle rozšiřovala, především zásluhou Františka Stona 
III., zakladatelova vnuka. Tehdy koupili Stonovi i Ženožičkův 
(Jánětův) statek, o němž jsme psali v šestém díle tohoto seriá-
lu, a postavili na jeho pozemcích novou halu. Začali s výrobou 
nakladačů hnoje a skladačů sena, po nichž vzrůstala poptáv-
ka i v menších hospodářstvích. To vše uťal bolševický převrat  
v roce 1948. Již v březnu 1948 byl podnik znárodněn (ukra-
den) a přeměněn na Agrostroj, později ÚMEZ, STS – dnes jde 
o závod Agrega. Ze znárodnění byly milosrdně vyňaty obytné 
místnosti Františka Stona II.; znárodněn byl i onen Ženožičkův 
(Jánětův) statek, tehdy Stonův. Rodina, kterou založil František 
Ston I., představovala tehdy snad jedinou místní továrnickou  
rodinu v tom nejlepším slova smyslu, komunistickým slovníkem 
řečeno „buržoazní“, dnes bychom asi řekli „vyšší střední třídu“.
Podobně jako ostatní bludovští starostové, ani Ston se nestal sta-
rostou z ničeho nic, překvapivě. Angažoval se v bludovských 
spolcích, především v pokrokářských, protikatolických. V roce 
1897 tak byl jedním ze zakládajících členů bludovského Sokola 
(spolu s Janem Bendou, Janem Jánětem, Rudolfem Kordasem, 
budoucím starostou Petrem Plodem) a stal se dokonce jeho prv-
ním hospodářem. V letech 1915-1918 byl předsedou Spořitel-
ního a záloženského spolku (Reifaisenky), finančního ústavu, 
který vznikl na truc proti katolické Občanské záložně. Ačkoli 
sám – podle matričního záznamu – z katolické církve až do smrti 
nevystoupil, učinily tak 15. února 1921 všechny jeho dcery. Sta-
lo se to v době vrcholícího poválečného proticírkevního afektu. 
Jediný jeho potomek tak neučinil – syn František, snad pod vli-
vem své manželky Marie, dcery Františka Březiny. 
 Když na svůj starostenský post rezignoval 11. dubna 1918 
František Březina, byl jeho nástupcem zvolen právě František 
Ston. Bylo mu souzeno starostovat jen čtrnáct měsíců, nicméně 
měsíců převratných, kdy končilo staré a začínalo nové. V únoru 
1919 požádali čeští (národní) socialisté, aby bylo do obecního 
výboru kooptováno šest jejich členů v čele s učiteli Svozilem 
(později na krátkou dobu Stonovým zetěm) a Talpou, a bylo 
jim vyhověno. Za čtyři měsíce – 15. června 1919 - tato strana  
komunální volby vyhrála. Ston v nich kandidoval za agrární 
stranu – ne ale jako číslo jedna, ale „až“ číslo tři. Můžeme z toho 
usuzovat, že jeho starostování bylo pro něj spíše obětí, řešením  
z nouze, ne něco, o co by výrazně stál. Vystřídal jej hostinský 
Jan Plod. V zastupitelstvu již Ston setrval pouze v prvním  
období – do voleb 1923.

 Když nahradil na starostenské pozici Františka Březinu, ještě 
 nebyli spřízněni. Zhruba rok potom, co Stonovo starostenství 
skončilo, si jeho syn František II. (19.2.1889 – 20.6.1961) 
vzal Březinovu dceru Marii (v září 1920) a zasloužil se tak  
o jediné pokračování této větve bludovských Stonů. Z tohoto 
manželství se narodilo šest dětí, takže má starosta František Ston 
v Bludově řadu potomků. Dosud žije jedna vnučka – Jaroslava 
Juránková (ta je zřejmě jedinou žijící bludovskou občankou, je-
jíž oba dědečkové byli místními starosty). Bludovskými Stono-
vými potomky jsou rodiny Petra, Michala a Pavla Stonových, 
Juránkovi a Kotrlí (u školky). Současný starosta Pavel Ston je 
pravnukem Františka Stona i předchozího starosty Františka 
Březiny.
 Kromě nejstaršího syna Františka měl pět dcer – Annu 
(*1890), Ludmilu (*1892), Marii (1894), Boženu (1896) a Josefu 
(1901). Božena byla dlouhá léta (1917-1944) bludovskou  
učitelkou. Ludmila byla sokolskou cvičitelkou a dlouholetou  
náčelkyní. Marie se ve zralém věku provdala za učitele Aloise 
Svozila, nicméně krátce po svatbě zemřela. Potomky neměly. 
 Sedmý bludovský starosta zemřel ve věku 76 let krátce před 
vypuknutím druhé světové války – 22. července 1938. Pochován 
je na bludovském hřbitově v jeho severozápadní části. 

