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Bludovan

Projev starosty k 74. výročí vítězství nad fašismem

Pozvánka 
na zastupitelstvo

V pondělí 10. června 2019 
od 18:00 hod. proběhne 

v kulturním domě 4. zasedání 
zastupitelstva obce.

Všichni jste srdečně zváni.

Vážení spoluobčané,
v době, kdy se těšíme po staletí nevídaně dlouhému období 
míru, si asi jen těžko představujeme, jak významné výročí si 
připomínáme.
 Od konce druhé světové války uplyne zítra nejen u nás v Blu-
dově, ale i v celé naší vlasti a dokonce i v celé Evropě, sedmde-
sát čtyři let. 
 Téměř tři čtvrtiny století nás dělí od chvil velké úlevy a vel-
kého nadšení.
 Od chvil, kdy západ naší vlasti osvobodila americká armáda 
a zbytek naší republiky Rudá armáda.
 Obě za cenu velkých lidských obětí. Vždyť jenom osvobo-
zovací boje o náš Bludov si vyžádaly životy 14 vojáků Rudé 
armády, kteří byli pochováni v Sudkově.
 Tehdy skončila doba velkého národního ponížení, skončila 
doba, kdy jsme nebyli ve své obci a ve své vlasti svými pány.
 Skončila šílená válka, která stála svět desítky milionů obětí. 
 Po ní měl začít nový věk pokroku, kdy si lidstvo, poučené 
z hrůz, které prováděl člověk člověku, nenechá svobodu vzít,  
a kdy bude respektovat důstojnost každé lidské osoby.
 Mýlili se ti, kteří tomu tehdy věřili.Válku horkou vystřídala 
na čtyřicet let válka studená.
 Evropu, rozdělenou Hitlerem, dále rozdělila železná opona, 
když od sebe oddělila svět svobody a prosperity od světa bolše-
vické poroby a postupného zaostávání.
 Náš stát, jemuž vládli němečtí nacisté za pomoci nemnoha 
českých kolaborantů, byl nahrazen státem, o jehož osudech roz-
hodovali sovětští bolševici, jejichž vůli naplňovali čeští komu-
nističtí přisluhovači.
 Naštěstí je i tato doba dávno pryč, byť se do naší národní 
povahy vepsala hlouběji, než jsme si byli ochotni připustit. 
 Nicméně o tom, jaká je naše přítomnost a jaká bude naše bu-
doucnost, už dlouho rozhodujeme sami.
 A už ne bez ohledu na ostatní, ale v trvalé snaze domlou-
vat se se svými sousedy a s dalšími evropskými státy. Při všech 
rozdílech ve velikosti, síle a vlivu se o taková jednání můžeme 
navíc snažit jako rovný s rovným.
 Druhá světová válka by nám měla být varujícím mementem  
v mnohém.
 Třeba v tom, že princip, kdy rozhoduje většina, nemůže být 
neomezený.
 Nebo také v tom, že Zlu často pomáhají i původně slušní  
a obyčejní lidé. Adolf Hitler totiž měl pro své šílené plány, pro 
likvidaci Židů i pro jiná zvěrstva podporu většiny německého 
národa.
 Bez každodenní práce řady obyčejných lidí, kteří postupem 
času otupěli, by se jeho vražedná mašinerie v chodu neudržela. 
 Mějme na paměti, že většina se může také mýlit, zvláště pak, 
je-li plná nenávisti.
 A že Zlo nezvítězí, pokud nemá řadu ochotných pomocných 
rukou a nohou.
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Obec Bludov zve  občany naší vesnice i vesnic sousedních,  
návštěvníky, lázeňské hosty i jen tak kolemjdoucí, na:  

        Slavnostní odhalení Sloupu TACUI. 
Jedná se o slavnostní okamžik, kdy na stávající pískovcový 
podstavec bude osazen nový sloup s nápisem TACUI neboli 
MLČEL JSEM. 

Slavnost se bude konat v pátek 14. června 2019  

v 18. hodin přímo na místě památky, to je na ulici 
Nádražní  (za posledním domem po levé straně směrem 
k nádraží). 

 

 

 

 
Na programu je slavnostní odhalení sloupu, požehnání panem 
farářem a kulturní vystoupení.  

 

Občerstvení zajištěno. 

 

 
                        Na vaši účast se těší vedení obce Bludov. 

 

Obecní úřad Bludov 
oznamuje, že 

od 21. května do 30. června 
bude provoz v kulturním domě 

omezen na dva dny v týdnu,  
a to v úterý od 8 do 15 hodin  

a ve čtvrtek od 10 do 17 hodin.
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 Snažme se tedy sami za sebe, ale také při výchově svých dětí 
a vnoučat, abychom měli rádi svůj národ a svou vlast, ale aby-
chom přitom nebyli plní nenávisti.
 Snažme se, abychom všichni cítili, že můžeme věci kolem 
sebe pozitivně ovlivňovat svou prací, což naši předkové za vál-
ky nemohli.
 Snažme se, abychom byli plní vděčnosti za svobodu svou  
i svobodu naší vlasti.

 Snažme se, abychom byli pro tuto svobodu připraveni přiná-
šet také oběti, tak jako ti, kteří před tři čtvrtě stoletím přispěli  
k porážce nacistického Německa.
Děkuji vám za účast a za pozornost.

