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Bludovan

Rekonstrukci hasičské zbrojnice, nový chodník na ulici 8. května, skatepark pro kluky a holky… 
A co dalšího nabízí schválený rozpočet obce?

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 20. pro-
since 2021 rozpočet obce na letošní rok. Pojďme se tedy  
společně podívat na to, na které akce budou především  
nasměrovány finanční prostředky v roce 2022.
 Z hlediska finančního objemu je největší investicí  
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice včetně rekonstrukce 
sušárny hadic“, která byla zahájena již v listopadu loňského 
roku. S vícenáklady, o kterých již nyní víme, bude celá akce 
stát téměř Kč 18,0 mil., přičemž 90 % uznatelných nákladů 
bude pokryto z dotace MMR. Rekonstrukce by měla být  
dokončena v měsíci květnu.
 „Nový chodník na ulici 8. května“ (od Panenky Marie 
až po RD Ing. Dobeše), na který bylo konečně v závěru loň-
ského roku získáno stavební povolení, a jehož cena by dle 
projektových nákladů měla činit Kč 9,1 mil.  Na financování 
tohoto chodníku požádala obec v řádném termínu o dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde může dotač-
ní podpora činit až 85 % nákladů. Chodník musí být dopl-
něn novým veřejným osvětlením včetně nasvětlení nového 
přechodu pro chodce. Cena tohoto veřejného osvětlení byla  
v projektové dokumentaci vyčíslena na Kč 2,6 mil. V měsíci 
březnu zorganizujeme veřejnou soutěž na zhotovitele díla se 
snahou, aby byl chodník postaven nejpozději do listopadu t. r.
 Rada obce na svém únorovém zasedání odsouhlasila po-
stupnou realizaci „Sportovního parku“ v lokalitě „U Kočič-
ky“, ve kterém by se měla nacházet tato sportoviště: skatepark, 
pumptrack, workout s parkurem a snad také lezecká stěna (viz 
vizualizace). Sportovní park bude po obvodu lemován hustě 
nasázenými listnatými stromy včetně plotu z přírodních ma-
teriálů, které budou představovat izolační bariéru vůči okolí.  
V letošním roce by měl být postaven betonový „Skatepark“ 
s vyprojektovanými náklady Kč 3,4 mil. Další sportoviště 
tohoto parku by vznikala postupně v návaznosti na finanční 
možnosti obecního rozpočtu (případně také možné dotační 
podpory).
 V rámci obecního rozpočtu bylo schváleno několik akcí, 
které by měly dotvořit hezký vzhled centra obce. Patří sem 
revitalizace „Parku pionýrů“ jako dobudování prostoru 
„Galerie Adolfa Kašpara“ a „Tabule rodáků“, odkud budou 
odstěhovány cvičící stroje (do areálu Vlčí důl) a prostor bude 
dovybaven příslušenstvím pro odpočinek a komunitní se-
tkávání v hodnotě Kč 1,6 mil. Dále pak rekonstrukce jižní 
stěny oranžerie, kde bude demontováno stávající zateplení 
polykarbonátem a budou nově osazena zdvojená okna za Kč 
0,85 mil. (1. část), což bude muset být doplněno zastíně-
ním proti slunci za Kč 0,25 mil. Prostor mezi oranžerií  
a parkovištěm bude revitalizován a dovybaven předměty na 

posezení a odpočinek v hodnotě Kč 0,6 mil. Na tuto investici 
by mohl navazovat již delší dobu požadovaný zrekonstruova-
ný chodník, včetně schodiště, vedoucí z parkoviště přes park 
až po hranici s „Panskou zahradou“, pro který se v současné 
době v diskuzích připravuje projektová dokumentace ve  
spolupráci s památkáři v hodnotě cca Kč 0,2 mil.
 V lokalitě koupaliště „Vlčí důl“ schválil rozpočet finance 
na úpravy venkovních prostor, při kterých budeme postu-
povat v souladu s koncepcí Ing. arch. Dvořáka, která byla též 
diskutována s veřejností. Tyto úpravy budou zahrnovat uvol-
nění prostor pro konání kulturních akcí přestěhováním sprch 
ke stávajícím WC, dokončení zadláždění okolí tribuny a sta-
bilizace přilehlého svahu, napojení obou nových bran pomocí 
gabionových bloků na stávající oplocení a vydláždění prosto-
ru u obou bran, zřízení nových šaten v budově u WC a úpravy 
plochy pro parkování kol, před vlastním hotelem potom nové 
úpravy pro vstup do budovy včetně podstatného rozšíření 
stávající terasy. Na všechny tyto činnosti je v rozpočtu Kč  
2,8 mil.
 V budově hotelu bude pokračováno s postupnou rekon-
strukcí, tentokráte prostředního patra s vyčleněním finanč-
ních prostředků ve výši Kč 1,8 mil.
 Do konce měsíce května bude provedena rekonstruk-
ce místní komunikace Ermisova, pro kterou byly v únoru  
vykáceny okolní stromy, jejichž kořenové systémy likvidovaly 
těleso komunikace (stromy budou samozřejmě nahrazeny).  
Rekonstrukce bude stát Kč 2,3 mil.
 Na konci Vitonínské ulice bude založena nová lokalita pro 
výstavbu cca 10 rodinných domů, a proto sem bude dotažen 
hlavní řad splaškové kanalizace a pitné vody v hodnotě Kč 
0,95 mil.
 V základní škole bude v souladu s dlouhodobě zpracova-
ným plánem oprav a investic provedena na budově U2 nová 
podlaha v šatnách včetně zednických a obkladačských prací 
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v hodnotě Kč 1,55 mil.
 V budově „měšťanky“ bude instalován nový kotel +  
vyvložkování komína v hodnotě Kč 1,4 mil.
 V budově mateřské školy bude provedena komplexní 
oprava elektroinstalace v hodnotě Kč 0,9 mil.
 Od otevření radnice uplynulo v loňském roce 20 let.  
Do této budovy rozpočet naplánoval Kč 0,46 mil. na vyspra-
vení fasády, venkovních obkladů a nového nátěru budovy. 
Do budovy radnice bude dále instalována klimatizace za Kč 
0,54 mil., bude pořízeno zastřešení nad hlavním vchodem  