Stanislav Balík ml.
Prameny a literatura:
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. II, 1901-1933, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.
Pamětní kniha obce Bludova, sv. I, 1927-1957,  
Státní okresní archiv Šumperk
Rozhovor s Jaroslavou Juránkovou, srpen 2016.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik,  
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.
Březina, J.: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště
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Zahrádkářská výstava

V sobotu 3. září a v neděli 4. září se konala v kulturním domě  
tradiční a dlouho dopředu připravovaná zahrádkářská výstava. 
Všechno jako obvykle záčíná přípravou stolů a vystavovacích  
zařízení a dovozem a aranžováním vystavovaného materiálu.
 Zde bych rád poděkoval těm členům ZO ČZS Bludov, kteří 
se aktivně podíleli na přípravě, provozu a vystavování svou prací  
a zahrádkářským materiálem. Rád bych také vyzdvihl účast šum-
perské firmy KEDUL, která ochotně zapůjčila své nářadí a stroje. 
Velké poděkování patří paní Lence Vepřkové s manželem, kteří  
celou výstavu stvořili a aranžovali. Při zahájení výstavy současně 
proběhlo vyhodnocení zahrádkáři vyhlášené soutěže „ O nejkrás-
nější, zahradnicky nejlépe upravené okno, balkon, předzahrádku 

či dům. Ceny za tuto soutěž předávali za obecní úřad starosta pan  
Pavel Ston a za ZO ČZS Bludov předseda pan Bohuslav Straka.
 Pan starosta na závěr zahájení poděkoval zahrádkářům  
i oceněným občanům za péči, kterou projevují o květinovou  
výzdobu svých domů a zahrádek. Výstava se návštěvníkům velice 
líbila a snad odcházeli spokojeni.
                                                Za ZO ČZS Bludov Bohuslav Straka.
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti - říjen 2016
Žalio Roman, Basler František, Muroň Zdeněk, 
Tomešková Božena, Kulhaj Ferdinand, Strouhalová Růžena,
Indra Jan, Krišová Anna, Souralová Anna,  
Plháková Danuška, Snášelová Anna,Matějíček Josef

   

   

   

   

   

   

Dne 29.10.2016 vzpomínáme 38. výročí 
úmrtí pana 
Aloise Tichého
Vzpomíná a nikdy nezapomene dcera  
s rodinou.

Dne 1.10. 2016 vzpomeneme 4. smutné 
výročí úmrtí našeho tatínka 
Františka Kašpara 
a 13.10.2016 bychom vzpomenuli jeho 
nedožitých 90. narozenin. S láskou 
vzpomínají dcera a syn se svými rodinami.
.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen vzpomínky 
zůstávají dál. Dne 23. října vzpomeneme na 
2. výročí úmrtí pana
Františka Vyroubala
Vzpomínají bludovští chovatelé.

Dne 23.10.2016 vzpomínáme nedožitých 
95. narozenin pana
Jana Matějíčka 
a dne 29.10.2016 uplynulo 40 let  
od jeho úmrtí. Nikdy nezapomenou 
manželka a děti s rodinami.

14. října 2016 uplynuly 2 roky  
od úmrtí  pana
Oldřicha Janíčka 
Děkujeme za společné vzpomínky
rodina.

„Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka 
trochu víc lásky a dobra, světla a pravdy, 
pak měl jeho život smysl a zůstává navždy 
zapsán v našich srdcích...“ POZVÁNKA

St   5.10.    Vycházky pro aktivní seniory
St 19.10.    Vycházky pro aktivní seniory
St 19.10. 17:00 hod.  Cestopisná přednáška /Obecní klub/
So 22.10. 18:00 hod.  Divadlo „Dobře rozehraná partie“ /KD/
Ne 23.10. 17:00 hod.  Přednáška „Lidská psychika“  
       /kaple svatého Kříže/
Út 25.10. 18:00 hod.  Kladení věnců /Pomník padlých/
Ne   6.11. 15:00 hod.  Dětský písničkál  
       „Zvířátka a loupežníci“ /KD/

na říjen 2016

Dne 3. září 2016 oslavila své  
80. narozeniny
paní Karla Valentová.
Vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a životní 
pohody do dalších let přejí dcerky s rodinami.

Šedesát pět let jste stále spolu,
zažili jste společné vzestupy a pády dolů.
Avšak dodnes rádi se máte,
srdíčko druhého zahříváte.
Nedáte jeden na druhého dopustit,
vždy jste si schopni cokoliv odpustit.

Dne 6. října 2016 oslaví kamennou svatbu
manželé Zdenka a Ferdinand Kulhajovi.
Tak, jako kdysi, ať Vám v srdci zvony znějí, lásku, štěstí a zdraví Vám  
k výročí přejí synové Zdeněk, Jaroslav a Jan s rodinami.

5.10.2016 Skřítek-Rabštejn-Hraběšice.
 Délka trasy 14 km.
 Odjezd autobusu od cukrárny v 7.56 hod., 
 dol. konec v 7.53 hod., přestup Šumperk aut.n. 
 s odjezdem 8.40 hod.

19.10.2016 Koupaliště-Zlatník-Bludoveček.
 Délka trasy 10 km.
 Sraz v 10.00 hod. u kulturního domu. 

VYCHÁZKY SENIORŮ říjen

 

Přestože uplynul už celý rok ode dne, kdy
Martina Schauerová
opustila tento svět, je naše ztráta stále stejně bolestná a její 
odchod nepochopitelný. Chybí nám její smích, optimismus, 
temperament a láska, kterou všem kolem sebe rozdávala. 
Bez ní už nic není jako dřív. Kdo jste ji znali, věnujte ji, 
prosím, tichou vzpomínku. Manžel Martin, dcery Tereza, 
Klára a Darja, maminka a bratři s rodinami.

   1.října letošního roku by oslavila 71 let paní 
Marta Špičková 

27. října uplynou 2 roky od jejího úmrtí.
S láskou vzpomínají manžel a synové s dcerami.
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CVIČENÍ S MÍČEM AEROBIK A POSILOVÁNÍ
PONDĚLÍ 18:00 - 19:00
ČTVRTEK 18:00 - 19:00

VE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ BLUDOV 
OD 13.9. 2016

Cena cvičení : 30 Kč 

Cvičení pro dříve narozené  
i mladší se koná v SOKOLOVNĚ  

každou středu
od 18 hod. do 19 hod. 

 Lekce 30,- Kč/hod.  
(děti do 15 let zdarma)

Začínáme 5. října 2016.

Nadace Karla staršího ze Žerotína vás zve
do nové kapličky

- kaple svatého Kříže -
na pátou přednášku:

„Lidská psychika“
Přednáška se uskuteční v neděli 23. října 2016  

v 17:00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.

Karimatku, pití a dobrou náladu s sebou.
Zve Alena Fazorová

S sebou: PITÍ, RUČNÍK, PODLOŽKU A DOBROU NÁLADU

Cvičí a na všechny se těší Lida Maturová 
Podrobnější informace na tel.: 723 528 682,  

nebo e-mail.: maturovali@seznam.cz
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Milan Klimeš, 
Bludov, okres Šumperk, kraj Olomoucký, ženatý, 3 děti, 3 vnuci,
Zaměstnání: Stavoprojekt Šumperk s.r.o., vystudoval dopravní stavby 
na Vysoké škole dopravní v Žilině,     
záliby: ochrana přírody, kultura, rekreační sport, zahrádka, turistika

Rozhovor s kandidátem do Krajského zastupitelstva 
Olomouckého kraje (5. místo za Hnutí ANO 2011) - nejvýše postavený kandidát za Šumperskou oblast, která 
zahrnuje Šumpersko, Zábřežsko, Mohelnicko a Hanušovicko).