                                Ing. Pavel Ston, starosta obce
Autor Fotografie: J. Baslar

Bludovští vládcové V. – zástavní držitelé Diviš z Bludova, Ondřej z Bludova a Nechvalína, 
Jindřich z Dambořic (1380-1397)

Minule jsme se věnovali třem lucemburským markrabím, kteří 
vlastnili Bludov ve druhé polovině 14. století. Ti dávali nejen 
Bludov, ale i další svá panství do zástavy nižším šlechticům, 
kteří vykonávali skutečnou vládu a správu majetku. Nebylo to 
asi tak, že by po celou dobu vlastnictví markrabaty byl Bludov 
někomu zastaven. Někdy byl, někdy nebyl – a když nebyl, vlád-
la Bludovu přímo markrabata. Někdy si ale zástavu mezi sebou 
předávali různí šlechtici – ať už dědictvím, prodejem apod. Ne-
víme, kde sídlili. Pravděpodobně přímo na hradě. Nebo že by si 
hrad nechávali pro své občasné pobyty přímo zeměpáni a zástav-
ní držitelé sídlili jinde - třeba v prostoru dnešního Zámečku-Blu-
dovečku? Nebo snad už v minulých dílech zmíněném statku v 
sousedství fary (dnešní čp. 139)? Nevíme a těžko to kdy zjistíme.
 Přinejmenším pro 14. a pro první polovinu 15. století ani ne-
víme, zda známe skutečně všechny zástavní věřitele. Spíše ne  
– to, co víme, jsou asi jen střípky. Zřejmě jich bylo víc, jen po 
nich nezůstala hmotná či písemná památka.
 Úplně prvním jasně známým zástavním držitelem byl Diviš, 
který držel Bludov kolem roku 1380. Ve znaku měl luk s ko-
pím. Držel jej ještě v roce 1387, neboť 26. května 1387 prohlásil 
Erhard z Drahotuš, že Jan z Lichtenburku, který se zaručil za 
Diviše z Bludova 50 hřivnami grošů, ho do roka zprostí ručení.
 Divišův dědic, snad syn Ondřej, držel Bludov někdy kolem 
roku 1387. Buď on, nebo Diviš prý nechal kolem roku 1387 vy-
stavět kostelíček Božího Těla. O pověstech ohledně jeho založení 
(pověrčivá selka, kajícný zloděj, včely, zneuctěná hostie apod.) 
jsme v Bludovanu psali už několikrát. Údaj o Ondřejově či Di-
višově podílu na vystavění kostelíčka je rovněž jen pověstí. Nic-
méně hodně pravděpodobnou. Budeme-li se dívat, kdy nejčastěji 
byly zakládány kostely s patrociniem Božího Těla, bylo to právě 
14. století. První nezpochybnitelnou zmínku o kostelíčku máme 
z roku 1553. Pokud bychom měli rozhodnout, která doba před 
tímto rokem byla nejpříhodnější pro založení poutního místa  
s úctou k Božímu Tělu, rozhodně to nebyl začátek 16. století či 
předchozí století husitských válek a následujících náboženských 
zmatků; konec 14. století z toho vychází naopak velmi příznivě.
Ondřej si zachoval přídomek z Bludova i po tom, co koupil roku 
1386 město Bučovice a roku 1388 ves Nechvalín (v listinách 
vystupoval jako Andres von Bludaw). Měl evidentně mocenskou 
základnu na jihu Moravy – Nechvalín je osm kilometrů od Kyjo-
va; z historických pramenů víme, že v roce 1376 prodal v Lecho-
vicích (dnes okres Znojmo) tři lány Vznatovi z Pernštejna. Dále 
vlastnil Nenkovice, hrad Střílky (v Chřibech). V roce 1378 Ješek 
Kropáč z Holštejna u Blanska prodal Ondřeji z Bludova tři lány 
ve své vsi Czmairhof; v roce 1388 prodal Myslibor z Radověšic 
Ondřeji z Bludova, řečenému z Nechvalína, své statky ve vsi 
Raspitz; ve stejném roce Diviš z Bludova, Bedřich z Kolšova  
a bratři Svatibor a Toman ze Závořic se zavázali zaplatit své  
dluhy Ješku z Kunštátu, zvanému Puška. Víme, že Ondřej měl  
za manželku Kateřinu ze Sovince. 

 Nevíme, jestli Bludov vlastnili i Ondřejovi potomci, nebo 
jestli jej Ondřej prodal. Každopádně delší budoucnost Ondře-
jova rodu byla na jihu Moravy. Víme, že Ondřejův syn Čeněk  
z Bludova (nějakou dobu se tento rod psal „z Bludova“, ačko-
li už Bludov nevlastnil) vlastnil v letech 1405-1427 Bučovice  
a stranil husitům. Roku 1447 drželi Bučovice bratři Čeněk, Ond-
řej a Jan z Bludova (zřejmě Čeňkovi synové), kteří měli ve zna-
ku odřivous čili střelu a snad tedy patřili k rodu Benešovců.
 Po Ondřejovi hospodařil na Bludově Jindřich z Dambořic 
(poblíž Kyjova). Víme o něm, že vlastnil Dambořice již v roce 
1376. Od něj koupil markrabě Jošt v roce 1397 Bludov zpět. 
Česká listina říká: „Já, Jindřich z Dambořic, vyznávám tímto lis-
tem přede všemi, že vysoko urozené kníže, pan Jošt, markrabě  
a pán moravský, pán můj milostivý, hrad řečený Bludov, ode 
mne jest přijal a jej vyplatil, takže na tom ani já ani moji dědici 
nižádného práva nemáme, aniž jest mně nebo mým dědicům dří-
ve jmenovaný markrabě něco dlužen. Protož i kdybych měl od 
jmenovaného markraběte p. Jošta aneb od jeho bratra, markrabí-
ho p. Prokopa, aneb od kohokoliv jiného nějaké listy, které by se 
toho řečeného hradu Bludova dotýkaly, nemají míti zhola žádné 
moci. V Brně, léta od Božího narození 1397, ten čtvrtek první 
před svatým Bartolomějem.“
 Celou situaci ohledně zástavních držitelů Bludova kompli-
kuje situace, že se po Bludově psala celá řada šlechticů, aniž ale 
museli mít s naší obcí něco společného. Tak např. nějaký Hynek 