a nové „zádveří“ s celkovými náklady Kč 0,35 mil.
 Také letošní rozpočet obce počítá s podporou kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti a s podporou ochrany životní-
ho prostředí. Na „Dotační program obce“ je celkem vyčle-
něno Kč 1,3 mil. v tomto členění: podpora mládeže Kč 166 
tis., podpora ochrany životního prostředí Kč 38 tis., podpora 
sportu Kč 563 tis., podpora kulturní a spolkové činnosti Kč 
157 tis., podpora při pořádání kulturních akcí Kč 176 tis.  
a pomoc občanům se zdravotním omezením Kč 200 tis.

   Ing. Pavel Ston, starosta obce

P. Bohuslav Směšný

Zajímavosti z bludovské historie IV.
Na začátku února 2022 se uzavřel životní příběh P. Bohu-
slava Směšného, katolického kněze pocházejícího z bludov-
ské farnosti. S Bludovem a místními lidmi byl spojen mno-
ha vazbami, proto bych rád tento díl série o zajímavostech 
z bludovské historie věnoval právě jemu, připomenutí jeho 
života a jeho památky. Letos v červenci uplyne padesát let od 
jeho kněžské primice v bludovském kostele. Bude to možná 
trošku jiné, než většina jiných dílů této série, budou se pro-
línat historická fakta s mými osobními vzpomínkami na něj. 
Prosím čtenáře o laskavé pochopení.
 Bohuslav Směšný je jediným historicky známým knězem, 
který se narodil v Bohutíně, který po celou známou historii 
přináležel a dosud přináleží k bludovské farnosti. Narodil se 
6. července 1940 v Bohutíně rodičům Bohuslavu Směšné-
mu (1903–1988) a Květoslavě, roz. Vaňkové (1914–1988).  
Pocházel ze zemědělské rodiny, jeho otec měl v Bohutíně až 
do kolektivizace zahradnictví.
 Bohuslav vystudoval zemědělskou školu, zajímal ho chov 
hospodářských zvířat. Po absolvování dvouleté vojenské 
služby pracoval v oboru, mj. ve Výzkumném ústavu pro chov 
skotu v Rapotíně.
 Pro kněžství se rozhodl až v rané dospělosti, až kolem 
pětadvacátého roku věku. Dlouho mu ovšem byla cesta 
uzavřena, stát jej několikrát ke studiu nepustil. Neměl ani 
souhlas olomouckého kapitulního vikáře Glogara, který  
s komunistickým režimem úzce spolupracoval. Nakonec byl 
do kněžského semináře v Litoměřicích přijat, ovšem ne za 
diecézi olomouckou, ale za diecézi litoměřickou. Na kněze 
byl vysvěcen 24. června 1972 v Litoměřicích.
 Primici (první slavnostní mše sloužená většinou v rodné 
farnosti) slavil 1. července 1972 v bludovském kostele. Byla 

