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ZDARMA
PADL REKORD?
Už od dopoledních příprav bylo jasné,
že počasí na 3. ročník Odpoledne s muzikou, se vydaří. Ve 14 hodin to vypuklo
– Postřelmovská muzika hrála, pivo teklo, pan Adam byl připraven na aktualizaci svého stávajícího rekordu. Ano,
dnes je ten den, kdy bludovský filatelista Karel Adam překoná své dosavadní
prvenství v počtu přítisků k poštovním
známkám. Kdo dobře počítal, zjistil,
že už jich má na svém kontě rovnou
stovku. Komisař agentury Dobrý den
v 15:15 hod vyhlásil platnost nového
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rekordu. Společně s panem Adamem
a jeho pomocníky a podporovateli si na
nový rekord za zvuku famfáry v podání
Classic Bandu připili a na jeho počest
bludovští Pohodáři zatančili. I přes neuvěřitelné horko se až do pozdního odpoledne
hrálo, tančilo, povídalo, oslavovalo…
Dovolte mi za sebe a za pana Adama
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu celé akce.
REKORD padnul a už nyní se vrháme
do příprav 4. ročníku Odpoledne s muzikou.
Anna Znojová
P.S. Víte, že pan
Adam už rozšířil
svoji sbírku o další
přítisky? 😊 

SVOZ BIOODPADU VE STÁTNÍ SVÁTEK DNE 5.7.2018
Obecní úřad Bludov informuje občany, že svoz bioodpadu naplánovaný
na státní svátek ve čtvrtek 5. července 2018 se v tento den normálně pojede.
Nachystejte proto popelnice s bioodpadem ke svozu.