Pečeť Jindřicha z Dambořic 
(zdroj: Atlas pečetí české šlechty, 

https://www.omforum.cz/forum.php?t=437&str=122)

z Bludova svědčil při majetkových 
transakcích v roce 1340 a 1346;  
v roce 1341 obdržel od velehrad-
ského kláštera k spravování dvůr 
Schönhof. V letech 1355-1356 byl 
Michal z Bludova nejvyšším písa-
řem olomouckých zemských desek. 
V roce 1362 ustanovil Jindřich  
z Bludova, aby brněnští dominikáni 
dostávali každý rok desátkem věd-
ro vína z jeho brumovických vinic. 
Jako Jindřichův bratr je uveden  
Hynek a jako syn Hynkův Ondřej.

Stanislav Balík ml.

Prameny a literatura:
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská. Šumperský, staroměstský 
a vízmberský okres, Brno 1932.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.
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Vzpomínka

Vzpomínka
   Dne 3. června 2019 by se dožila 90 let naše 

maminka, paní
Jaroslava Stonová
od jejíhož úmrtí uplynulo letos v březnu 
20 let. S láskou vzpomínají
dcera Jaroslava, synové Zdeněk, Pavel 
a Jiří s rodinami.

POZVÁNKA na červen 2019
 

Ne 2.6. 16:00 Odpoledne s muzikou /Zahrada KD, KD/ 
Po 10.6. 18:00 Jednání zastupitelstva obce /KD/
Čt	 13.6.	    Vyřazení žáků 9. tříd /KD/
 So 15.6. 21:00 Letní kino /Zahrada KD/
Ne	 23.6.	    Pouť ke cti Těla a Krve Páně 
      /Kostelíček nad Bludovem/

   

   

   

   

   

   

Ztichlo srdce otcovo,
odešlo už spát,

zůstaly jen vzpomínky
a vděčnost nastokrát.

Dne 5. června 2019 vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana 

Josefa Zamykala

Čas neúprosně plyne,
v srdci bolest zůstává,

slzy v očích Tě neprobudí,
domov prázdný zůstává.

Dne 20. června 2019 uplynou 4 smutné 
roky, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček, pan

Rudolf Jílek
S láskou stále vzpomínají děti s rodinami 
a manželka Lidka.

Tak jak vám z očí zářila láska a dobrota
tak nám bude chybět do konce života.

Dne 19. června 2019 uplyne 17. smutné 
výročí úmrtí paní

Vitoslavy Zamykalové
Vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Dne 12. června 2019 si připomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana 

Miroslava Kašpara
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 14. 6. 2019 by se dožil 85 let pan 

Josef Skoumal
a 24. června 2019 vzpomeneme 11. výročí  
od jeho úmrtí. 
Vzpomínají dcery a vnoučata s rodinami.

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten nezemřel a žije v srdci dál. 

Dne 29. května 2019 jsme si připomněli 
80. výročí narození naší maminky 
a babičky paní 

Ludmily Ptáčkové 
a zároveň si 4. července 2019 připomeneme 
smutné 18. výročí jejího úmrtí. 

Dne 13. června 2019 uplyne 6 let, kdy nás 
navždy opustil tatínek a dědeček 

František Ptáček
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo 
je znali a měli rádi. S láskou vzpomínají děti 
a vnoučata s rodinami. 

   Těžké je každé loučení, když drahý  
z očí schází, nejtěžší však to poslední, 

když zpátky nepřichází. Tu zůstanou jen 
vzpomínky, mnohdy i slza spadne. Láska 

však k Tobě, tatínku, nám nikdy neuvadne.

Dne 17. června 2019 uplyne již 6. smutných 
let, co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček pan 

Jan Kacar
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo 
jste ho znali a měli rádi. S úctou a láskou 
stále vzpomíná manželka s rodinou.      

Vydal ses na cestu,
kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek,
nechal jsi dokořán…

Dne 17. června 2019 uplyne již 6 let 
od úmrtí pana 

Jana Kacara
Vzpomínají kamarádi.      

Uživatelé	chráněného	
bydleni	Bludov

Děkuji dětem a učitelkám z MŠ za krásné strávené dopoledne 
u příležitosti Dne matek. Po milém vystoupení si uživatelé 

s dětmi navzájem vyměnili malé dárečky. 
Velice si vážíme náročných příprav na každé 

vystoupení a těšíme se na další setkání.
Pečovatelky CH.B. Bludov

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA BLUDOVANU
JE V PONDĚLÍ 17. ČERVNA 2019 
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Bludovští skauti a skautky nejlepšími v okrese

V sobotu 11. května 2019 se dvě skautské družiny – Lišáci  
a Jeleni, vypravily z bludovského nádraží brzkým ranním vla-
kem do Moravičan a tam odtud autobusem plným skautů z dal-
ších středisek okresu do Loštic, kde se konalo okresní kolo Svoj-
síkova závodu. Ten se koná jen jednou za dva roky, přičemž do 
krajského kola postupují jen ti nejlepší.
 Na závod jsme měli pět a půl hodiny a naším cílem bylo 
oběhnout co nejvíce stanovišť (celkem jich bylo patnáct, nepo-
čítá se ale, že družina zvládne oběhnout všechna) a získat na 
nich co největší počet bodů. Soutěžilo se v různých skautských 
znalostech a dovednostech, například: znalost mapy, rozdělávání 
ohně, všeobecný přehled, ekologie, logické myšlení, vyhledává-
ní informací, znalost přírodnin, fyzická zdatnost, sebepřekonání, 