to první bludovská primice po čtyřiceti letech (od primice  
P. Aloise Březiny v roce 1932) a třicet let před další bludov-
skou primicí (P. Jan Ston v roce 2002). Byla to velmi zvláštní 
doba – politicky i farnostně.
 Tehdejší administrátor bludovské farnosti P. Ladislav  
Král už nějakou dobu chtěl proměnit vnitřní výzdobu bludov-
ského kostela, podle dobových nálad (pokoncilní proměna  
liturgie a liturgického prostoru) odstraňování zbytečných 
okras a čištění liturgického prostoru. Bludovský kostel se 
vyznačoval především bohatou vnitřní výmalbou olejový-
mi barvami, jež ovšem tehdy na vnitřních bočních stěnách 
plesnivěly. V únoru 1972 odstranil P. Král oba boční oltáře 
sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. Na jaře 1972 se pak 
začalo s výmalbou kostela, která měla být kompletně (včetně 
stropu) bílá. Byla opalována olejová malba z bočních stěn, 
poté byly zabíleny (bez lešení, v první fázi jen tak vyso-
ko, jak se dosáhlo, což skutečně nepůsobilo nejlépe). Byly 
dokonce dovezeny stojky na lešení na zamalování stropu – 
ale díky vzpouře farníků, kterou proti P. Královi vedl Petr 
Kašpar, k tomu před primicí nedošlo a v dalším roce už se 
od toho ustoupilo. Nakonec byly tedy vybíleny pouze boční 
stěny – a to až po strop, včetně obrazů světců nad okny. Sou-
časně byla odstraněna lampa věčného světla a hlavní lustr. 
 Farníci si tehdy chtěli primici v rámci možností „užít“. 
Z dětství si pamatovali už zmíněnou primici P. Aloise Březi-
ny a některé jiné z jiných obcí, kdy součástí slavnosti bývá 
průvod, v němž bývá většinou z fary do kostela přiveden no-
vokněz v květinovém věnci, který nesou mladé dívky – dru-
žičky. Tento věnec byl nachystán i v roce 1972 v Bludově. To 
však mohl být v době začínající normalizace velký problém, 
protože v řadě podobných případů byl takovému novokně-
zi později odebrán souhlas komunistického státu pro výkon 
kněžské činnosti, protože z pohledu komunistů mařil výkon 
státního dozoru nad církvemi, protože bez zvláštního povole-
ní se nic církevního (kromě pohřebního průvodu) mimo zdi 
kostela konat nesmělo. Pokud tomu už dnes nerozumíme, je 
to jen dobře, snad se taková doba nikdy znovu nevrátí.
 Nicméně bludovské farnice si nechtěly nechat průvod ve 
věnci vymluvit. Když je P. Směšný z okna fary viděl, odešel 
raději do kostela zadním vchodem z fary přes farskou zahra-
du, protože nechtěl o státní souhlas hned na začátku svého 
působení přijít.
 Po vysvěcení se stal od srpna 1972 do dubna 1975 kapla-
nem v Přerově, odkud odešel jako administrátor do Spálova 
(květen 1975 – únor 1979). Krátce (březen – červenec 1979) 
měl jako administrátor na starosti farnosti Jívová, Doma-
šov nad Bystřicí a Hraničné Petrovice. Nejdelší část svého S P. Janem Stonem při bohoslužbě k oslavě bludovské školy, 

květen 2008
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kněžského života strávil jako kaplan ve Šternberku v letech  
1979–1991. Poslední rok pak administroval i farnost Mladě-
jovice.
 Již v roce 1976 se stal tajně kapucínem, přijal řádové 
jméno Leopold. Nechal si narůst mohutný „kapucínský“ pl-
novous – tak jsem jej poprvé viděl na podzim 1988, kdy mu 
během šesti týdnů zemřeli oba rodiče a on je v Bludově po-
chovával. Jako malý ministrant jsem z něj tehdy měl, snad 
právě kvůli tomu plnovousu, velký strach.
 V roce 1989 začal v Bohutíně stavět pro kapucíny dům. 
Po sametové revoluci mohly do té doby zakázané mužské  
řeholní řády začít působit opět svobodně. Řeholníci, kteří teh-
dy museli žít izolovaně, se vrátili do klášterů, ti, kteří vstou-
pili tajně, začali zažívat radosti, ale i strasti společného řehol-
ního života. Řada tajných řeholníků tento přechod nezvládla 
a se svými řeholemi se rozloučila. To se stalo i P. Směšnému, 
který požádal v roce 1991 o zproštění řeholních slibů.
 Tím ale pro něj začalo dvouleté období existenční nejis-
toty. Jako řádový kněz totiž, byť působil ve farnosti, nebyl 
tzv. inkardinován do žádné diecéze. Rozchod s řádem tak 
znamenal, že neměl práci. Dočasně, do vyřešení situace, měl 
zakázáno vykonávat duchovenskou činnost.
 Nejprve žil v Praze, poté se vrátil do rodného Bohutína, 
kde žil dva roky. Ke cti tehdejšího bludovského administrá-
tora P. Wiesnera slouží, že se jej nezřekl a byť nesměl sloužit 
mše, přijal ho k oltáři. Pěšky docházel z Bohutína do Bludova 
do kostela, kde s námi – byť byl kněz – ministroval. Byla to 
pro mě velká lekce pokory, kdy jsem viděl, jak tiše a trpělivě 
přijímá evidentně nespravedlivé rozhodnutí. Byl výrazně za-
pojen v té době do opravy bohutínské kaple.
 Jeho situace se vyřešila až v roce 1993, kdy jej přijal do 
královéhradecké diecéze biskup Karel Otčenášek – a jemu 
tak začala dvanáctiletá éra v jiné diecézi. Od února do červ-
na 1993 působil v Chrudimi, poté v Městci Králové, na sta-
rosti měl dále Vrbici, Chotěšice a filiální kostely ve Sloveči 
a Opočnici, později také farnost Činěves. Pamětníci na něj 
vzpomínají jako na horlivého kněze, který se snažil pozved-
nout náboženský život podnikáním různých akcí. V roce 
1997 vážně onemocněl, několik měsíců se léčil. Vážné ne-
moci jej v dalších letech pronásledovaly a on jim stále unikal. 
V polovině roku 1997 nastoupil do Slatiňan u Chrudimě, kde 
působil osm let do roku 2005. Tehdy v pětašedesáti letech 
po dalších zdravotních problémech odešel jako výpomocný 
duchovní na poutní místo do Králík (na „Grulich“). 
 Od 1. dubna 2010 se pak vrátil do rodného kraje, kdy se 
přestěhoval na faru do Horních Studének, kde vypomáhal  