Redaktorka:
Pane Klimeši, je o vás známo, že se dlouhou dobu zajímáte o komunální 
politiku ve vaší obci. V minulém období jste vykonával funkci místosta-
rosty obce. Nyní kandidujete za naši oblast ve volbách do Krajského  
zastupitelstva. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí?
MK: Přemýšlel jsem, jak nejlépe využít svých dlouholetých zkušeností  
z komunální politiky a kde bych mohl být prospěšný. Členem Hnutí  
ANO 2011 jsem od roku 2014 a využil jsem tedy důvěry členů Hnutí, 
kteří mne na kandidátku navrhli. 

Co vás přesvědčilo, že jste kandidaturu přijal?
MK: Byl to především kvalitní program a vize Hnutí ANO 2011 pro 
další fungování naší oblasti a potažmo celého kraje. 

Tak nám prozraďte, co můžete občanům nabídnout?
MK: Program pod názvem „10 x lepší kraj“ se zabývá základními  
problémy občanů a nabízí způsob řešení těchto problémů. 

Ale buďte přece jenom trochu konkrétnější!
MK: Tento program vyzdvihuje především zlepšení dopravní obslužnosti 
naší oblasti, ochranu životního prostředí pro další generace a velice  
podrobně se zabývá stavem a dostupností kvalitní lékařské péče i na  
místní úrovni. Sama vidíte, že to jsou témata, která chceme zlepšit  
i u nás v Bludově.

Ale to je ještě stále poměrně všeobecné. 
MK: Podrobně se mohou občané seznámit s naším programem formou 
Volebních novin, které obdržela do svých schránek každá domácnost, 
a dále na setkáních se všemi kandidáty na akcích v průběhu volební  
kampaně.

A na kterou akci byste nás pozval vy?
MK: Určitě na Festival dobrého jídla 26.9.2016 do Šumperka a také na 
závěr volební kampaně na Točáku v Šumperku ve čtvrtek 6.10.2016. 
Zde bude ještě příležitost pohovořit s naším kandidátem na hejtmana 
MUDr. Otou Koštou z Olomouce.

A poslední slovo?
MK: Především žádám své spoluobčany, aby využili svého volebního  
práva a přišli k volbám 7. a 8. října a nebyli lhostejní k budoucnosti  
vlastního kraje, vlastní obce. Vyberte si volební uskupení, kterému vě-
říte a dejte mu svůj hlas.
Bludovští občané v poslední době dokázali, že se umí v různých  
oblastech spojit a vyjádřit velmi silně svůj názor a tak věřím, že se  
projeví i v následujících krajských volbách.       

Děkuji za rozhovor.

Kandidát do Krajského zastupitelstva 
Olomouckého kraje (5. místo za Hnutí ANO 2011) 

Volte 
č.30
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Bc. Jiří Vogel, 
starosta Štítů, 
kandidát č. 4

Ing. Josef Ťulpík, 
místostarosta Bludova, 

kandidát č. 24

Ing. Pavel Ston, 
starosta Bludova, 
kandidát č. 30
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Polc, J. Jan Hus v představách šesti  
 staletí a ve skutečnosti Život  
 a historie vypálených obcí
Cohen, S. Bytové úpravy bez problémů:  
 100  nápaditých řešení pro  
 váš byt
Kielbusová, M. Korálové nápady: 51 šperků  
 z dutinek
Keleová-Vasilková, T. Modrý dům
Benda, R. Moje studená válka
Harrison, L. Monster High. Kde je vlk,  
 tam je hra
Monster High  Můj soused Ghúl
Monster High  S příšerami v jedné lavici
Wacker, A. Na mušce lovce: vzpomínky  
 elitního odstřelovače  
 wehrmachtu Josefa „Seppa“  
 Allerbergera
Palahniuk, Ch. Neviditelné nestvůry
Webb, H. O ztracené rosičce
Sommerová, O. O čem sní ženy 2
Bull, J. Panenky pro šikulky:  
 Jak uplést, ušít a vytvořit  
 nádherné panenky krok za  
 krokem
Nesbo, J. Pentagram
Van Haas, G. Pád vzhůru
Hill, S. Malá ručka
Farber, W. Příhody malého kouzelníka  
 (s anglickým a českým textem)
Obermannová, I. Sex po telefonu, aneb,  
 Nezavěšujte se
Sorensen, J. Tajemství Elly a Michaela
Fielding, Joy V pavučině vztahů
Geisler, D. Vandiny tajné zápisky
Vondruška, V. Zloději ostatků
Hauschild, R. Záliv v plamenech
Sheldon, S. Řekni mi svůj sen