Lišáci a Jeleni – zleva: Vojtěch Vondruška, Daniel Janošek, Julie Konečná, Markéta Nedomová, Barbora Vondrušková, Karolína 
Juránková, Eliška Juránková, Štěpán Vojtek, Anna Balíková, Matouš Kundrata, Zdeněk Karel Mornstein-Zierotin, Šimon Kundrata, 
Vojtěch Čmakal, Tadeáš Janošek, Adam Kašpar (foto – Jakub Janků) 

zdravověda... Na všech stanovištích byla nutná vzájemná spolu-
práce, týmový duch a taky odvaha. Naše družiny se však před 
ničím nezastavily a ničeho se nezalekly. A dvouroční příprava 
se vyplatila! Družina Jelenů, s rádcem br. Štěpánem Vojtekem 
v čele, se v dívčí kategorii umístila první z jedenácti družin,  
a družina Lišáků vedená rádkyní ses. Eliškou Juránkovou, se  
v chlapecké kategorii umístila druhá ze sedmi. Oběma druži-
nám se tedy povedlo vybojovat postup do krajského kola, které  
se bude konat na přelomu května a června v Domašově nad Bys-
třicí. Tak nám držte palce!

ses. Anna Balíková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

MAĎARSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ
Čtyřdenní zájezd

Léčebné lázně Bük jsou jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších lázní v Evropě, ležící v blízkosti rakouských 
hranic v nadmořské výšce 150 m. Nabízí 27 bazénů. V léčebných bazénech je teplota vody 32-38°C, teplota vody 
v plaveckých bazénech je 26 a 28°C, dále nabízí tobogány a jiné, ale také odpočinek a relaxaci. Je zde široký výběr 

aktivit pro všechny generace. Ubytování je v apartmánovém hotelu v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a polopenzí.

Termín:	3.10.2019	–	6.10.2019
1. den – odjezd ze Šumperka Grandhotel 7:15 hod., možnost nástupu po trase (nástupní místa jsou i místa výstupní)

Po příjezdu ubytování v apartmánovém hotelu, který sousedí s areálem lázní
2. a 3. den – pobyt v termálních lázních Bük, vzít s sebou – plavky, pantofle, župany

4. den – odjezd zpět v dopoledních hodinách /Příjezd kolem 17:00 hod./

CENA:	4.330,-	Kč
Cena zahrnuje: dopravu záj. autobusem, 3x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenzi, 

1x vstup do bazénů, lázeňský poplatek
Přihlásit	se	je	možné	do	23.8.	2019

Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění, 2x vstup do bazénu – 3.750HUF/den. Cena závisí od sezony.
Informace	a	přihlášky: 

Černochová Alena, tel.: 732 351 184  Spáčil Zdeněk, tel.: 608 834 221  KD Bludov, tel.: 583 238 177
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Poslední dubnový víkend se v Bludově uskutečnilo okresní kolo 
dorostu. Bludovští dorostenci zvítězili a postoupili na krajské 
kolo, které se uskuteční 9. června  v Prostějově.
 První květnovou sobotu proběhlo v Novém Malíně poslední 
kolo ve hře Plamen. Na programu byly požární útoky a odborky. 
V mladší kategorii jsme na startovní čáru  požárního útoku po-
stavili tři družstva. Nejmladší benjamínci skončili na 15. místě, 
pro většinu z nich to byl první požární útok v životě. Bludovské 
béčko skončilo na 2. místě a áčko svou kategorii vyhrálo. V cel-
kovém pořadí hry Plamen mladší kategorie bludovští zvítězili. 
Ve starší kategorii nastoupila dvě družstva Bludova „A“ a „B“. 
V požárních útocích se oběma družstvům dařilo, béčko skon-
čilo na 1. místě a áčko bralo místo druhé. V celkovém pořadí 
Hry Plamen se mladí hasiči umístili na třetím a prvním místě 
okresního kola a postoupili na krajské kolo hry Plamen, které se 
uskuteční 7. - 8. června v Prostějově. 
   Ve středu 15. května 2019 se bludovští mladí hasiči zapojili  
v pořadí již do 23. ročníku celostátní sbírky „Liga proti rako-
vině“. Letos se sbírka tematicky zaměřila na boj proti rakovi-
ně plic. I přes nepříznivé počasí se mladým hasičům podařilo 
prodat všech 1 100 kytiček, které nám pořadatel sbírky dodal.  
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, kteří 
si od dětí zakoupili kytičku a přispěli tak na prospěšnou a zá-
služnou věc.
    V pátek 17. května mladí hasiči z Bludova ve spolupráci  
s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, územní 
odbor Šumperk, připravili pro žáky Základní a Střední školy 
Mohelnice prohlídku stanice HZS Šumperk a ukázku požárního 
útoku CTIF. Jedná se o speciální školu, kterou navštěvují žáci  
s mentálním postižením. Dětem se prohlídka i ukázka velice 
líbila, ale nejvíce byly nadšeny, když si s mladými hasiči vy-
zkoušely stříkat džberovkou, prolézt tunelem atd. Bylo to velice 
pěkné dopoledne a na závěr mladí hasiči předali dětem dárky, 
které pro ně připravili.