v duchovní správě (nebyl administrátorem farnosti, tím byl 
duchovní správce ze Štítů), vypomáhal i v Klášterci a v řadě 
okolních obcí. Byl to zřejmě poslední kněz, který kdy žil  
a bude žít na faře v Horních Studénkách. Byl jak ze starých 
dobrých časů - choval kozy, sekal pro ně trávu, hospodařil, 
vstoupil k místním hasičům, pravidelně brzy ráno sloužíval 
mše. Zřídil křížovou cestu na Olšanské hory, které si – s je-
jich kapličkou sv. Martina – zvlášť silně zamiloval. Z Horních 
Studének odešel v červenci 2017 ze zdravotních důvodů, kdy 
už nemohl žít sám a potřeboval být blíže zdravotní péči, jako 
výpomocný duchovní do Zábřeha. Ani tam nezapřel rolnic-
ké a zahradnické geny, hospodařil na tamní zahradě, vyzdo-
bil farní dvůr mnoha květinami, které pěstoval. Zasloužil se  
o obnovu veřejného slavení svátku Božího Těla na zábřež-
ském náměstí.
 Poté se jeho zdravotní stav zhoršil a odešel do kněžského 
domova na Velehrad. Ani tady, přes všechny obtíže, nezahá-
lel, i tady choval kozy. Všude, kde byl, se staral o kněžské 
hroby. Měl zásluhu na tom, že se opravily kněžské hroby  
v Bludově (to když mně při jedné osobní návštěvě důrazně 
řekl, že ve stavu, v jakém jsou, jsou pro ostudu a že s tím 
máme něco udělat).
 Byl neuvěřitelný v tom, jak dokázal třeba šedesátiletému 
chlapovi, který často s kostelem neměl moc společného, říct: 
Chlapče, je potřeba, abys posekal cestu (nebo cokoli dalšího) – 
a nikdo mu nedokázal odmítnout. Podobných „úkolů“ – pro 
větší čest a slávu Boží – dával mnoho. Uměl říct na rovinu  
i nepříjemné věci a být při tom milý, dívat se upřeně do očí,  
z kterých už na mě nešel strach, ale jakási bázeň.
 S Bludovem byl silně propojen. Kromě již zmíněného zde 
v roce 1954 vychodil základní školu. Také proto byl v roce 
2008 hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby u příleži-
tosti oslav 100. výročí zřízení bludovské měšťanky a 350 let 
od první zmínky o bludovské škole. V roce 2002 koncele-
broval při primici bludovského rodáka P. Jana Stona. Ještě 
nedávno – v roce 2020 – slavil se svými přáteli na bludovské 
myslivecké chatě své osmdesátiny.
 Až do posledních dní se o své rodiště, rodný kraj a přá-
tele živě zajímal. Zemřel v nemocnici v Uherském Hradišti  
3. února 2022 ve věku nedožitých 82 let. Ve své závěti, kte-
rou měl napsanou dlouhá léta, ustanovil, že má být pochován  
v té farnosti, kde bude naposledy působit. Vzhledem ke svým 
zdravotním problémům byl o čtyřech posledních působištích 
přesvědčen, že tam již zemře – a všude měl vyhlídnuté místo 
na svůj hrob: na Grulichu, v Horních Studénkách, v Zábřeze. 
Nakonec jej pochoval olomoucký arcibiskup Jan Graubner ze 
staroslavné baziliky na Velehradě na tamním hřbitově, kde je 
pochována řada slavných kněží, včetně Jana Šrámka, zakla-
datele a dlouholetého předsedy Československé strany lidové.  
P. Směšný je pochován u hlavního kříže.
 Jistě, jako každý z nás měl své chyby. Ale přesto u něj 
výrazně převažovaly dobré vlastnosti – nesmírná poctivost  
a opravdovost, přísnost na sebe samého, pracovitost, pokora  
a zbožnost. Ať odpočívá v pokoji.
Zdroje:
Balík, S. a kol.: Bludovská škola v letech 1657– 2008. 
Bludov, Brno 2008.
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu. 
Příběh bludovské farnosti sv. Jiří. Brno 2013.