Skauti Společně proti leukémii
Ve dnech 8. - 9. června 2018 jsme se vždy
sešli u klubovny, rozdali jsme si trička
s nápisem Společně proti leukémii a vyrazili jsme na bludovskou benzinku bezplatně umývat okna aut. Zapojili jsem se
totiž do celostátní dobrovolné benzínkové
sbírky, kterou každoročně organizuje Junák
český skaut, z.s. a Nadace pro transplantaci
kostní dřeně. Sbírka putuje na rozvoj léčby
nemocí krvetvorby a k vybrání co nejvyšší
částky pomáhali nejen skauti, ale i lidé,
co přispěli.
Lidé byli moc hodní, jeden pán kromě
toho, že přispěl, nám každému koupil
nanuk. Ptali jsme se každého, jestli chtějí
umýt okna, že se tu koná sbírka Společně
proti leukémii. Pokud chtěli, přispěli. Umývali jsme nejenom osobní auta ale i nákladní auta, bagry, traktory i veterány. Hodně
nám pomohla obsluha benzinky, která nám
půjčila nové stěrky.
Leukemií každý rok onemocní stovky
lidí. Darování kostní dřeně je prý velmi
bolestivé, proto jsou všichni dárci velcí
hrdinové a je třeba si jich vážit. Lidé s leukemií jsou velicí chudáci, proto je potřeba
jim pomoct. Nemusíte darovat kostní dřeň,
ale bohatě stačí, když přispějete alespoň
korunu (viz www.skaut.cz/protileukemii/).
Matouš Kundrata
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
(autor fotografie: Štěpán Vojtek)
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Bludovští starostové – Ing. Pavel Ston (od 2002)
Jestliže jsem minule varoval před tím, že jsem byl aktérem ně- službu (1978-1979), a to na vojenském letišti Brno-Slatina ve
kterých zaznamenaných událostí, nyní to platí ještě více. Po ce- funkci velitele čety týlového zabezpečení.
lou dobu starostenství Ing. Pavla Stona jsem zastupitelem, navíc
Další téměř čtvrtstoletí (1979-2003) pracoval na různých
kandidujícím na stejné kandidátce jako on. Opět proto prosím pozicích spojených s financemi a bankami. Po skončení vojny
čtenáře, aby vzali tato omezení na vědomí. Jakkoli se snažím nastoupil do Státní banky československé jako úvěrový referent.
o objektivitu a odstup, ne vždy se mi to musí podařit.
Poté pracoval 10 let v národním podniku Pramet Šumperk jako
Třiadvacátý a dosud poslední nejvyšší představitel naší obce vedoucí finančního odboru. Po revolučních změnách roku 1989
po roce 1848 Ing. Pavel Ston je druhým polistopadovým staros- založil v Šumperku pobočku Zemské banky, kterou později přetou. V celé plejádě starostů a předsedů MNV mu prozatím patří vzala Banka Haná. V těchto bankovních ústavech pracoval 8 let
třetí místo, co se týče délky úřadování – 16 let. Déle spravovali v pozici ředitele pobočky. Poslední zhruba čtyři roky před tím,
naši obec jen Jan Benda (19 let – 1860-1879) a Jan Jáně (17 let než se stal uvolněným starostou obce, pracoval jako finanční
- 1890-1907). Pokud bude zvolen starostou i po podzimních vol- ředitel Moravolen holding a.s.
bách 2018 a vydrží celé funkční období, stane se nejdéle vládDne 15. března 1980 se oženil se Soňou, roz. Březinovou
noucím bludovským starostou v celé historii. Po tatínkovi pochá- z Bludova. Vychovali spolu dvě děti – syna Pavla a dceru Petru,
zí z kdysi selské, později továrnické rodiny Stonů a je spřízněn mají pět malých vnoučat.
s rodem Březinů (maminka jeho tatínka byla rozená Březinová).
Od mládí byl a stále je aktivní sportovec. Byl a je členem
Je tak spřízněn s celou řadou bludovských rodin, má v Bludo- Sokola, rekreačně hraje fotbal, tenis, běžkuje, běhá, jezdí na
vě řadu bratranců a sestřenic a nepočítaně bratranců a sestřenic kole. Ačkoli to málokdo ví, Bludov a jeho katastr, včetně všez druhého kolena. Vždyť jen v zastupitelstvu je (často velmi možných zapomenutých lesních cest, pravidelně projíždí na kole
vzdáleně) spřízněn minimálně se čtyřmi zastupiteli.
a je schopen vypočítat, kolik je kde výmolů a srážek na cestách.
Je dosud jediným bludovským starostou, který je potom- Stejně jako jeho předchůdce ve starostenské funkci pětkrát uběkem některého z minulých starostů, a to v jeho případě hned tří: hl maraton – šlo o ty stejné jako v Sedláčkově případě, vždyť
starosty byli dva pradědečci (František Březina 1907-1918, je běželi spolu: pět ročníků „Šumperského maratonu“ (běžel se
František Ston 1918-1919) a jeden prapradědeček (Josef Kotrlý v osmdesátých letech minulého století, z Bludova se zúčastnil
1880-1883). K jejich památce se také přihlásil hned v nástupní ještě Pavel Pernica a Josef Andrle).
řeči po svém prvním zvolení starostou v roce 2002. A ještě jeden
Do obecní politiky vstoupil hned v roce 1990, kdy byl
primát mu patří už nyní – je nejdéle působív šestatřiceti letech lídrem společné koaliční
cím zastupitelem nejen po roce 1990 (zatím 28
kandidátky OF, SZ, ČSL a ČSS. Byl zvolen
let), ale v celé známé bludovské historii.
do zastupitelstva, stejně jako od té doby ještě
Narodil se 25. září 1954 v šumperské nezatím šestkrát. Zajímavostí je, že od onoho
mocnici, nicméně celý život žije v Bludově.
roku 1990 nevynechal ani jedno zasedání zaDo svatby žil v domě svých rodičů čp. 652,
stupitelstva – ať již z pozice radního (1990po svatbě v domě na ulici Komenského čp.
1994), zastupitele (1994-1998), místostaros656, kam se přiženil. Narodil se jako třetí dítě
ty (1998-2002) či starosty (od 2002); říká, že
Zdeňka Stona a Jaroslavy, rozené Pavlíkové,
účast na zasedání zastupitelstva považuje za
obou bludovských rodáků. Má dva starší soutu nejzákladnější povinnost každého zvolerozence – sestru Jaroslavu, provdanou Dokouného zastupitele obce.
pilovou, která žije v Olšanech, bratra Zdeňka,
Stal se členem hned první porevoluční
který se po mnoha letech prožitých v Ostravě
rady. Na tuto dobu vzpomíná jako na dobu
nedávno vrátil do Bludova, a mladšího bratra
překotných změn, na dobu plnou optimisJiřího, který žije v Šumperku.
tických očekávání. Jednání první rady obce
V letech 1960-1969 navštěvoval blubyla podle jeho vzpomínek tehdy právě z důIng. Pavel Ston (foto archiv autora)
dovskou základní devítiletou školu, kde byli
vodů neujasněnosti hodně chaotická, starosjeho spolužáky např. Milan Klimeš (v letech 2010-2014 Sto- ta nebyl uvolněný a na jednání rady obce donášel stohy papírů
nův místostarosta), Alena Bláhová-Bauerová a další. Ještě jako s nejrůznějšími problémy, které se bez přípravy řešily na místě.
žák základní školy zažil v roce 1968 obnovení Junáka, jehož Nebylo výjimkou, že zasedání rady končila po druhé hodině po
členem se na dva roky stal (poté byl skauting komunisty zaká- půlnoci, někdy i později. Z těchto důvodů příliš nestál o další pozán). Významným činovníkem bludovského střediska byl tehdy kračování místní politické dráhy. V roce 1994 kandidoval až na
jeho tatínek Zdeněk, maminka byla poválečnou skautkou. Ke předposledním místě kandidátky ODS (v té době ještě ani nebyl
své skautské minulosti se dodnes rád hlásí. Skautoval v oddíle jejím členem), a i když získal druhý nejvyšší počet preferenčních
pod vedením svého pozdějšího souseda Františka Pavlů, členy hlasů této listiny, nechtěl pracovat v radě obce s tím, že si to má
oddílu spolu s ním byla řada dodnes aktivně působících bludov- zkusit někdo jiný. V radě jej tehdy nahradil Z. Markovský.
Poté ale vstoupil do ODS, v roce 1998 již kandidoval na
ských občanů: Bohuslav Straka, Bohuslav Vařeka, Milan Klimeš,
druhém místě a získal v rámci strany nejvyšší počet preferenčOldřich Švéda…
Poté v letech 1969-1973 vystudoval Střední ekonomickou ních hlasů. Ve snaze o nějakou změnu ve vedení místní politiky
školu v Šumperku. Po maturitě nastoupil do Prahy na Fakultu vystřídal V. Vlčka na pozici neuvolněného místostarosty. V beznárodohospodářskou Vysoké školy ekonomické, kterou úspěšně prostředně následujících letech se ODS stavěla stále více opozičukončil v roce 1978, kdy získal titul inženýr ekonomie. Po skon- něji proti tehdejšímu starostovi J. Sedláčkovi.
čení univerzitních studií absolvoval roční základní vojenskou
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Minule jsme psali o tom, že v prvních třech polistopadových obdobích byla dominantní silou právě Sedláčkova Strana
zelených. Počtem mandátů dlouho vyrovnaně, nicméně v pozici
pocitově slabšího partnera vystupovala ODS jako nástupkyně
Občanského fóra. V letech 1990-2002 měla vždy dva mandáty
v radě a vždy pozici místostarosty. Postupně ale narůstala jakási
latentní nespokojenost s nedostatečnou dynamikou rozvoje obce,
což jsme minule dokumentovali tím, že neustále klesaly počty
(i procenta) hlasů tehdejšího starosty. Nespokojenost kulminovala někdy kolem roku 2002.
Zřejmě nejlepší ilustrací jsou výsledky komunálních voleb
2002. Ty změnily zavedené pořádky – nejenom jinými počty
mandátů než v posledních dvou volbách (viz níže), ale především v radikální obměně zastupitelstva. V tom téměř nezůstal
kámen na kameni. Sedm zastupitelů vůbec nekandidovalo znovu,
ale především ze zbývajících osmi, kteří usilovali o znovuzvolení, uspěli pouze tři, což je nebývale nízký počet – J. Sedláček,
K. Janíček a P. Ston. Jinými slovy dvanáct z patnácti zastupitelů
bylo zcela nových. Z oné nespokojenosti tehdy nejvíce vytěžila
ODS, která získala 4 mandáty (3 Zelení, 3 KSČM, 3 KDU-ČSL
a 2 ČSSD). Pavel Ston jako lídr ODS tehdy nezískal nejvíc preferenčních hlasů, skončil na třetím-čtvrtém místě; více hlasů měl
jak J. Sedláček, tak K. Janíček, shodný počet měl J. Hlásný.
Předběhneme-li vyprávění, můžeme vidět, že náskok ODS před
ostatními zůstal zachován i v dalších volbách, navíc postupně
narůstal. V roce 2006 byla pětice stran z roku 2002 doplněna
o dvě nezávislá uskupení, přičemž rozdělení mandátů bylo následující: 5 ODS, 2 KSČM, 2 KDU-ČSL, 2 SZ, 2 Nezávislá volba,
1 ČSSD a 1 SNK Bludov 2006. V roce 2010 došlo k největšímu rozdrobení zastupitelstva, kdy alespoň jeden mandát získalo
celkem 10 uskupení, z toho 8 jen po jednom mandátu: 5 ODS,
2 KSČM, 1 Nezávislá volba, 1 ČSSD, 1 KDU-ČSL, 1 SNK
Za občana a příroda, 1 SNK Občané Bludova, 1 Suverenita,
1 Věci veřejné a 1 SZ. V roce 2014 došlo k dalšímu nárůstu ODS
a zmenšení počtu stran na šest: 6 mandátů ODS, 2 KDU-ČSL,
2 ANO, 2 ČSSD, 2 Nezávislá volba, 1 SNK Občané Bludova.
Pozice starosty Stona se u voličů stále více upevňovala.
Ačkoli v letech 1990-2002 podporu absolutního počtu hlasů
i procent ztrácel (1990 – 1310 hlasů, 67,5 %; 1994 – 593 hlasů,
35,4 %; 1998 – 478 hlasů, 33,5 %; 2002 – 443 hlasů, 29,7 %;
nejméně měl právě v období svého místostarostenství), poté, co
se stal starostou, je to naopak. Ve všech následujících volbách
měl jednak nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů, jednak tyto počty neustále narůstaly (2002 – 443 hlasů, 29,7 %;
2006 – 639 hlasů, 47,7 %; 2010 – 667 hlasů, 47,3 %; 2014 – 865
hlasů, 61,5 %).
Je to přitom paradoxní – starostou se původně stát neměl
a nechtěl. Ačkoli byl lídrem ODS ve volbách 2002 (v roce 1994
jím byl Zdeněk Markovský a 1998 Vladimír Vlček), v předvolebním programu strany se nehovořilo o tom, že bude strana prosazovat za starostu P. Stona, ale že „třítisícovou obec již dále
nemůže řídit neuvolněný starosta. Na post uvolněného starosty
proto podpoříme kteréhokoli rozumného a kompetentního kandidáta s výjimkou zastupitele zvoleného na kandidátce KSČM.“
Pár hodin po volbách 2002 bylo zřejmé, že se na společném postupu domluví 9 zastupitelů z ODS, KDU-ČSL a ČSSD (tedy
bez SZ a KSČM). Uvolněným starostou se měl stát tehdy devětatřicetiletý Jaroslav Balhar z KDU-ČSL a Pavel Ston měl nadále být neuvolněným místostarostou. J. Balhar ale několik hodin
před ustavujícím zastupitelstvem svůj souhlas odvolal (po konzultacích s některými vlivnými spoluobčany) a vše vypadalo na
krach a blamáž již domluvené koalice. Jen několik desítek minut