SDH Bludov, fotografie archiv SDH Bludov

Mladí hasiči závodili, ale také pomáhali 
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Stolní tenis – sezona 2018/2019

Rád bych čtenáře Bludovanu informoval o uplynulé sezóně stol-
ních tenistů Sokola Bludov. Jako vždy začnu naším „áčkem“. 
To po loňském sestupu z divize do krajského přeboru I neza-
čalo nejlépe. První čtyři zápasy se vůbec nepodařily, ale od té 
doby šel výkon všech hráčů rapidně nahoru a do jarních odvet šli  
z klidného středu tabulky. Druhá půlka soutěže byla ještě vydaře-
nější a konečné třetí místo v tabulce je velice pěkným výsledkem.

Po loňském postupu „céčka“ do okresního přeboru I jsme v této 
soutěži měli dva týmy. Tým „B“, poskládaný z hráčů žebříčkově 
výše postavených, hrál od začátku velmi dobře. Až do posled-
ních zápasů útočil na první místo tabulky a jen trochu nepo-
vedený závěr je připravil o ještě lepší umístění. To „céčko“ ve 
„veteránské“ sestavě (věkový průměr přes 60 let) se pohybovalo 
na opačné straně tabulky. Týmu se nedala upřít snaha a chuť do 
hry, sehráli mnoho vyrovnaných utkání, ale bohužel na víc než 
předposlední místo to nestačilo.

Také v soutěžích mladých hráčů jsme dosáhli nemalých úspě-
chů. Ale o tom už trenér mládeže F. Polách. Hned úvodem bych 
zdůraznil, že letošní výsledky našich mladých hráčů byly nej-
lepší za mnoho posledních let. Trénujeme 3x týdně a účastní se 
zhruba 8 hráčů různé výkonnosti a i z toho mála se nám poda-
řilo vychovat hráče krajské úrovně. Jako oddíl jsme uspořádali 
dva turnaje regionálních přeborů ve všech věkových kategoriích.  
Na nich se umístili naši hráči takto:
Starší žáci:
dvouhra:
4. místo  - Skoumal V.
5. místo - Mrázek J.
čtyřhra:
2. místo - Skoumal - Mrázek

V dlouhodobé soutěži 6 turnajů „bodovaček“ zářili hlavně  
Vítek Skoumal, který vyhrál v kategorii  mladších i starších 
žáků a Jakub Mrázek, druhý ve starších žácích i dorostech.  
Matyáš Sadil se umístil  na pěkném 5. místě. Dále tito hráči objeli  
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1. KMěsto Albrechtice A 22 16 2 4 202:128 56
2. TJ Sokol Čechovice B 22 14 4 4 198:142 54
3. TJ Sokol Bludov A 22 14 4 4 196:160 54
4. TTC Pramet Šumperk B 22 12 3 7 183:161 49
5. TJ Postřelmov A 22 10 4 8 184:159 46
6. TTC Mohelnice B 22 10 3 9 177:145 45
7. SK Kolšov A 22 8 4 10 168:171 42
8. KST Jeseník C 22 7 5 10 163:195 41
9. TJ Sigma Lutín A 22 7 4 11 156:183 40

10. TJ Sokol Tovačov A 22 6 4 12 153:189 38
11. TJ OP Prostějov A 22 3 8 11 154:204 36
12. T. J. So Olomouc-Neř C 22 1 3 18 113:210 27
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1. Šumperk C 22 17 2 3 263:133 58
2. Postřelmov B 22 17 0 5 244:152 56
3. Bludov B 22 15 3 4 241:155 55
4. Jestřebí B 22 10 4 8 201:195 46
5. Šumvald A 22 9 3 10 199:197 43
6. Mohelnice C 22 8 5 9 194:202 43
7. Dolní Studénky A 22 7 6 9 192:204 42
8. Nový Malín B 22 7 6 9 189:207 42
9. Palonín A 22 6 7 9 191:205 41

10. Štíty B 22 6 5 11 170:226 39
11. Bludov C 22 5 4 13 168:228 36
12. Velké Losiny B 22 1 3 18 124:272 27

Dorost:
dvouhra:
2. místo - Skoumal V.
5. místo - Sadil M.
čtyřhra:
2. místo  - Mrázek - Sadil

i 6 kol krajské „bodovačky“ a na základě výsledků se nomino-
vali na krajské přebory. Tam se prosadila nejvíce Adélka Mráz-
ková a to na 3. místo v kategorii nejmladší, a navíc 1. místo ve 
čtyřhře. Ve starších žácích vybojovali Mrázek J. a Skoumal V.  
3. místo ve čtyřhře a v mladších žácích Mrázková - Skoumal  
2. místo v mixu. A tito dva jako bonus získali dokonce nominaci 
na mistrovství republiky. Gratulujeme!

Myslím, že letošní sezona byla docela úspěšná, nejen po sportov-
ní stránce, ale i společensky. Většina se nás sešla jak na turnaji 
ve čtyřhrách na místních tenisových kurtech, tak na již tradičním 
vánočním turnaji. Také to, že se u nás na herně hraje celoročně, 
hráči trénují i přes léto v docela slušném počtu, svědčí o tom,  
že na příští sezonu budeme opět dobře připraveni.

S. Soural a F. Polách
foto: F. Polách
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1 5 . 6 .

2 0 . 7 .

L E T N Í  K I N O  V  B L U D O V Ě

Z A H R A D A  K U L T U R N Í H O  D O M U  B L U D O V
V Ž D Y  P O  S E T M Ě N Í  V  C C A  2 1 : 0 0  H O D .

V S T U P N É  D O B R O V O L N É

3 . 8 .

LETNÍ  KINO

Č
Ě

Ů

KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE NA

ODPOLEDNE
S MUZIKOU

K TANCI A POSLECHU ZAHRAJÍ
CLASSIC BAND

A
DUO DISCANT

2. ČERVNA 2019 OD 16:00 HOD.