Stanislav Balík ml.
foto: archiv autora, cyrilky.comSetkání přátel na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman, říjen 2021
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Vzpomínka
Dne 2. března 2022 uplyne šest let  
od úmrtí pana 

Jana Matějíčka
A zároveň 11. července 2022 by se dožil 
životního jubilea 70 let. Kdo měl Tě rád, 
vzpomene, kdo Tě miloval, nezapomene.  
S láskou vzpomíná manželka, dcera a syn  
s rodinami a sestry s rodinami.

POZVÁNKA
na akce KD v březnu 2022
3.3.       17:00  Etiopie – cestopisná přednáška /kinosál KD/
11.3.     20:00  Maškarní ples pro dospělé  /KD/
17.3.     18:00  Ponor - dokument z festivalu Jeden svět /kinosál KD/
25.3.     19:00  Trio Aperto – koncert KPH /obecní klub/
26.3.     19:00  Country bál /KD/

   Ztichlo navždy srdce zlaté,
zhasl nám Tvých očí svit,
bude se nám, náš tatínku,

bez Tebe teď smutně žít.

Dne 31. března 2022 vzpomeneme první smutné 
výročí úmrtí mého milovaného manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Antonína Breckla
S láskou v srdci vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka Alena, synové Libor  
a Mirek s rodinami.

„Nic víc, než kytičku květů 
na hrob ti můžeme dát,

tiše plakat a stále vzpomínat…“

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 18. března 
2022 si připomeneme 30. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek  
a dědeček pan 

Vojtěch Čožík
S láskou vzpomínají dcera Jana a snacha 
Miroslava s rodinami. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi.

Autor knihy Etiopie – kolébka lidstva a království ptactva a opic 
Pavel Poláček přednese své bohaté zkušenosti s africkou zemí  
v rámci cestopisné přednášky. Ta se uskuteční ve čtvrtek  
3. března v 17 hodin v kinosále Kulturního domu Bludov. 
 Etiopie má strategické postavení v „africkém rohu“ a patří 
k zemím, které byly nepřetržitě osidlovány člověkem od  
samého počátku rodu Homo. Rozsáhlé paleoantropologické  
výzkumy potvrzují, že tato země je kolébkou lidstva.
 Milovníky přírody vedle rozmanité a malebné krajiny  
zaujmou jezera, hory, a hlavně četné národní parky, ve kterých 
může návštěvník zahlédnout mnoho zvěře. Etiopie je jednou  
z nejstarších křesťanských zemí.
 Lektor Ing. Pavel Poláček, CSc. vystudoval zemědělství  
a zahraniční obchod. Po studiích pracoval jako agrotechnik  
státního statku Lovosice. Působil v Kanadě a v Etiopii. Je  
spoluzakladatelem Zahrady Čech v Litoměřicích. Vstupné  
na přednášku činí 50 korun. 

bh

Otužování vyznává řada obyvatel Bludova. Trochu jiný pohled 
na stejné téma přináší film Ponor, který byl součástí festivalu 
dokumentárních filmů Jeden svět. Kulturní dům Bludov zve 
na veřejnou projekci zajímavého snímku ve čtvrtek 17. března  
v 18 hodin. Projekce se bude konat v kinosále KD. Vstupné činí 
30 korun. 
 Otužování působí blahodárně nejen na tělo, ale i na duši.  
Své o tom ví nizozemská potápěčka Kiki, které ponor do stude-
ných vod přinesl vysvobození z traumat minulosti a ukázal cestu 
k vědomějšímu prožívání.
 Pomalý nádech a výdech. Voda na Islandu je křišťálově  
průzračná a její teplota se pohybuje kolem dvou stupňů. Na 
ledové kře sedí žena v plavkách a pozvolna si obléká ploutve, 
potápěčské brýle a šnorchl. Kiki je profesionální potápěčka  
a v hlubokých ledových vodách posunuje limity své výdrže za 
hranice lidského chápání. Její kondice je výsledkem několikale-
tého pozvolného tréninku, který ji naučil, jak mít ráda sebe a své 
tělo. Snímek v impozantních záběrech zkoumá hlubiny lidského 
nitra na pozadí světa skrývajícího se pod vodní hladinou.

bh

Kruh přátel hudby Bludov zve na jarní koncert. V prostorách 
Obecního klubu Bludov vystoupí v pátek 25. března v 19 hodin 
soubor Trio Aperto. Ve svém repertoáru má širokou škálu 
skladeb, sahající od doby klasicismu až po soudobou tvorbu.  
Soubor aktivně spolupracuje se soudobými skladateli při  
vytváření a provádění nových kompozic a vytváří premiérové 
nahrávky těchto děl pro český rozhlas. Vstupné na koncert  
činí 60 korun. 

bh

Vše o Etiopii. Přednáška představí minulost 
i současnost kolébky lidstva

Promítej i ty Jeden svět – Ponor

KPH přivítá Trio Aperto

Kulturní dům Bludov zve na cestopisnou
přednášku

Ing. Pavel Poláček, CSc., autor knihy Etiopie -
kolébka lidstva a království ptactva a opic