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před volbou se nalezlo řešení, jež se ukázalo být jen ročním provizoriem: starosta nebyl uvolněný (což bylo popření slibů koaličních stran), ale měl být uvolněný místostarosta. P. Ston nakonec
pár minut před volbou souhlasil, že bude neuvolněným starostou,
uvolněným místostarostou byl zvolen tehdy sedmadvacetiletý
Ing. František Březina. Bylo to překvapení jak pro příznivce, tak
pro odpůrce, kteří nečekali takové rozuzlení (opozice navrhovala
na post starosty J. Sedláčka a na post místostarosty K. Janíčka,
jeho dlouholetého odpůrce).
Mnozí, zejména Stonovi oponenti, mu prorokovali, že ve
funkci dlouho nevydrží, že se na starostu obce vůbec nehodí,
neboť je slabý a neprůbojný. Mylně si vykládali jeho slušnost
a trpělivost jako slabost. V předpovědích se nemohli více mýlit.
Řešení nalezené pár minut před listopadovou schůzí roku
2002 fungovalo právě rok – v listopadu 2003 rezignoval
F. Březina na post místostarosty a vrátil se na krátkou dobu zpět
do Bludovské a.s. P. Ston stál před jedním z nejtěžších rozhodnutí svého pracovního života – zda opustit zajímavé a bezpečné
místo v Moravolenu a vydat se vstříc nejistotě výkonu volené
funkce starosty na plný úvazek, do pozice „ostřelované“ ostrou
a nesmiřitelnou opozicí, která stále doufala v odvetu za rok 2002.
Bylo to ale právě v souladu s předvolebními sliby. Od 1. ledna
2004 vykonává P. Ston funkci starosty jako uvolněnou; místostarostou byl k 1. prosinci 2003 zvolen Jaroslav Balhar. V obecní
radě let 2002-2006 zasedal ještě Jindřich Matěj z ODS, Petr
Švéda z KDU-ČSL a od prosince 2003 Josef Hlásný z ČSSD.
V letech 2006-2010 a 2014-2018 měla (má) rada totožné
stranické i personální složení – kromě starosty ji tvořil místostarosta Josef Ťulpík (ODS), Jindřich Matěj (ODS), Jaroslav Balhar
(KDU-ČSL) a Jaroslav Čech (NV). Nejpestřejší složení měla
v období 2010-2014, kdy, jak už bylo zmíněno, zasedalo
v zastupitelstvu 10 stran, k dosažení nejtěsnější nadpoloviční
většiny bez komunistů byly zapotřebí čtyři strany, nakonec byla
koalice rozšířena ještě o jednu. V radě tak měla každá strana jednoho zástupce, ačkoli starosta reprezentoval stranu s pěti mandáty a všichni ostatní byli v zásadě jen za sebe. Kromě starosty
tehdy tvořil radu místostarosta Milan Klimeš (tehdy SNK Za občana a přírodu), Radek Březina (SNK Občané Bludova), Jaroslav
Čech (NV) a Martina Znojová (VV). ODS pod Stonovým vedením tak nejčastěji vytvářela koalici s KDU-ČSL (ve třech radách
ze čtyř) a Nezávislou volbou (ve třech radách ze čtyř).
Co se týče obsahu, je ještě málo času na komplexní zhodnocení Stonova starostenství. Jen s malým odstupem se zdá, že
se splnily naděje vkládané do pozice rozumného, uvolněného
starosty. Už v prvním volebním období sehnal dotace na stavbu
kanalizace s čističkou, což bylo vyčítáno předchozímu vedení,
že nezvládlo. Stejně tak se v dalších letech podařilo vyřešit řadu
dlouhodobých restů. Sjednocujícím znakem většiny níže uvedených aktivit je snaha, aby jejich co největší část byla finančně
pokryta dotacemi. Celkově takto obec pod Stonovým vedením
získala kolem 200 milionů Kč dotací.
Politicky nejtvrdší bylo první volební období 2002-2006. Opozici tehdy vedli J. Sedláček a K. Janíček. Kromě řady vedlejších
témat (např. diskuse a hádky ohledně Obecních lesů Bludov)
hlavním, na němž se místní politika štěpila, bylo budování kanalizace s ČOV. Ta se po projekční přípravě měla stavět v rámci
velkého okresního projektu VHZ s tím, že by nebyla nakonec
provozována obcí. Dokonce tak už i zastupitelstvo rozhodlo. Poté se ale podařilo získat příslib dotace pro vlastní postup
a bylo nutno rozhodnout, kterou cestou jít (ve velkém, nebo
samostatném projektu). Samostatný postup podporoval starosta, „okresní“ postup opozice. Nakonec na jednom z mnoha
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vzrušených jednání zastupitelstva starosta přesvědčil většinu
zastupitelstva pro samostatný postup. Obec získala nejvýhodnější 85% dotaci od Státního fondu životního prostředí, celá akce
stála 166 mil. Kč. Jednak tak byl vyřešen velký investiční dluh
ještě z komunistických dob, jednak byla odstraněna překážka
trvalých rekonstrukcí ulic a veřejných prostranství.
V závěru prvního období se starostovi také podařilo zajistit
stoprocentní dotaci z MŠMT na postavení multifunkčního hřiště
pro školu, hasiče a veřejnost na Farském. Vyřešila se tak dlouholetá bolest školy, která léta volala po lepším hřišti.
Hlavním tématem dalšího volebního období se stalo dořešení majetkového vyrovnání s restituentem poloviny bludovského
žerotínského majetku Karlem Mornstein-Zierotinem. Zde byl
spolu s P. Stonem hlavním vyjednavačem místostarosta J. Balhar
a v závěru také J. Ťulpík. I toto téma – nebo právě toto téma
– štěpilo zastupitelstvo, opozice, kterou stále vedli J. Sedláček
a K. Janíček, hrozila trestními oznámeními apod. Nakonec zastupitelstvo v roce 2007 vyrovnání, kde hlavní myšlenkou vedle
řady vedlejších dohod, byla směna poloviny zámku za polovinu
Nové, koaličními hlasy schválilo. Tehdy proběhlo první jmenovité hlasování zastupitelů, kdy je zaznamenáno, jak kdo hlasoval
(na žádost opozice).
V letech 2006-2007 zrekonstruovala obec část prostor
mateřské školy na 17 bytových jednotek, které pronajímá.
V závěru druhého Stonova starostenského období začal být budován chodník, který slibovali všichni nejpozději od roku 1990
– od Nové až k chromečské vlakové zastávce. Dnes, když tam
jdeme, nás ani nenapadne, že ještě před deseti lety uskakovali
chodci za krajnici před auty. Chodník osazený jednotným veřejným osvětlením, dlouhý 2,5 km se budoval na několik etap
v letech 2009-2013 za pomoci dotací SFDI. V roce 2009 bylo
vybudováno dětské hřiště poblíž Zámeckého rybníka.
V programovacím období 2007-2014 se obci podařilo získat
třikrát dotaci na fyzickou revitalizaci území (což se nepodařilo žádné jiné obci v okolí) a s využitím přírodních materiálů
se revitalizovalo nejprve prostranství kolem kostela, poté prostory kolem křižovatky u zámku a zámeckého rybníka s uložením všech kabelů do země a nakonec revitalizace panelákového
sídliště a okolí včetně rekonstrukce propadené (špatná dešťová
kanalizace) ulice Školní.
Ještě v roce 2010 se začalo s rekonstrukcí ve školce, která
skončila v roce 2011 a která přinesla vybudování nové třídy,
tehdy tolik potřebné.
Třetí starostenské období 2010-2014 začalo zásadním a ostrým střetem s tehdejším farářem ThDr. Hynkem Wiesnerem
a K. Janíčkem, jehož zástupným symbolem se stalo přemístění
sochy sv. Jana Nepomuckého od kostela zpět k Zámeckému rybníku. Farář podal na obec a starostu několik trestních oznámení,
při stěhování sochy asistovala policie apod.; vše gradovalo na
podzim 2012 střetem, v němž hrál roli autor tohoto textu; nakonec zasáhlo olomoucké arcibiskupství a došlo ke změně ve
vedení farnosti. Obec uzavřela s farností Deklaraci o narovnání
vztahů a ve vzájemné spolupráci podnikly několik následujících
kroků (směna pozemků, oprava fary, nájezd ke kostelu apod.).
Nicméně atmosféra byla hodně vzrušená, což se projevilo
v polovině roku 2012 při rekonstrukci obecní návsi – Tř. Adolfa
Kašpara. Obci se tehdy po dlouhých letech podařilo přimět kraj,
aby za finanční spoluúčasti obce tuto svou komunikaci opravil.
Oprava ale obsahovala zúžení a zvýšení komunikace, v první
fázi se proti ní postavili téměř všichni obyvatelé ulice a řada
dalších obyvatel, včetně několika zastupitelů, odpor zahrnoval
stížnosti ombudsmanovi apod. Nakonec rekonstrukce proběhla
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podle původního plánu.
Do opravy Tř. A. Kašpara lze zařadit i rekonstrukci
kulturního domu a navrácení jeho historizující fasády v roce
2013. Na tuto opravu pak v dalších letech navázala etapová
vnitřní rekonstrukce tohoto zázemí pro pořádání kulturních akcí,
která mu navrací někdejší, v sedmdesátých letech ztracený, lesk.
Čtvrté, současné, starostenské období, je zřejmě nejklidnější.
Opozici už nevede J. Sedláček a K. Janíček, ale M. Klimeš, místostarosta z předchozího období. Dokončily se projekty započaté
v předchozí době. V letech 2014-2015 vzniklo v obci za Stonova
přispění Pradědovo dětské muzeum (obec do něj vložila Březinův statek čp. 37), který krátce před tím koupila. V roce 2015 se
obnovila dříve zbouraná kaple sv. Kříže v centru obce a postavila vyhlídka na Brusné. Po společném tlaku starosty a občanů se
podařilo přimět v roce 2016 Olomoucký kraj, aby zrekonstruoval
ulici Jana Žižky. Velkým tématem posledního roku je těžba bludovitu a lokalita Horního konce.
V roce 2013 byla zateplena budova nové školy, v roce 2015
provedeno zateplení, ale hlavně obnovení historické fasády na
budově měšťanky.
Po roce 2006 bylo hodně úsilí a financí směřováno na zásadní rekonstrukci jednotlivých ulic, chodníků a cest. Ve spolupráci
s Pozemkovým úřadem bylo postaveno několik důležitých polních komunikací, sloužících jako přístupové cesty k přiléhajícím
pozemkům, které ale také velmi dobře slouží turistům a cykloturistům, např. 2,8 km dlouhá komunikace podél železniční trati
nebo cca 1 km dlouhá cesta ze Zámečku na Šumperk.
Na polích na Bludovském kopci byly zřízeny protierozní příkopy, kolem jednoho z nich také nová polní cesta. Velký kus
odvahy stálo rozhodnutí pokácet starou alej topolů u lázní a nahradit ji alejí novou ze sloupovitých dubů.
I velcí kritici připouštějí, že obec vypadá velmi upraveně
a hezky, čehož si všímají i náhodní návštěvníci: jednotné prvky
při obnově komunikací, přídlažby, žulové dvojřádky, časté použití žulové kostky, jednotné lavičky, veřejné osvětlení, jednotné
barevné odstíny na zábradlích a sloupech, spousta barevných
květin.
Po mezičase se navrátila obec k jedné ze Sedláčkových
priorit – k postupným opravám a rekonstrukcím všech památek
na území obce a patřících obci, ať už to jsou kapličky, kříže,
obrázky, sochy světců apod. Starosta se spolupodílí na oživení
činnosti Nadace Karla st. ze Žerotína, kde je jedním ze dvou
zakládajících členů, který v ní působí až do současnosti. Měl
výrazný podíl na pořízení zcela nové busty Karla staršího ze
Žerotína na žerotínské hrobce v loňském roce.
Zajímavé je, že za celých šestnáct let nedošlo ke zvětšení
počtu zaměstnanců obecního úřadu, po několika výměnách se
úřad personálně stabilizoval, v posledních letech pod vedením
tajemníka Ing. Zdeňka Kolínka.
Velký materiální rozvoj obce nebyl a není bezhlavý – všechny investiční akce se podařilo ufinancovat s hojným využitím
dotačních prostředků a s kombinací výhodných bankovních úvěrů. Obecní finance jsou přitom zdravé, tak aby obec byla kdykoli
schopná bez problémů dostát svým závazkům.
O tom, zda je tento starostenský příběh u konce, nebo zda
bude mít ještě pokračování, budou už za několik měsíců rozhodovat bludovští voliči a posléze případně zvolení zastupitelé.
Končí zatím nejdelší seriál, který jsem pro Bludovan psal
a jak zpětně listuji starými ročníky časopisu, nejdelší seriál
v historii Bludovanu vůbec (samozřejmě nepočítám-li zprávy
o jednání zastupitelstva). Dva a půl roku, 26 dílů. Byl to právě
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nemilosrdný bič každoměsíční uzávěrky, který mě nutil k pravidelnému psaní. Když jsem se seriálem začínal, míru náročnosti
jsem jen tušil – ale možná je to dobře, jinak bych se do psaní
nepustil. Od začátku jsem měl obavu ze závěrečných pěti, šesti dílů, zda je budu schopen napsat alespoň trochu nezaujatě.
Každopádně jsem si při psaní ujasnil mnohé z naší minulosti,
spousta informací se mi poskládala do nových souvislostí, řadu
věcí jsem byl přinucen dohledávat a nacházet. Snad vás – čtenáře
– bavilo číst jednotlivé díly alespoň tak, jak mě bavilo samotné
psaní.