HOLINKOVÁ STANISLAVA

Vondruška, V. Mrtvý posel
Kornerová, H.M. Kočár do neznáma
 Dlouhá cesta
Riley, L. Levandulová zahrada
Adler-Olsen, J. Nesmírný
Brown, S. Reportér
Brother, C. Na útěku
Frank, D.B. Sestry hurikánu
Anderson, M. Ostrov poslušnosti
Tan, A. Klub radosti a štěstí
Krviny, J. Ulice Záhadných tajemství
Geislerová, A. P.S.
Rosenberg, M. Mami, kdy už konečně umřeš?
Backman, F. Tady byla Britt-Marie
Pitcherová, A. Kečupová mračna
Ellen, T. Krabáci
Sasková, L. Zlatokopa
Vondruška, V. Zločin na Bezdězu
Straubová, E. Dovolenkáři
Pennyová, L. Oživlý kámen
Štráfeldová, M. Sestry B
Janouchová, K. Pokrevní sestry
Jonasson, J. Zabijík Anders
Minier, B. Kruh / Mráz / Tma
London, J. Tulák po hvězdách
Šoposká, M. Sedmilhářky
Kettu, K. Sběratel dýmek
Bragi, S. Planina
Tylerová, A. Špulka modré nitě

HOLINKOVÁ STANISLAVA

PRODEJ PB LAHVÍ
10 kg 363,- Kč
5 kg 245,- Kč
2 kg 95,- Kč

Tel.: 910 912 897 J. Hanák
Dr. Březiny 864, Bludov

www.glaga.cz

Kulturní dům Bludov
Pořádá zájezd do Polska

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hod.  

/možnost nástupu Šumperk  
mototechna 6:15 hod./

Cena: 200,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

Tel.: 583 238 177

Úterý 11.10. 2016
Sobota 29.10. 2016

Úterý 1.11. 2016 
Čtvrtek 17.11. 2016 /svátek/ 

Sobota 19.11. 2016 

Knihy z výpůjčního fondu na 1 rok

Čtení na podzim 
Beletrie pro dospělé
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Skautská zahajovací výprava 2016

Právě se blížil ke konci pravděpodobně poslední horký letní  
týden, ale jak už má počasí v oblibě, hned první víkendový den 
slibovala předpověď vydatný déšť. Tato vyhlídka ve mně pocho-
pitelně budila obavy. Vždyť ona zářijová sobota 17. září 2016 
měla oficiálně odstartovat náš nový skautský rok, neboť jsme 
se vydali na zahajovací výpravu zakončenou zahajovacím tábo-
rovým ohněm. Nicméně zažil jsem už spoustu výprav v dešti  
a vždy měly svoje kouzlo, takže jsem plán neměnil. Máme v od-
díle několik dětí, které by přišly, ať už by se venku dělo cokoliv, 
ale nestačil jsem se divit, když jich u klubovny stálo asi dvacet, 
včetně osmi nováčků.
 Vzali jsme pár věcí z klubovny a směle vyrazili k zámku 
až na zadní fotbalové hřiště, kde jsme si zahráli Rumunskou 
honičku, krátkou běhací hru na rozehřátí. Pokračovali jsme po 
vyšlapané pěšině až pod Brusnou a pak dál směrem ke kolejím  
a Desné. Zatím nepršelo, tak nám cesta pěkně utíkala za ve-
selého povídání. S některými jsme se od tábora neviděli, tak-
že jsme si měli rozhodně co vyprávět. Postupně jsme se začali  
i zabývat tématem výpravy, kterým byly stromy. Na naší cestě, 
která vedla až do remízku, nacházejícího se po pravé straně při 
cestě do Šumperka, měli všichni za úkol poznat a zapamatovat 
si co nejvíce stromů.
 Zastávku ve zmíněném remízku vyplnila další hra. V ní mu-
seli indiáni zničit pily dřevorubcům, kteří jim káceli prales. Roz-
dělili jsme se na dva týmy, jejichž členové se dále rozdělili na 
dřevorubce a indiány. Indiáni se pak museli dostat do kruhu na 
území dřevorubců, bez toho, aniž by byli chyceni.
 Další naše kroky vedly směrem na Hrad. Zde jsem si začal 
pomalu všímat drobného rozdílu mezi některými nováčky  
a dětmi, co už k nám chvíli chodí. Ti, kteří mi na dřívějších 
akcích zpravidla dělali společnost vzadu a vyžadovali občasné 
popohánění, se pěkně drželi skupiny a já zůstával vzadu stále 
více jen s novými dětmi. Měl jsem radost, jak se někteří již po 
roce pěkně rozchodili.
 Bylo již chvíli po dvanácté, když jsme si kousek pod  
Hradem rozdělali oheň a dali se do opékání špekáčků.  
V průběhu toho začalo pršet. Všichni si postupně oblékali pláš-
těnky a sbírali se na další cestu vedoucí na Chocholík. V jejím 
průběhu skauti dostali za úkol vymyslet, k čemu všemu jsou 
dobré stromy, bez toho, aniž by byly káceny. Hned vzápětí jsme 
se věnovali stromům ještě jednou, když jsme si v sedle u Čer-
veného kříže zahráli hru, při které museli vidící hráči navigovat  