NA ZAHRADĚ KULTURNÍHO DOMU BLUDOV

VYSTOUPÍ TANEČNÍ SKUPINA POHODÁŘI

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ ZDARMA

4. ROČNÍK

BLUDOVEM PROJEDE VŮZ S ŽIVOU MUZIKOU
TAŽENÝ KOŇMI 
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DH Bludověnka ve spolupráci s obcí Bludov zve na festival dechovek 
v Bludově, který se koná 29.6.2019 v areálu hasičské zbrojnice. 

Společně s Bludověnkou na festivale vystoupí DH Májovanka  
ze Slovenska a DH Mistříňanka. Začátek programu je ve 13:00 hod. 

Celým odpolednem provází slovem Antonín Pavluš.  
Podrobnější	informace	a	kontakty	v	souvislosti	s	uvedenou	 
akcí	naleznete	na	webových	stránkách	DH	Bludověnky	

www.bludovenka.cz 
Akce	se	koná	za	každého	počasí.	

Bohaté	občerstvení	a	dobrá	nálada	zajištěna,	
všichni	jste	srdečně	zváni,	těšíme	se	na	Vás

Přesně 12 let držel bludovský skořápkovník rekord v počtu na-
sbíraných a zavěšených kraslic na stromě /kaštan v zahradě kul-
turního domu/. Bylo to o Velikonocích v r. 2007 a celkový počet 
dosáhl 30.658 kraslic. V Heřmanicích se letos podařilo tento náš 
rekord překonat. Nasbírali a zavěsili na ořech v mateřské škole 
celkem 31.324 kraslic. Bludovský skořápkovník se připravoval 
půl roku, heřmanický vajcovník téměř dva roky a zavěšování 
zabralo dva dny. V roce 2008 získal na Mezinárodním festivalu 
rekordů a kuriozit v Pelhřimově náš skořápkovník  titul Rekord-
man roku. V roce 2012 se pak podařilo shromáždit  44.858 kra-
sic, tentokrát ale byla z kraslic vytvořena obří kraslice.

Jarmila Divišová
  

Bludovský skořápkovník

Krkavec velký
V sobotu (18.5.) jsme si při dobrovolnické službě na Brusince 
připadali jako v pohádce Sedmero krkavců. I když na modré ob-
loze nad Strání kroužilo krkavců jen šest. 
   Krkavec černý (Corvus corax) je velký kovově černý pták, 
největší pěvec v České republice. Krkavci hnízdí na přelomu 
února a března a nyní, koncem května, učí rodiče své potom-
ky létat, využívat vzdušných proudů. Jsou to inteligentní ptáci 
s mimořádnými leteckými schopnostmi. Vzdušné tance krkavců 
jsou pověstné.
   Krkavci jsou vynikající rodiče a rčení ‚krkavčí matka‘ je hoto-
vý nesmysl. Krkavčí mláďata mají dokonalou péči obou rodičů. 
I  po vylétnutí z hnízda jsou ještě dlouho rodiči opatrována. Lud-
vík Kunc, zapálený zoolog, publicista a výtvarník se domníval, 
že tvrzení o krkavčí matce vzniklo asi z pozorování, kdy krkav-
čí rodiče ve chvíli ohrožení člověkem nebo jiným nepřítelem  
v zimě shazovali do hnízda potravu.
   Krkavci mají od středověku nepříliš lichotivou pověst. Spo-
lečně s havrany se stali symbolem smrti, zla, rozkladu a popra-
višť. Dlouhodobou úctu k nim naopak chovají v Anglii. O blaho 
několika majestátních ptáků se v londýnském Toweru stará cti-
hodný mistr ptáčník. Podle legendy totiž hrozí britské monarchii 
pád, jestliže krkavci na Toweru vymřou. 

    Krkavce známe také z pohádek. Již jsem zmínila pohádku 
Boženy Němcové Sedmero krkavců. Mladší děti znají spíš film  
a televizní seriál Miloše Macourka a nedávno zemřelého Václa-
va Vorlíčka Arabela. Havrana, do kterého se přeměňoval Rum-
burak, hráli ochočení krkavci z pražské Zbraslavi. 
   Při překladech z angličtiny je krkavec (angl. raven) nesprávně 
překládán do češtiny jako havran (angl. Rook). Kdo by neznal 
slavnou báseň „Havran“ amerického básníka a prozaika Edgara 
Allana Poea. Omluvme to, vždyť najít v češtině vhodný rým na 
slovo krkavec není nic jednoduchého.
    V současné době u nás hnízdí několik set párů krkavců. Přes 
značné rozšíření je krkavec chráněný zákonem.

Jana Holinková
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Heřmanice Bludov
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Orchis morio – vstavač obecný, kukačka.

Ve sváteční den, 8. května, jsme vyrazili na další výpravu za 
orchidejemi. Vydali jsme se na východní okraj Zábřežské pahor-
katiny, na její nejvýchodnější vrchol, Malý Kosíř. 
   V dřívějších dobách, na přelomu 19. a 20. století, se zde těžil 
stavební kámen a vápenec. Po malých lomech jsou zde zřetel-
né zmoly. Členitý terén  poskytuje útočiště mnohým rostlinám 
a živočichům. Tak je tomu i s evropsky významnou moravskou 
lokalitou orchideje vstavače kukačky (Orchis morio) na Malém 
Kosíři. Nacházíme zde vzácné a zvláště chráněné  druhy teplo-
milné panonské květeny.
  Vyskytuje se zde např.: hvozdík kartouzek (Dianthus carthusi-
anoruim), několik vzácnějších druhů rozrazilů – rozrazil roz-
prostřený (Veronica prostrata) a rozrazil rakouský (Veronica 
austriaca), růže keltská (Rosa gallica), jestřábník velkoúborný 
(Hieracium macrathum), třešeň křovitá (Prunus fruticosa) už 
odkvétala, kakost krvavý (Geranium sanguineum) nebo mochna 
přímá (Potentilla recta). 