Prameny a literatura:
Státní okresní archiv Šumperk, Kronika obce Bludov,
sv. V., 1990-2004.
Volby.cz (http://www.volby.cz).
Balík, S. a kol.: Bludovská škola v letech 1657-2008.
Bludov 2008.
Balík, S.: Skauting v Bludově. Brno 2010.
Za ochotu při sdílení vzpomínek a informací děkuji
Ing. Pavlu Stonovi.
Stanislav Balík ml.

Zájezd bludovských turistů 9. 5. 2018
Krňovice skanzen, Třebechovice p/Or. Betlém, Týniště n/O
- oběd, Sedloňov - arboretum, Šerlišský mlýn - Masarykova
chata, pěší vycházka, Neratov - prosklený kostel. Nádherné
obrázky od p. Straky naleznete ve fotoalbu.
PS: ještě jsem přidal parádní fotky od J. Holinkové.
A také od J. Snášelové.
Josef Baslar
Už ani nevím, kdy naposledy jsem vstávala tak brzy, abych
o půl sedmé byla v plné polní u kulturáku. Navíc Luba – hlavní
organizátor- onemocněl, tak jsem musela převzít vedení ( nebo
velení?). Ale nejen já, ale všichni to ráno zvládli a v 6.30 jsme
skutečně vyjeli.
V Podorlickém skanzenu v Krňovicích jsme obdivovali
nejen lidové stavby, ale i elán a nadšení celé rodiny (7 dospělých
a 6 dětí). Skanzen není mrtvým muzeem, ale je tu funkční
kovárna, truhlárna, mlýn, peče se tu chleba, zpracovává vlna,
tkají látky,… Chovají tu i domácí zvířata. My jsme si zavzpomínali na své dětství a taky jsme přiznali, že některé věci máme
i teď ještě doma. Možná se části našich domácností přibližují
skanzenu…
Třebechovický betlém je bez komentáře, opět obdiv lidské
šikovnosti a trpělivosti. A co teprve paní Grulichová v Sedloňově! V 77 letech se stará o velikou plochu plnou skalniček, keřů
a stromů a ještě s úsměvem vítá návštěvníky, sama je provází
svým královstvím a vzpomíná, jak to vše bylo a nebylo, když
spolu s manželem – horolezcem zakládali arboretum.
Procházka od Šerlišského mlýna na Masarykovu chatu na
Šerlichu byla sice pouhých 1,5 km nebo 400 m od parkoviště
(víte, kdo tam byl první?), ale postarala se o chuť na něco dobrého. Tak jsme neváhali a chvilku na chatě si trošku prodloužili.
Pivo, vídeňská káva, poháry, knedlíky s borůvkami a jiné dobroty zaplnily naše stoly…
Závěr zájezdu patřil kostelu s novou skleněnou střechou
v Neratově. Zájemci se zúčastnili i podvečerní mše. Pak nás paní
ze společenství , nazvaného Sdružení Neratov, seznámila s celým
příběhem obnovy kostela zasvěceného Panně Marii. Myslím, že
všichni jsme v tom nádherném prostoru tiše poslouchali, ale taky
vzdávali hold lidem, kteří se starají jak o sakrální památky, tak
i o lidi, kteří to potřebují. A péče o mentálně postižené je
opravdu náročná. Někteří z nás se určitě do neratovského
kostela vrátí na pouť nebo na některou z kulturních akcí, které
tam pořádají.
Jiřina Klimešová

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuji návštěvníky KD Bludov, že z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu bude
do konce července sloužit ke vstupu zadní vchod kulturního domu (ze zahrady).

Děkuji za pochopení Anna Znojová – vedoucí KD
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KULTURNÍ OKÉNKO

POZVÁNKA
So 14.7. 21:00 hod.
So 14.7. 14:00 hod.
So 4.8. 20:30 hod.
So 25.8. 18:00 hod.
Ne 2.9.				
						
So 8.9. 8:00 hod.

Vzpomínka

na červenec, srpen 2018

Kdo v srdci žije, nezemřel.
Dne 19.8.2018 by se dožila naše drahá
maminka, babička a prababička paní

Letní kino Věčně tvá nevěrná
V. slavnosti koupaliště ve Vlčím dole
Letní kino Čertoviny
Rebelové pod hvězdami
Pouť ke sv. Rozálii do kostelíčka
Božího Těla
XXV. Výšlap za bludovským špekáčkem

Marie Snášelová

101 roků. S láskou a úctou vzpomínají dcera
a synové s rodinami.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát.
Jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 5.7.2018 by se dožil 90 roků náš
milovaný tatínek, dědeček, pradědeček pan

Zdenek Vlček

S láskou vzpomínají dcery Zdenka, Věra,
Táňa s rodinami.

Dne 25. července 2018 vzpomeneme
sto třicáté výročí narození pana

Václava Blažka
učitele a ředitele v.v.
rodina

VYCHÁZKY BluTu

červenec - srpen 2018
4.7.2018

Branná – Kronfelzov - Kutný vrch
– Staré Město. Vlak – Bludov
nádraží odj. 8.37 hod, Bludov lázně
odj 8.41 hod. Délka trasy 10 km.