3.3.2022    17:00    kinosál KD
vstupné 50 Kč

ETIOPIE
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               Vás   srdečně   zvou   na  

 
 

KDY:                         

Začátek :                
                  

K TANCI HRAJE : z  Holešova 
Občerstvení  je  zajištěno … 

VSTUPNÉ: 150,- Kč                              

Vstupenky od 4.3.2020 v KD Bludov, tel. 583 238 177,  POHODÁŘI 775 625 110          
Akce se koná za podpory KD v Bludově 

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
 pro děti a doprovod

Plavba Baťovým kanálem
a 

Zoologická zahrada Hodonín

Sobota 14. května 2022, odjezd 
v 7.00 od Kulturního domu Bludov

Děti  500.- Kč, dospělí 600.- Kč
/vstupné do ZOO, lístek na plavbu lodí, cesta/

Přihlášky v KD Bludov

Účast je podmíněna dodržením aktuálních  
epidemiologických nařízení, která budou  

platná v době zájezdu. 
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Kulturní dům Bludov připravuje výstavu Můj koníček. Tato  
výstava se v minulých letech setkala s velkým zájmem jak ná-
vštěvníků, tak i vystavovatelů. 
 Všichni – dospělí i děti, kteří by se chtěli výstavy zúčast-
nit jako vystavovatelé s ukázkami svých sbírek a výrobků, by 
se měli co nejdříve přihlásit osobně v Kulturním domě Bludov, 
nebo na tel.: 583 238 177, 736 609 734, či přes email kulturni.
dum@bludov.cz. „Jedná se o všechny druhy koníčků – sběratel-
ství, výtvarné práce, ruční práce, modelářství a podobně,“ uvedla 
vedoucí kulturního domu Barbora Haušková. 
 Zatím poslední, jedenáctý ročník výstavy se konal v roce 
2019. Za celou historii akce se představilo na pět stovek vystavo-
vatelů. „Doufáme, že se nám podaří navázat na úspěšnou výsta-
vu. Každý, kdo se věnuje s opravdovostí nějakému koníčku, je 
vítán, ať už obyvatel Bludova nebo i přespolní,“ vyzvala vedoucí 
bludovského kulturáku. Zájemci se mohou hlásit nejpozději  
do 15. března. Výstava bude zahájena 21. dubna. 

foto: archiv KD Bludov

Sbíráte, vyrábíte, máte koníčka? 
Zapojte se do úspěšné výstavy Můj koníček

KD Bludov připravuje výstavu Můj
koníček. Tato výstava se v
minulých letech setkala s velkým
zájmem. Pojďme si to zopakovat!
Všichni, kteří by se chtěli výstavy
zúčastnit jako vystavovatelé s
ukázkami svých sbírek a výrobků,
by se měli co nejdříve přihlásit v
Kulturním domě Bludov, tel.: 583
238 177, 736 609 734, email
kulturni.dum@bludov.cz

Jedná se o všechny druhy koníčků:
sběratelství, výtvarné práce,
ruční práce, modelářství atd.
Výstava bude zahájena
21.4.2022

VÝZVA

MŮJ
KONÍČEK

Moji mili Blodováci!
Když sa pudete projit po našom hlavnim bolváru, teda po třidě 
Adolfa Kašpara, máte vicero možnosti, jak sa posilnit  
a vobčerstvit. V krátkym čase toť vznikle mista, gde každé rád 
spočine. O kavárně v kulturáko sem psal ož v sóvislosti s kon-
certem a s francóskym večerem. Tehdá to nebelo buchvijaky, ale 
meslim, že sa to přeca enem lepši. Kdež pokročime dál, mijime 
Obecni klub. Tam sice néni žádny pohostinstvi nebo vobčer-
stveni, zato sa toť konajó krásny koncerte, přednáške a rodin-
ny setkáni všeho druho. Pravidelně sa tu scházijó organizovany  
e neorganizovany skupine, abe poseděle, povekládale nebo usku-
tečnile program podle svyho zaměřeni. Dalši zastávko možeme 
odělat v galérii Adolfa Kašpara. O ni sem ož take psal ohled-
ně necitlivyho přemistěni Kašparova památnika k autobusové  
čekárni.  V galérii bodó určitě využivany dřevěny plata kolem 
lep svobode. K odpočinko, k posezení, děcka tam bódó skotačet. 
Nelibijó sa mě moc štihly stojane po fooagrafiema, ale asi to 
bel ómysl umělca, keré to navrhoval, V těsné blizkosti galérie 
sa pekárna změnila v pizériu. Vobsluhoje tam partija mladéch 
vobsluhujicich. Só ochotni a mili, podávajó skvěly kafe a točijó 
dobry pivo. Kvalito pizi nemožu posódit, nésu vyznavač techto 
vérobku, Ale podla frmolu o peci e na parkovišťu pečó pizu móc 
dobró. A teďka třešnička na dortě. Kavárna v oranžérii. Podla 
mňa to nemá chebo. Kafe servirujó na speciánim dřevěnym tác-
ko, zákuske só v super kvalitě a tradični vobloženy chlebíčky 
si připravujó samy. Když k temo připočteme oranžeriu – ptáke, 
rybičke, kvitka a palme – je to jednička. Na konec připojim svoje 
statisticky pozorovani: mezi návštěvníka popisovanéch zařizeni 
převažujó ženy a maminke s děckama. Chlapy enom sem tam. 
Že be se chlape vrátile do hospode na točeny? No ovidime, jak 
to pude dál.
 Přejo vam, moji mili Blodováci, abe jaro přišlo co nédřiv 
a abe přislovi „Březen za kamna vlezem!“ nas moc nestrašilo. 