Autor fotografií: Jana Holinková, Roman Procházka

hnědásek jitrocelový hvozdík kartouzek

jestřábník velkoúborný

krása starých stromů
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zběhovec plazivýcesta na Velký Kosíř

   Cestou zpátky jsme navštívili opravenou rozhlednu na „hanác-
kém Mont Blancu“, Velkém Kosíři (442 m.n.m.). Rozhledna má 
tvar komolého kužele a je vysoká 28 m. Z vyhlídkové plošiny 
ve výšce 25 metrů je kouzelný výhled na Drahanskou vrcho-
vinu, Hanou i Nízký Jeseník. V Čechách pod Kosířem jsme si 
prohlédli rozsáhlý krajinářský park s vzácnými dřevinami z ce-
lého světa, o který se zasloužil především František Josef Sylva 
-Taroucca. 
   Slunečné počasí podtrhlo úspěch naší druhé orchidejové  
výpravy.
                                                                      Jana Holinková

rozrazil rakouský



Bludovan 11

Bludovan 5/2019

Gryngle a vichory
Letošní vrtošivé počasí se projevilo v našem lesoparku Gryngle-
ti vývratem několika stromů. O vánočních svátcích se vyvrátil 
jeden z nejsilnějších stromů. Spadl přes cestu žlutě značené na-
učné stezky Bludovská stráň. Obejít ho bylo nutno až přes pole, 
kam padla koruna stromu.
 Při vichřici z 10. na 11. března (orkán Eberhard) spadly další 
stromy. Tentokrát na elektrické vedení, které vede od Pneuservi-
su Matěj směrem k Brusné. Dráty nevydržely. A proto byl Blu-
dov celé dopoledne bez proudu. 
 Do třetice, v době krátkého deště na konci března, podemlela 
voda z bývalého odvodnění polí JZD další strom. S ním se ztra-
tila v údolíčku i část značené pěšiny.
 Vycházka do jarně kvetoucího Grynglete byla ztížena nejen 
popadanými stromy. Přesto tudy denně prochází desítky turistů 
a pejskařů. Odstranění padlých stromu a zprůchodnění Stezky se 
bohužel protahuje.
     Jana Holinková, předsedkyně Komise pro životní prostředí

Autor fotografií: Jana Holinková

v Bludově 
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Pomozte Jiříkovi

Od roku 2011, co jsem se stal nájemcem koupaliště ve Vlčím 
dole, se na tomto úžasném místě uskutečnila spousta báječných 
veřejných akcí, nespočet zážitků a momentů, na které budu vždy 
vzpomínat. 
 V sobotu 18.5. 2019 se však uskutečnila akce, která zatím 
předčila všechny doposud konané. Velmi příjemná až dojímající 
atmosféra, spousta dobré nálady, parádních vystoupení, a hlavně 
nespočet otevřených lidských srdcí. To vše nám dopřála nádher-
ná benefiční akce POMOZTE JIŘIKOVI. 
 Když jsme před rokem přišli za rodiči Jiříka s nápadem 
uspořádání této akce, nikdo z nás ani netušil, jakou kladnou vlnu 
ohlasů to přinese. Našim cílem nebylo jen pomoci v rámci této 
akce, ale díky medializaci příběhu jsme si přáli, aby se Jiříka 
ujal někdo, kdo by mu pomoc mohl nabídnout dlouhodobější. To 
se nám podařilo díky charitativní organizaci Korunka Velké Lo-
siny, která si Jiříka vzala pod patronát a s rodinou bude i nadále 
spolupracovat, za což jim patří velké díky. 
 Když už jsme u toho děkování, je zapotřebí poděkovat i těm, 
kteří se nemohli akce zúčastnit, a přesto se rozhodli Jiřika pod-
pořit určitou částkou, kterou zaslali na účet Korunky. Dále dě-
kuji všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na tvorbě této akce. 
Ať už přes propagaci, přípravy či samotný průběh akce, všem, 
kteří nám přispěli do tomboly, opravdu bych nerad na někoho 
zapomněl, protože těch dobrých duší bylo opravdu mnoho, tak 
z toho alibisticky vycouvám s tím, že zkrátka děkujeme všem, 
díky kterým se tato akce mohla uskutečnit. Všem, kteří jakou-
koli měrou a způsobem přiložili ruku k dílu, aby to byla akce 
opravdu velkých rozměrů. 
 Zvláštní poděkování patří všem vystupujícím, díky kterým, 
byla tato akce opravdu pestrá a zábavná. Je potřeba zmínit, že 
všichni, o kterých jsem mluvil, pomohli této akci bez jakéhokoli 
honoráře. Jen s dobrým srdcem přijeli podpořit našeho Jiříka. 
 O Jiříkově příběhu jste si mohli již mnoho přečíst a je zby-
tečné o něm dál mluvit, chci však říct, že uvnitř tohoto malého 
kloučka je obrovský hrdina a bojovník, který zaslouží velký ob-
div. Všichni prožíváme běžné životní i pracovní starosti, dnes  
a denně jsme vystavování různému stresu, bojujeme s překáž-
kami v práci i v osobním životě, ale když se nad tím člověk 
zamyslí, jsou to jen banality oproti boji, který musí dnes a denně 
svádět teprve šestiletý kluk. Proto před ním smekám, a i já se od 
něj hodně učím. To, jak správně si má člověk nastavit své život-
ní priority, na chvíli se zastavit a vědět, že je tu jen a jen pro své 
děti, pro spokojenou rodinu a společné chvíle. Vše ostatní může 
jít stranou. A za to Ti, Jiříku, piškote náš, moc děkuju. 
  Pavel Hegedüs