18.7.2018 Cyklovýlet: Hoštejn, Drozdovská pila
(oběd – řízek – nutno objednat – nahlásit Lubovi)
Sraz u Panenky Marie v 9 hodin

- placená inzerce -

VLČÍ DŮL BLUDOV
PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
PRO OBSLUHU
OBČERSTVENÍ
VÍCE INFO:
723 977 511
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Vernířovice-Švagrov-Lesní ekostezka-Vernířovice.
Délka trasy 8 km.
Odjezd autobusu od cukrárny v 9.03 hod, přestup
v Šumperku ,odj.10.00 hod. Zóny:1,2,6,12

15.8.2018 Skřítek – Alfrédka-Žďárský potok
Autobus –cukrárna odj. 7.37 hod.,přestup Šumperk
AN odj.8.20 hod. Zóny 1,2,6,12
Délka trasy 14 km.
29.8.2018 Postřelmov – Markovice – Brníčko (možno objednat
guláš –nahlásit Lubovi) Kolšov – Sudkov –Bludov
Autobus – zámek odj.8.52 hod., dolní konec odj.
8.54 hod. Délka trasy 13 km.
Pozn.: Plánujeme na 26.9.2018 podzimní zájezd autobusem
(možnost čerpání dotace z OÚ) – Modra, Velehrad, Buchlovice
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Skauti v Parlamentu ČR
Ano, v Parlamentu ČR skutečně existuje skautský oddíl, a to napříč Sněmovnou i Senátem. Ale o tom teď nechci psát. Chci napsat o návštěvě oldskautů v Poslanecké sněmovně. Skautování
totiž nekončí nějakou věkovou hranicí, ale je to celoživotní poslání a služba. A tím posláním je i činnost v čestném skautském
Svojsíkově oddíle. Jsem rád, že mohu pracovat v jeho vedení
- oddílové radě. Přemýšlel jsem, čím bych mohl obohatit tato
pražská zasedání, abychom hned neodjížděli domů.
Od olomouckého senátora - skauta br. MUDr. Lumíra Kantora, s nímž jsem kdysi absolvoval lesní školu na Drozdovské
pile, jsem dostal nabídku návštěvy Senátu, která ale byla dvakrát
zrušena kvůli různým nepředvídatelným akcím v Senátu. Když
to nevyšlo se Senátem, zkoušel jsem to v Poslanecké sněmovně.
Tam jsem získal kontakt na paní Mikulcovou a hned dojednal
prohlídku této instituce. I zde ovšem platí přísná pravidla návštěv, která mohou vše zrušit nebo pozměnit. Připravil jsem
dojednané formuláře, odeslal „Žádost o prohlídku“ a pak už jen
měsíc čekal. Žádost byla schválena, přišel pátek osmého června
a naše skupina deseti oldskautů - Svojsíkovců stanula na Malostranském náměstí před blokem budov, které tvoří Poslaneckou
sněmovnu s jejím zázemím.
Jestli si někdo myslí, že kdykoli vstoupí do Sněmovny nějakými dveřmi, je na omylu. Vše je přísně hlídané a prohlídka
začíná v Informačním centru v domluvený čas. A v důstojném
oblečení. Zde nám byla vysvětlena pravidla návštěvy této instituce a promítnut film o českém parlamentarismu. Historie našeho parlamentarismu začíná 6. dubna 1861, kdy se sešel Zemský
sněm v Thunovském paláci na pražské Malé Straně, kde byl pro
tuto příležitost zřízen sál pro rokování sněmu. Místo bylo vybrané tak, aby bylo pod sídlem panovníka, při jedné z ústředních
cest, po které se do metropole sbíhal ruch z celé země.
A pak už jsme mohli vstoupit přímo tam, kde pracují
poslanci. Prochází se přes recepci hlídanou Policií ČR a prochází se bezpečnostním rámem, který odhalí nepovolené předměty.
Prostory Sněmovny jsou rekonstruované a upravené pro práci
této instituce. Historie se snoubí se současnou realitou. Schodiště, dlouhé chodby i místa, kam se obyčejný smrtelník nedostane. Místa, která jsou vyhrazena médiím, pověstné kuloáry, kam
poslanci odbíhají během jednání, aby dojednali některé detaily.

V době naší návštěvy zde byl klid, nesrovnatelný s tím, co
člověk vidí ve zprávách v televizi. Jsou zde různé salonky pro
jednání, některé ukryty za skleněnou stěnou, která se otevře, až
se patřičná ruka přiloží na místo na zdi. A jak nám říkala paní
Mikulcová, zaměstnanci se tu pohybují téměř neslyšně a rychle,
aby nerušili chod této instituce.
Jednací sál jsme viděli z galerie pro hosty (naproti ní je
galerie pro média), potemnělý a ztichlý. Není tak velký, jak se
jeví z televize. Co v televizi vidět není, jsou stolky právníka, zapisovatelky (těsnopis) a techniků. A veškeré dění v této místnosti
je zaznamenáváno také kamerou. Stolky poslanců jsou původní
historické, dosti malé na to, aby si na ně umístili své písemnosti a notebook. Místo původních kalamářů je hlasovací zařízení.
Je to pracoviště těch, kteří vzešli z voleb. Thunovský palác,
symbol českého sněmovnictví pro svou dlouhou historii, která
byla svědkem mnoha důležitých okamžiků parlamentního vývoje - poslanci v něm zasedají již více než sto padesát let. My byli
rádi, že jsme do tohoto světa mohli nahlédnout.
Jaroslav Frič – Norek
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
(autor fotografie: Svojsíkův oddíl)

Neznámý Adolf Kašpar
Skutečně neznámý? Vždyť o něm víme skoro všechno. Že se
u nás v Bludově narodil, po požáru domku se rodina odstěhovala do Olomouce. Známe jeho putování po různých městech,
které ukončila náhlá smrt u Čertova jezera na Šumavě, kde sbíral
podněty k ilustracím díla J. Š. Baara. Jedna část jeho života je
nám ale neznámá, nikde jsem dosud nenašel něco o jeho činnosti
v době první světové války.
Řekli byste si, co tam v té válečné vřavě může dělat muž
věkem blížícím se ke čtyřicítce. Ale jak jsem znal z vyprávění
mého děda Václava Blažka, jak císař pán zavelel, musel na frontu každý. Tak jako to bylo s Adolfem Kašparem? Opět zasáhla
náhoda. Z tisku jsem se dozvěděl, že se bourá šumperská Sanatorka. Na čelní zdi byla trojúhelníková plastika sochaře Julia
Pelikána, o němž jsem se chtěl dozvědět víc. A při tomto pátrání
jsem se dozvěděl další zajímavé informace i o A. Kašparovi.
Informační materiály uvádějí že A. Kašpar v letech
1915-1918 sloužil v armádě. Zde byl členem zvláštního oddílu
pro výzdobu válečných hrobů na území dnešního Polska. Členy
oddílu byli: olomoucký sochař Julius Pelikán (1887-1969),
Bludovan 8