ty se zavázanýma očima k lístečkům představujícím substráty  
nutné k fotosyntéze.
 Za stálého, nicméně mírného deště, jsme došli až k jezírku, 
místu, kde každoročně probíhá náš zahajovací oheň. Váhali  
jsme, zda nebude lepší se letos přesunout do klubovny, ale po 
poradě se skauty, jsme se rozhodli necouvnout. Dali jsme se 
do přípravy ohně, když se silně rozpršelo. Teď už nebylo na  
výběr. Odebrali jsme se do klubovny, kterou jsme během něko-
lika minut připravili k vrcholu dnešního dne. V krbu zaplál oheň  
a klubovnou se začal nést krom tepla z jeho plamenů i veselý 
zpěv doprovázený zvukem kytary. Nový skautský rok začal. 

Ondřej Daniel – Rys
vůdce oddílu

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Mateřské centrum
Nabízíme maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem 
možnost pravidelně se setkávat od 11. října každé úterý 

dopoledne v 9:30 v MATEŘSKÉM CENTRU  
v Kulturním domě Bludov.

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

schopnosti a napomáhá začlenění do kolektivu vrstevníků
• Ved. Miroslava Vykydalová

• Vstupné 20,- Kč



Bludovan 8/2016

Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Redakční rada: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Alena Bauerová,  

Zbyněk Poisl. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: bludovan@bludov.cz, 
Fotografie a kresby archiv obce Bludov. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Bludovský Špekáček Foto: J. Baslar, L. Znoj

N
aj

st
ar

ší
 ú

ča
st

ní
k

N
ej

m
la

dš
í ú

ča
st

ní
k

Motokros

Vážení příznivci motokrosového sportu, 
letošní sezona sajdkár klasik se nám přehoupla do druhé poloviny 
a rádi bychom vás tímto seznámili s dosavadními výsledky.
 V první polovině sezony se nám dařilo až do závodu  
v Opatově u Svitav, kde jsme měli těžký pád, který si vyžadoval 
2 měsíce rekonvalescence.
 Po úspěšném uzdravení jsme znovu začali trénovat a odmě-
nou pro nás byl závod v Jiníně u Strakonic, který se jel v sobotu 
20. srpna 2016. Tento závod  byl  pro nás  vítězný, čímž jsme  

se  z průběžného 4. místa opět dostali do čela tabulky.
 Dále před sebou máme ještě 3 mistrovské závody, které  
se jedou na známých  tratích  v Kramolíně u Plzně, Ledči nad 
Sázavou a v Březové nad Svitavou, na nichž se budeme již  
potřetí snažit obhájit mistrovský titul.
 Chtěli bychom vás touto cestou pozvat k účasti na  
závodech, kde rádi uvítáme vaši podporu.

Děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň 
Stanislav Hutira a Zdeněk Plhák