Váš O.B. 
Ímejl: okolobludova@gmail.com

Okolo Blodova… březen 2022

Římskokatolická farnost
Vás zve na besedu 

s Markétou Peichlovou
Krok pro Keňu a Namibii

Jaké to je na jeden rok se všeho vzdát a vydat se pomáhat 
daleko od domova? Jak funguje škola ve slumu?

Zážitky misijní dobrovolnice.
v Bludově na faře 

v neděli 13. 3. v 14:30
facebook.com/krokpronamibii
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březen – červen 2022 
16.3.2022  Sudkov, Dolní Studénky, Třemešek – kavárna, 

Šumperk (zpět autobusem), (10 km). Sraz v 10 
hodin u Panenky Marie. 

30.3.2022  Zábřeh, vyhlídka Humenec, Skalička, Zábřeh 
(oběd), vlakové nádraží (5 km). Autobus 9.52 hod. 
Zámek.

13.4.2022  Osikov (zelená, žlutá tur. zn.) – vyhlídka Voštino-
vá skála – Kokeš sedlo – Hromadný hrob Bratru-
šov – Šumperk (10 km). Autobus Bludov škola 
9.06, u zámku 9.08, ze Šumperka odjezd 9.40 
(zóny 1,3,12,14).

27.4.2022  Bludovská stráň s posezením na Brusince (špe-
káčky) – Den Země. Sraz v 10 hod. u oranžerie.

11.5.2022  Dlouhomilov – Drážník – Králec – Sudkov – 
Bludov (nebo Třemešek – Šumperk) – 10 km. 
Autobus Bludov škola 9.06, u zámku 9.08, ze 
Šumperka odjezd 9.40 (zóny 1,12,17,18).

18.5.2022  Zájezd – Kuks (Hospital – senioři 150 Kč), Brau-
nův Betlém (vycházka asi 4 km), Kunětická hora 
( Rumburakův hrad – senioři 100 Kč), autobus  
z dotace od obce – bude upřesněno.

25.5.2022  Klepáčov (Ztracenka) – Svobodín – Vernířo-
vice – údolím řeky Merty – Štětínov – Sobotín 
9,5 km, prudký kopec – vhodné hůlky! Autobus 
Bludov škola 8.06, u zámku 8.08, ze Šumperka 
odjezd 8.3. 

8.6.2022 Zborov – rozhledna Háječek – Postřelmůvek – 
Chromeč – Bludov (8,5,km). Autobus Bludov  
u zámku 8.50, škola 8.53 do Chromče, z Chromče 
do Zborova v 9.01 Zóny 12,14,16.

22.6.2022  Skřítek – Vyhlídka Kamenec – Malínská rokle 
– Nový Malín (12,5 km) – vhodné hůlky. Auto-
bus Bludov škola 8.06, u zámku 8.08, ze Šum-
perka odjezd 8.35. Zpět autobus Nový Malín  
č.212- 13.09 (14.32), ze Špk 13.45 (14.50)

BLUTU – plán vycházek

Jak už jistě mnozí víte, při únorové vichřici poškodil zlomený 
kmen stromu kapličku Panny Marie z roku 1905. 
 Kromě střešní krytiny byl poškozen i krov a štít. Hned 
druhý den jsme ve spolupráci s Obecními lesy Bludov, s. r. o. 
a panem Martinem Lahem odstranili strom ze střechy kaplič-
ky, následně ji zabezpečili proti dešti. 
 Práce na opravě začnou hned po nezbytném povolení od 
stavebního úřadu a památkářů. Zároveň bychom rádi obnovili 
také ostatní části stavby včetně obou nádrží pod ní a vývodu 
vody z kapličky. 
 Náklady na obnovu kaple nebudou malé, přesto věříme, 
že alespoň část nákladů pokryje pojištění. Zbytek už bude  
na nás. Proto prosíme veřejnost o podporu. Vaši pomoc  
uvítáme na čísle účtu našeho Spolku pro Kostelíček Božího 
Těla: 1102096001/2700. Případně lze s použitím internetového 
bankovnictví využít přiložené QR kódy. Děkujeme.
Moc si vážíme pomoci každého z vás.