Dušan Jurkovič (1867-1947) a Adolf Kašpar (1877-1934).
Úkolem tohoto oddělení bylo podílet se na zřizování vojenských pohřebišť v Haliči (součást Rakouska-Uherska) a jejich
důstojná úprava. Kašpar jednak koloroval Jurkovičovy návrhy
a jednak maloval hřbitovy vybudované podle těchto návrhů.
S Pelikánem se Kašpar setkal v Olomouci, kde oba pracovali
na obnově kostela Panny Marie Sněžné. Kostel patřil vojenské
posádce a na restaurování fresek a oltářních obrazů se podíleli výtvarní umělci z řad vojáků. Byli tu, mimo již zmíněného
Kašpara a Pelikána, sochař František Žák (1866-1952) nebo
malíř Oldřich Lasák (1884-1968). Sochař Julius Pelikán je také
autorem portrétní plastiky Adolfa Kašpara umístěné na průčelí
Památníku A. Kašpara v Lošticích. Tato skupina se tak svou
činnosti zasloužila o důstojnou úpravu míst posledního odpočinku našich občanů v daleké cizině. I v tak kruté době, jakou
válka byla, prokázal Kašpar své člověčenství a posloužil svým
bližním.
Jaroslav Frič
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Rekonstrukce hotelu Vlčí důl
Každým dnem se poděluji o své aktivity na Vlčím dole, na jeho
facebookovém profilu. Vytvářím pozvánky na pořádané akce,
k prohlédnutí přidávám fotky z těchto akcí, ale také postup rekonstrukce hotelu, který za poslední roky výrazně pokročil. Až
teprve nedávno jsem si uvědomil, že zejména o poslední zmiňované kapitole jsem už poměrně pár let neinformoval ty, kteří
nebrouzdají po sociálních sítích, či nejsou fanoušky internetu
a jejím hlavním zdrojem informací byl, je a vždy bude náš skvělý Bludovan.
Ve spolupráci s Obcí Bludov jsme za poslední tři roky odvedli v budově Vlčího dolu velký kus práce. V prvním bodě
jsme museli v budově zajistit rekonstrukci vytápění, jehož stav
byl havarijní a jakékoli jiné opravy by byly zbytečné, pokud by
nám budova v zimním období promrzala. Došlo tedy k dodání
dvou nových kotlů na tuhá paliva s následným roztažením nových rozvodů do budovy a osazení radiátorů. Abychom netopili
takříkajíc pánu bohu do oken, na řadu přišla také výměna všech,
už životností dosloužilých a netěsnících, dřevěných oken v celé
budově za nová, plastová. V loňském roce jsme se pustili do
rekonstrukce ubytování ve 3.NP budovy. Původní již nefunkční a zastaralá elektroinstalace byla demontována a došlo k její
kompletní výměně. To stejné platí o rozvodech vody a kanalizace. V pokojích byly nově, sádrokartonovými příčkami, odděleny prostory pro koupelny a v současné době probíhá ve 3.NP
položení nových keramických dlažeb a obkladů v koupelnách,
včetně sanity a kompletní oprava omítek celého patra + malba.
O prázdninách by mělo dojít k položení nových koberců a dodání cca 30 ks dveří do jednotlivých pokojů a jejich místností.
Rádi bychom do konce letošního roku měli 3.NP připraveno pro
obnovení ubytování v hotelu. Do dalších let bychom rádi upravili prostory hospody, jejíž vybavení je zastaralé, a poté dále začali
pracovat na rekonstrukci 1.NP.
Tímto bych chtěl poděkovat nejen obci Bludov jako hlavnímu investorovi oprav, ale také všem dobrovolným brigádníkům
a kamarádům, kteří se nemalou měrou podílejí na pomoci při

rekonstrukci. Když se ohlédnu za mou sedmiletkou na Vlčáku,
urazili jsme, co se oprav hotelu týče, už pořádný kus cesty. Dvakrát takový nás však ještě čeká.
Jsem si za těch sedm let na Vlčím dole vědom, že mohly
nastat situace, kdy jste od nás odcházeli nespokojeni. Pevně věřím, že jich bylo minimum a že převládají veskrze kladné ohlasy
a vzpomínky na nejen letní dny na Vlčáku, a že nám při rekonstrukci a jiných aktivitách na koupališti budete i nadále držet
palce.
Když už jsem se zmínil o nespokojenosti, dovolte mi, abych
Vám vyslovil omluvu za velké fronty a čekací dobu na občerstvení při letošním pálení čarodějnic. Věřte, že jsem podnikl veškeré kroky i s ohledem na elektronickou evidenci tržeb, aby při
takto velkých akcích mohla být v provozu veškerá výdejní místa
(hladové okno, dřevěný kiosek u vody) Zátěž všech návštěvníků
rozložíme do tří občerstvovacích stanic tak, aby si každý přišel
na své v co možná nejkratším intervalu.
Závěrem bych se s Vámi chtěl podělit o pár fotografií
z probíhající rekonstrukce a pozvánkou na nejbližší akce na
koupališti.
Těšíme se na Vás
Pavel Hegedüs

AKCE
V ČERVENCI
30.6.
		
7.7.
14.7.
		
		
		
		
21.7.
28.7.
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VII. ROČNÍK TURNAJE V PLÁŽOVÉM
VOLEJBALE O POHÁR VLČÍHO DOLU
KAPITÁNSKÁ PÁRTY (DISCO)
SLAVNOSTI KOUPALIŠTĚ
Od 14:00 – odpolední program:
pro děti skákací hrad, trampolína, aquazorbing,
malování na obličej a jiné
Od 18:00 – hudební program:
Ella, Jaksi Taksi, AC/DC revival, The Reason
LETNÍ DISCO
V. ROČNÍK BLUDOVSKÉHO AMATÉRSKÉHO
TURNAJE V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE

Bludovan 6/2018

Další Bludov na mapě České republiky
Jistě mnozí z vás vědí, že naše obec není jediným Bludovem v naší
republice. Stejný název má i malá vesnička v nadmořské výšce
470 m n.m. nedaleko Kutné Hory, německy Bludau. Nachází se
17 km jižním směrem od Kutné Hory. Má pouhých 26 obyvatel
na katastrálním území 200 ha a je třetí nejmenší samostatnou obcí
v republice. První písemná zmínka je z roku 1550, v tomto roce
např. zakládá švédský král Gustav I. Helsinky. A české země patří
pod vládu Habsburků, konkrétně zde vládl Ferdinand I. Habsburský. Od roku 1950 byla obec součástí jiných obcí a samostatnost
získala až v roce 1990. Znak nemá. Spravuje ji vlastní obecní úřad
a pětičlenné zastupitelstvo. V obci je 28 budov ve stáří 50-100 let.
Bludovem protéká Bludovský potok a v okolí je řada rybníků.
A zde by mohly jakékoli informace skončit. Víc Bludovů
u nás není. A přesto ještě jeden je. I když už ne jako sídlo tvořené
nějakým blokem domů, ale pouze místním názvem lokality, kde
tato osada kdysi existovala. Tak je zaznamenána i v turistických
mapách. Vznikla v době po smrti Karla IV., za vlády jeho syna

Cvičím, cvičíš, cvičíme
V letošním školním roce se děti naší Mateřské školy v Bludově
zúčastnily celorepublikového projektu „Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“, který pro ně připravila Česká obec sokolská. Byl realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem
měst a obcí. Do projektu se zapojily děti ve věku 3 – 7 let. Náročnost úkolů, které musely zvládnout, byla rozdělena podle
věkových kategorií. Děti při plnění jednotlivých úkolů rozvíjely obratnost, přirozená cvičení, dovednosti s míčem, odvahu,
postřeh, rychlost, ale také rozšiřovaly své vědomosti o nové
poznatky z oblasti rozvíjení poznání a netradičních činností. Po
jejich zvládnutí nalepovaly samolepky zvířátek do pracovních
sešitů označených svým jménem. Píle a snaha každého účastníka
byla odměněna diplomem, pexesem, omalovánkou a medailí.
Hana Roupová
Autor fotografií Hana Roupová
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Václava IV., v roce 1379. Osada stávala v pohraničním pásmu
nedaleko Rakouska, v 650 m n. m. Obec měla německý název
Bludau (někdy i Pludau). První zpráva je v rožmberském urbáři
jako „villa Bludov ad castrum Rosenberg“. Pod panství Rožmberk
patřil až do roku 1850. Základem bylo staročeské příjmení Blúd
a znamenal „bloudění tělem i duší“. Jméno Bludov znamenalo
Bludův dvůr. Dle Tereziánského katastru zde bylo 42 poddaných
starších 13 let a na konci 19. století zde v 17 domech žilo sto obyvatel a osada patřila farou pod Horní Dvořiště a místně do soudního okresu Vyšší Brod. Ještě v roce 1930 bylo v obci zaznamenáno
17 domů a 108 obyvatel, z nichž 82 bylo německé národnosti. Dle
jiných historických pramenů měla obec 111 obyvatel, z toho 96 německé národnosti. Tyto prameny uvádějí, že Bludau patřil pod dnes
již zanikající obec Jenín. Osada jako německé sídlo přečkala období II. světové války, aby pak byla po roce 1945 postupně vysídlena
a jako osada nacházející se v příhraničním pásmu s Rakouskem
byla zcela zničena. Na přiložených fotografiích vidíte, jak kdysi
osada vypadala a jak vypadá nyní. Zbyly jen rozvaliny velkých
statků pomalu zarůstající vegetací.
Jaroslav Frič
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Léta letí a čas chvátá ………
Léta letí a čas chvátá …., zpívaly děti z MŠ Bludov v jedné písničce, ve zdejším penzionu. A nebyly daleko od pravdy,
protože čas plyne jako voda a od poslední návštěvy, která byla
v předvánočním čase, uplynul již půlrok. Děti tehdy přislíbily, že přijdou zase v měsíci květnu a tento čas právě nastal.
V MŠ si začaly připravovat program s písničkami o jaru a s pohybem, básničky o babičce a dědečkovi. Využily každou volnou
chviličku k nacvičování na školní zahradě.
Ve středu 23. 5. dopoledne nás přivítaly milé sestřičky
a zavedly do společenské místnosti. Za chvíli se začali scházet
obyvatelé penzionu, kteří usedli k jednomu společnému stolu, na
kterém měli připravený sladký pamlsek. Děti počkaly, až usedne
poslední babička a mohly spustit. Z dětských pusinek se linuly
rozverné tóny písniček, které vykouzlily úsměv na tváři nejednoho dědečka a babičky. Po skončení krátkého programu předaly děti každému z nich vlastnoručně vyrobená přání s motivem
sluníčka. Děti za odměnu sklidily potlesk a vřelé poděkování od
pana ředitele penzionu. Jako upomínku na tento den si domů
odnášely magnet se zvířátkem, který jim věnovali senioři.
Doufáme, že děti svým bezprostředním vystoupením udělaly
velikou radost našim starším občanům a zahřály jejich srdíčka.
Budeme se těšit na další příjemná setkání.
Za kolektiv MŠ napsala Andrea Kouřilová
Autorka fotografií Věra Bednářová