Poděkování maminky Jiříka: 
Děkujeme Vám všem, naši přátelé, kamarádi, známí i pro nás 
méně známí lidé, děkujeme, že jste nás přišli podpořit. Bez Vás 
by náš -“ Jiříkův den „ nebyl takto dokonalý, čím se doopravdy 
stal. Tento den, toto krásné odpoledne se nám navždy zapíše do 
srdce. 
 Nikdy tyhle vzpomínky nevyhasnou. Budu z nich čerpat, to 
Vám slibuji, vždy, když se nad námi stáhnou někde po nemocni-
cích mračna a zase bude potřeba sbírat sílu někde z hlubin duše. 
Mám tedy kam sáhnout.
 Bludov a jeho skvělí obyvatelé mohou být na sebe právem 
pyšní. A Vy, co jste odjinud a přišli jste také, před Vámi se stej-
nou měrou klaníme také.
 Velké poděkování patří i partě skvělých lidí, co se podíleli 
na přípravách, samotném chodu celého odpoledne, nesmrtelných 

úderníků ve stáncích i závěrečného celodenního úklidu.
 A všichni účinkující? Ti byli naprosto bezchybní. Tisíceré 
díky za Vaši dřinu, pot, čas a úsilí na skvělých vystoupeních.
 Veškerým sponzorům, na které jsme udeřili a neměli mož-
nost úniku i těm, co se přidali svévolně a bez nátlaku, děkujeme 
rovněž velmi.
 V neposlední řadě, jak jsem zmiňovala v den akce, patří 
nepopsatelné DÍKY převozníku na pramici do krásného mís-
ta zalitého štěstím a sluncem Pavlu Hegedüsovi. Jeho prvotní 
myšlenka, smrtící úsilí nad tímto dnem i dokonalé moderování  
s vystupováním s kapelou The Reason je doslova strhující.
Ještě jednou díky Vám všem.
Máma, táta (ten od makrel), Jiřík a brácha Tondeees.

                                                     Pavlína Franková

Závěrem ještě jedno velké díky Vám všem, kteří jste na akci 
dorazili a užili si ji s námi, jen díky Vám se nám podařilo pro 
Jiříka vybrat 140 000 ,- Kč. Moc děkujeme!! 
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Zprávy z Olomouckého kraje

…víte, že Rada Olomouckého kraje schválila dotaci projektu 
„Obědy do škol v Olomouckém kraji“? Podpora může být po-
skytnuta dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let. 
Předběžný zájem projevilo 65 škol s počtem 1 157 dětí. Před-
pokládaná celková částka dotace dosahuje téměř 6,5 mil. Kč.

…víte, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo v do-
tačních titulech Obnova kulturních památek, Obnova staveb 
drobné architektury místního významu a Obnova nemovitostí, 
které nejsou kulturní památkou 84 žádostí v celkové výši 13,5 
mil. Kč? Dotaci obdržela i naše obec a to na výměnu krytiny 
objektu zámecké oranžerie ve výši 200.000,- Kč 

…víte, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje v prvním kole 
žádostí v programu podpory kultury podpořilo 299 žádostí  

s alokací 16,5 mil. Kč. Podpořena byla také akce Dechové  
hudby Bludověnka a to festival dechových hudeb se zahraniční 
účastí. Příjem žádostí o dotace v 2. kole končí 17. června 2019. 
Pořadatelé, máte ještě šanci o dotaci požádat!

…víte, že Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu Šumperk obdr-
želo dotaci ve výši 720 tis. Kč na realizaci projektu „Zlepšení 
dostupnosti oblasti Jeseníky pro specifickou cílovou skupinu 
cykloturistů využívajících elektromobilitu“?  Bude zřízeno 20 
nových elektronabíjecích stanic na významných místech ces-
tovního ruchu v Jeseníkách. Projekt předpokládá umístění jed-
né nabíjecí stanice v Bludově v prostoru Pradědova muzea!

 Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana 
pro životní prostředí, lesnictví a zemědělství                                                                    

Kontakt: m.klimes@olkraj.cz, telefon : 585 508 849                         
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ZO ČZS Bludov s podporou Obecního úřadu v Bludově opět vy-
hlašuje celosezonní soutěž „ O nejkrásnější, zahradnicky nejlépe 
upravené okno, balkon či předzahrádku“. Soutěž má velmi jed-
noduchá pravidla. Probíhá od začátku měsíce května do konce 
měsíce srpna. Tuto akci vyhlašuje ZO ČZS Bludov na podporu 
pěkného vzhledu naší lázeňské obce. Proto je podmínkou posu-
zování vzhledu oken, balkonů a předzahrádek jejich viditelnost
z veřejného prostranství a označení domu číslem popisným. 
Koncem měsíce srpna naši členové jednotlivé domy vyfotogra-
fují a komise složená z členů ČZS Bludov a zástupců obecního 
úřadu provede posouzení a výběr nejlepších domů. Výsledek 
této soutěže bude vyhlášen na setkání soutěžících v září. Pro  
inspiraci občanů uvádím několik fotografií z loňského ročníku 
této soutěže.

Za výbor ČZS ZO Bludov: B. Straka
Fotografoval: B. Straka

ZAHRÁDKÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Autor fotografie: J. Baslar Autor fotografie: M. Znojová

Koncert	KPH	-	Smetanovo	trio	3.5.2019 Koncert	KPH	-	Solonková,	Jerie	18.5.2019