Karel Směšný, 
Spolek pro Kostelíček Božího Těla, z. s.

foto: Karel Směšný

Zlomený strom poškodil kapli u kostelíčka

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

si Vás dovoluje pozvat na přednášku 
děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.
Bludovský odboj proti nacismu 

a komunismu
Kdy: v úterý 15. března 2022 od 9:40 

Kde: základní škola, nová budova, 1. patro

Přednáška se uskuteční jako připomenutí 
si smutného výročí „Vítězného února 1948“

Všichni jste srdečně zváni

- p
la

ce
ná

 in
ze

rc
e 

-



 

Bludovan 2/2022

Periodický tisk územního samosprávného celku. Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího  
čísla vždy 20. každého měsíce. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Místo vydání: Bludov, náklad 1 300 ks. Redakční rada:  

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Alena Bauerová, Mgr. Karel Směšný. Výkonná redaktorka: Bc. Barbora Haušková. 
 Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: bludovan@bludov.cz, fotografie a kresby archiv obce Bludov. 

Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

V sobotu 29. ledna 2022 jsme se sešli u naší skautské klubovny, 
abychom strávili společné zimní chvíle na lyžích a snowboar-
dech. Vyjeli jsme směrem Skiareál Králičák, obuli těsné lyžáky 
a vydali se na svah. Sněhové podmínky byly opravdu příznivé 
a počasí nám velmi přálo. Po chvíli lyžování a snowboardová-
ní jsme se sešli na vrcholku sjezdovky, kde jsme se společně 
vyfotili. Potom přišel čas porovnat své lyžařské dovednosti ve 
slalomu. Výsledky všech zúčastněných byly téměř srovnatelné  
a každý předvedl opravdu ukázkový výkon. Po několika ujetých 
kilometrech jsme zjistili, že čas letí jako voda a naše akce se po-
malu chýlila ke konci. Přezuli jsme se, lyže poskládali do auta, 
rozloučili se a jeli domů. Akce se náramně vydařila a moc jsme 
si ji užili!

Ses. Barbora Vondrušková,
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Šimon Kundrata, Karel Směšný

SKAUTSKÉ LYŽE

Ve školce se nenudíme, sportujeme, dovádíme...

O tom, jak důležitý je pravidelný pohyb pro naše zdraví, my, 
děti z Mateřské školy Bludov, dobře víme. V naší mateřské škole 
sportujeme celý rok. Pravidelně každý den cvičíme, hrajeme  
pohybové hry a užíváme si volnost pohybu na školní zahradě.
 Na podzim, jen co se trochu rozkoukáme, nás čeká kurz 
bruslení. Ani v letošním školním roce tomu nebylo jinak.  
Během zimy pravidelně jezdíme na plavecký výcvik. I když 
to letos bylo trochu složitější, moc jsme se do bazénu v Šum-
perku těšily a přihlásilo se nás opravdu hodně. Během deseti 
lekcí jsme se naučily být s vodou kamarádi a plavat skoro 
jako malé rybky.
 A než se nadějeme, bude tu zase jaro a spousta možností 
pro hry a pohyb na čerstvém vzduchu. 
 A protože nelenošíme, ale sportujeme celý rok, budeme 
určitě pořád zdravé a čilé jako rybičky.

Děti z Mateřské školy Bludov
foto: archiv MŠ Bludov

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Projekt: „Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Můj dodavatel energie ukončil činnost, 

co mám dělat?
Kromě zdražování energií se také mnoho domácností 
potýká s ukončením činnosti dodavatele energie. V tom-
to případě automaticky přecházejí zákazníci k dodavateli  
poslední instance (DPI), který má povinnost půl roku ener-
gie poskytovat, ale jeho ceny jsou často pro zákazníky ve-
lice vysoké.
 Pokud jste se ocitli v podobné situaci, doporučujeme 
najít si co nejdříve nového dodavatele energie. Dle  
statistik je stále mnoho osob, kterým již brzy skončí  
dodávání energie přes DPI, ale nového dodavatele si  
ještě nezajistili. Pro mnoho z nás je složité se zorientovat v 
nabídce dodavatelů energií, v jejich cenách a podmínkách 
dodávání energie. 
 Možná se změna dodavatele týká i vás nebo někoho 
z vašeho okolí. Je mnoho osob seniorského věku, které 
žijí samy ve svých domácnostech a vůbec nemusí tušit,  
že jejich dodavatel ukončil činnost. 
 Pokud se vás změna dodavatele energie týká, ale  
nevíte, ke komu přejít, rádi vám pomůžeme s hledáním 
vhodného dodavatele, vyplníme i potřebné tiskopisy  
a pokud to bude potřeba, zavezeme vás i na pobočku  
k uzavření nové smlouvy. 
 Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme vás ve 
vaší domácnosti. Naše služby nabízíme občanům vaší  
obce zdarma.

Kontaktujte nás na  
tel. čísle: 722 970 171 nebo  

na emailu: poradenstvi@pontis.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost

SPOJUJEME GENERACE