INFORMACE O SBĚRU PET VÍČEK A KŮRY V MŠ
I letos jsme se zapojili do soutěže „Nakrmte Plastožrouta,“ kde
jsme po celý školní rok 2017/2018 sbírali víčka od PET lahví.
Rodiče s dětmi měli i letos nelehký úkol, protože jednotlivá víčka museli třídit dle barev. Někteří si víčka podle barev roztřídili
doma a jiní zase třídili až v MŠ do příslušných barevných boxů.
A jak se nám dařilo? Posuďte z následující tabulky 
ČERVENÁ PET VÍČKA
ŽLUTÁ PET VÍČKA
BÍLÁ PET VÍČKA
ZELENÁ PET VÍČKA
MODRÁ PET VÍČKA
ČERNÁ PET VÍČKA
CELKEM

20 kg
10 kg
25 kg
13 kg
11 kg
3 kg
82 kg

A protože jsme i MŠ s environmentálním zaměřením, tak již
už několikátým rokem sbíráme pomerančovou, mandarinkovou
a citronovou kůru. V tomto sběru soutěžily jednotlivé třídy
a vedly si následovně:
1. místo:
MOTÝLCI
44,3 kg/1,85 kg na 1 dítě
2. místo:
VČELKY
40,8 kg/1,77 kg na 1 dítě
3. místo:
BERUŠKY
19,2 kg/1,47 kg na 1 dítě
4. místo:
PAPOUŠCI
20,3 kg/1,45 kg na 1 dítě
5. místo:
MYŠKY		
32,4 kg/1,35 kg na 1 dítě
DOHROMADY 157 kg
Všechny děti byly při slavnostním předávání odměněny
diplomem a dárkem pro celou třídu, který si samy vybraly.
Prvnímu místu byly uděleny medaile. Získané finanční prostředky jsme využili k zakoupení hraček a pomůcek do jednotlivých tříd. Všem dětem i rodičům děkujeme za pomoc při sběru
kůry i PET víček. Příští školní rok se budeme opět těšit na Vaši
spolupráci.
Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ
Autor fotografie: Monika Vybíralová, DiS.
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Záchranáři v MŠ
Nevšední zážitek pro děti připravily paní učitelky pozváním
dvou složek záchranného systému do MŠ. V rámci cvičného požárního poplachu přijeli houkající bludovští hasiči (pan Strouhal
a Kulhaj), kteří dětem ukázali technické vybavení zasahujícího
auta. Děti si prohlédly různé nářadí, dýchací přístroje, hadice,
vyzkoušely přilby. Děti sdělovaly své bohaté zkušenosti, kde hasiči všude pomáhají. A protože počasí nepřálo a poprchávalo,
stříkání hadicí s vodou jen přihlížely.
Dalším nevšedním zážitkem pro děti bylo setkání se dvěma
policistkami Policie České republiky, jejichž návštěvu zajistil

pan Schauer. Dopravní policistky si s dětmi povídaly o práci policistů, o bezpečné hře dětí, o setkání s neznámými lidmi apod.
Kdo se nebál, mohl si vyzkoušet nasazení opravdických pout,
jak těžký je obušek, neprůstřelná vesta, jak se sedí v tajném policejním autě. Určitě měly děti co vyprávět rodičům, když odpoledne odcházely z MŠ domů.
Velké poděkování patří všem, kteří prožitky dětem zprostředkovali a předali dětem i malé dárečky.
Kulhajová Miroslava, uč. MŠ Bludov
Autor fotografie: Kulhajová Miroslava

Hurá jedeme na výlet !

Školního výletu, který se uskutečnil 30.května 2018, jsme
se nemohli dočkat. Naším cílem byla zoologická zahrada
na Svatém Kopečku u Olomouce. Po příjezdu jsme se
posilnili vydatnou svačinkou a plni sil jsme se vydali do
zoologické zahrady, podívat se, jak exotická zvířátka vypadají ve skutečnosti.
I přes stavební úpravy ,které právě v ZOO probíhají,
jsme viděli opice, žirafy, zebry, velbloudy, lamy, bílé vlky,
medvědy, klokany, mořské živočichy a mnoho dalších
zvířat. Nejvíce však děti zaujaly malé kozičky, které si
mohly pohladit přímo ve výběhu.
Děti odjížděly ze zoologické zahrady se spoustou
zážitků a dobrých pocitů, že viděly zvířátka, která znají jen
z knížek.Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
Za kolektiv MŠ napsala: Blanka Olivová
Autor fotografií: ZŠ Bludov
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ZŠ Bludov
Přijímací řízení 2017/2018
V dubnu proběhla přijímací řízení na SŠ a SOU. Žáci skládali
přijímací testy dvoukolově. Společnost Cermat po vyhodnocení
testů poslala do škol vždy výsledek toho lepšího pokusu. Někteří žáci dosáhli dobrých výsledků, a tak si mohli vybírat mezi
oběma variantami zvolených škol, jiní museli čekat na odvolací
řízení.
Žáci přijatí ke studiu na SŠ a SOU
Škola

Počet

Gymnázium Šumperk

9+1

VOŠ a SPŠ Šumperk

5

SŠ železniční, technická a stavební Šumperk

9

SOŠ Šumperk

1

OA Šumperk

2

SŠSP a S Zábřeh

3

SPŠ elektrotechnická Mohelnice

1

SŠA Ústí nad Orlicí

1

SŠ veřejnoprávní Trivis Prostějov

1

SOŠ Litovel

1

VOŠ a SŠA Zábřeh

1

Martina Hrdinová
Jazykový kurz pro žáky 9. ročníku (23. 5. - 25. 5. 2018)
Žáci devátých ročníků končí svou povinnou školní docházku mnoha akcemi, jednou z nich byl také jazykový kurz. Byli
osloveni s možností vyjet na 3 dny do pěkného prostředí areálu
penzionu Brněnka ve Velkých Losinách, zúčastnily se nakonec
téměř 2/3 dětí.
Co vše za ty tři dny prožili? Bylo toho mnoho. Nejen výuku, která probíhala v dopoledních blocích, ale i spoustu zábavy.
Během výuky měli možnost procvičit a zdokonalit si svou slovní zásobu, postřeh a schopnost aktivně se podílet na rozhovoru
v konkrétních situacích, ale také rozvíjet poslechové dovednosti.
Čekala je taktéž zábava, opět spojená s angličtinou (mluveným či psaným projevem) a pohybovou aktivitou (vyhledáváním
a řešením různých úkolů). Některé z těchto aktivit byly bodované a na konci kurzu žáky čekalo vyhodnocení výsledků a předání odměn.
Úkolem, probíhajícím po dobu celého kurzu, kterého se nakonec obě skupiny ujaly s velkým nadšením, bylo vytvořit zhruba čtyřminutové video na zadané téma, a to ve stylu sitcomu
Friends (Přátelé). Musíme ocenit snahu a kreativitu obou skupin,
velmi nás nadchla a současně překvapila finální podoba videí,
která jsme zhlédli v pátek dopoledne. Jednalo se o extra bodovanou aktivitu.
Středeční večer proběhl ve venkovních prostorách. Příjemným zpestřením bylo ochutnávání různých anglických pochutin,
které nám přivezl rodilý mluvčí Andy. Poté žáci měli prostor ke
konverzaci v okruhu témat běžného každodenního života.
Poslední, čtvrteční večer, byl zakončen táborákem. Před
ním čekalo žáky ještě překvapení, a to miniexkurze do pivovaru
Zlosyn, který je součástí budovy penzionu Brněnka. U táboráku poté proběhl zpěv společně natrénovaných anglických písní,
za doprovodu kytary. Ale nejen to. Děti měly možnost společně
si povykládat, opéct si špekáček a nutno podotknout, že jsme
je museli zahnat v dobu malinko pozdější, než byla stanovena
večerka, do pokojů.
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Pevně věřím, že jsme si to všichni užili, a snad v podobném
duchu budou probíhat i kurzy v následujících letech.
				
Mgr. Kateřina Verebelyová
Autor fotografií: ZŠ Bludov
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Turistický kurz 2018
21. května jsme se s žáky 8. ročníku, jako každým rokem, vydali
na turistických kurz zdolat některé z vrcholů našich krásných
hor. Tentokrát jsme si dali za cíl přechod Rychlebských hor
a výstup na Králický Sněžník.
Den první:
Vlakem se vydáváme do Horní Lipové, našim cílem jsou Kunčice, kde strávíme dvě noci. Po prvním stoupání nám přichází
vhod Lesní bar, kde se dostatečně občerstvíme a začínáme
šplhat na Smrk (nejvyšší hora Rychlebských hor, 1127 m.n.m.).
Zdatní turisté nabírají velký náskok a na vrcholu si stihnou střihnout i partičku Prší, než dorazí zbytek skupiny. Ze Smrku je to
už příjemná cesta s krásnými výhledy z Travné hory a dalšího
občerstvovacího místa, chaty Paprsek. V Kunčicích už na nás
čeká výborná večeře, ale také povinnost postavit si vlastní střechu nad hlavou, s čímž se všichni nakonec statečně poperou.
Obloha posetá hvězdami nám napovídá, že nás čeká mrazivá
noc.
Den druhý:
Už od svítání se, promrzlí na kost, nemůžeme dočkat prvních slunečních paprsků. O pár hodin později se už však při tropických
teplotách potíme při stoupání na chatu Návrší. Odtud je to už jen
6 km na vrchol Králického Sněžníku (1424 m. n. m.). Necelý
kilometr před vrcholem přijde vhod zastávka u sochy slona,
nepsaného symbolu Králického Sněžníku. Někteří si při při
jeho dotyku přejí svá nejtajnější přání podle doporučení místní
legendy. Z pramene Moravy doplníme zásoby tekutin, na vrcholu

se pokocháme úchvatným výhledem a pořídíme nezbytnou
fotografii na ruinách tehdejší rozhledny. Večer je třeba zdárný
výstup oslavit u táboráku za hudebního doprovodu našich
nadějných kytaristů a někteří v sobě ještě najdou zbytek sil na
sportovní hry v přírodě.
Den třetí:
Po fyzicky náročných dnech je výprava k objektům válečného
opevnění Staroměstska už jen příjemná procházka. Chovatelky
z místního ranče nás doprovodily se dvěma koňmi a každý si
mohl alespoň na chvíli vychutnat pohled na malebnou přírodu
z koňského sedla a rozloučit se tak s naším putováním.
Všichni si zasloužíme velkou pochvalu za statečnosti při
zdolávání horských vrcholů a za příjemný chod celého kurzu.
Moc děkujeme Dominikovi Sadilovi za přepravu zavazadel
a za špekáčky.
Mgr. Martina Kociánová
Autor fotografií: ZŠ Bludov

V Bludově, ve škole, tam si na tě počíháme,…
Sobotní odpoledne, 16. červen, hasičský areál plný lidiček, to
nemůže být nic jiného, než že škola v Bludově slaví 110. výročí
založení.
Už potřetí jsme se takto všichni sešli, určitě ne naposledy,
nové tradice je třeba dodržovat. Od jara pilní pedagogové začali
nacvičovat svá třídní show. Jak se blížil ten červnový čas, rostlo
napětí. A v tu sobotu se sešli všichni, kdo se na přípravě podíleli.
Rané sobotní ráno ovládl hasičský areál zdobící a technický tým.
Žhavé jaro-léto vyvolávalo obavy, jestli odpolední žár přežijí
všichni ve zdraví. Ale i nebe se smilovalo, vál vítr a sluníčko se
občas schovalo za mraky. Bývalí i současní zaměstnanci školy
se v hojném počtu sešli na slavnostním obědě. Přivítala je paní
ředitelka školy a starosta obce. Čas příjemně plynul a zájemci
se sešli ve třídách, kde pro ně pedagogové připravili náhledy do
současné výuky předmětů na 1. stupni, druhý stupeň prezentovaly předměty - M, Čj, Ch, robotika. Nechyběla ani ukázka tak
oblíbeného florbalu.
Hlavní akce – školní akademie žáků – přilákala na třetí hodinu odpolední stovky natěšených diváků do areálu hasičárny.
Vyslechli jsme úvodní slova paní ředitelky, úspěch nám popřál i zástupce obce pan Jaroslav Balhar. Celý pořad si uváděli
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žáci sami a to hned ve třech, prý aby se nebáli. Milé pohybové
vystoupení si pro školu připravila i mateřská škola.
A pak už v rychlém sledu následovalo celkem 23 pestrých
vystoupení. Nelze všechna vypsat, nejlepší byla přece ta ...NAŠE.
To, co areál slyšel asi poprvé, je obsaženo v názvu tohoto článku.
Se svou kůží na trh v programu vystoupili bývalí i současní pedagogičtí pracovníci, správní zaměstnanci, učitelky na mateřské
dovolené i zaměstnankyně jídelny. Variace lidové písně Pod dubem, za dubem se stala výzvou pro paní učitelky učící hudební
výchovu na 1. i 2. stupni. Jak jsme zapěli, mohli posoudit všichni
přítomní v areálu.
Jídelna se postarala i o občerstvení a nabídkové menu bylo
opravdu skvělé. Závěr obstarali šermíři Páni z Bludova, se kterými vystupovali někteří žáci 7. ročníku. V podvečer k obloze
vzlétly balonky s prosbou o vzkaz a podání zprávy o nálezu. Až
do deváté hodiny večerní se bavili všichni, kdo chtěli, tančili,
hrála skupina Cantus.
Co dodat? Velké díky patří všem, kteří se do této akce
zapojili. A na samý závěr slova jednoho z přítomných: …To by
se mělo opakovat každým rokem.
Alena Bauerová. Autor fotografií: ZŠ Bludov
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Poděkování za pouť u kostelíčka
Když jsme loni v prosinci s Josefem Sedláčkem ml. a Karlem
Směšným přemýšleli, jak přitáhnout zájem veřejnosti ke kostelíčku Božího Těla, který bude (s celým areálem) v blízké budoucnosti potřebovat nemalé peníze a energii na opravy, asi jsme
si neuměli představit, jak velká a pěkná akce z letošní Božítělové poutě bude.
Když jsem v lednu domluvil s televizí Noe přímý přenos
z pouti, nenapadlo mě, kolik dalších aktivit to spustí a jakou
energii uvolní. Když jsem pak letošní první červnovou neděli
3. června 2018 u „kosteléčka“ viděl velké davy poutníků z blízka i z daleka, olomouckého světícího biskupa, televizní kamery,
krásné stánky a úžasný pohádkový les z horního konce ke kostelíčku, měl jsem velkou radost a úžasný pocit sounáležitosti.
Rád bych poděkoval všem, kdo se jakkoli o letošní úžasnou
pouť zasloužili. Panu faráři Otto Sekaninovi, panu děkanovi
Slawomiru Sulowskému a olomouckému světícímu biskupovi
Mons. Antonínu Baslerovi; členům nově založeného Spolku pro

Kostelíček Božího Těla Josefu Sedláčkovi, Karlu Směšnému,
Jitce Snášelové, Miroslavu Směšnému a mnoha dalším; Farnímu
sboru od sv. Jiří v Bludově pod vedením Marie Balharové,
dechové hudbě Classic Band Ivana Zely. V neposlední řadě pak
Spolku přátel Gymnázia Šumperk a Střední průmyslové školy
Šumperk pod vedením Elišky Tiché z horního konce, která
dokázala motivovat desítky mladých a dospívajících, aby připravili pro děti krásné zážitky. Video zpracoval Jiří Sadil a je ke
zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=8iB12FWSXH8&feature=youtu.be. Na faře bude k dostání i DVD od televize Noe z bohoslužby. Poděkování patří i všem těm, které jsem
nevzpomněl.
Kostelíček v posledních letech ožívá a stává se místem, které
nás spojuje. Kéž to vydrží co nejdéle.
Stanislav Balík ml.
Autoři fotografií: Spolek pro Kostelíček Božího Těla,
Spolek přátel Gymnázia Šumperk a Střední průmyslové
školy Šumperk
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