
Okrsek č.1 Okrsek č.2 Celkem Procento

Občanská demokratická strana 98 131 229 28,91%

Komunistická strana Čech a Moravy 74 79 153 19,32%

Křesťanská a demokratická unie 72 58 130 16,41%

Nezávislí 33 45 78 9,85%

Česká strana sociálně demokratická 37 32 69 8,71%

SNK sdružení nezávislých 20 21 41 5,18%

Strana zelených 18 20 38 4,80%

Strana zdravého rozumu 5 2 7 0,88%

Za zájmy Moravy ve sjednoc. Evropě 6 6 0,76%

Pravý Blok 6 6 0,76%

Balbínova poetická strana 2 3 5 0,63%

Strana za životní jistoty 4 1 5 0,63%

Nezávislá iniciativa (NEI) 5 5 0,63%

Republikáni Miroslava Sládka 4 1 5 0,63%

Unie liberálních demokratů 1 3 4 0,51%

Koruna Česká 1 1 2 0,25%

Helax - Ostrava se baví 2 2 0,25%

Humanistická aliance 2 2 0,25%

Konzervativní strana 1 1 0,13%

“Sdružení nestraníků” 1 1 0,13%

Strana občanů republiky České 1 1 0,13%

Masarykova demokratická strana 1 1 0,13%

Strana venkova 1 1 0,13%

Bludovan
6/2004
ZDARMA

Datum vydání: 30. června 2004

Okrsek č.1 Okrsek č.2 Celkem

Počet voličů zapsaných v seznamu 1 232 1 356 2 588

Počet voličů, kt. byly vydány obálky 381 413 794

Procentuální účast ve volbách 30,93% 30,46% 30,68%

JAK JSME VOLILI V BLUDOVĚ - výsledky voleb do Evropského parlamentu
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

U příležitosti odchodu do důchodu si dovolujeme poděkovat

paní Janě Březinové
za dlouholetou spolupráci a do dalšího již „civilního“ života

 přejeme hodně zdraví, štěstí, elánu, pohody a také stálý úsměv 
na tváři.

Zaměstnanci Obecního úřadu Bludov

Zaměstnanec Funkce Přímá linka E-mail

Ing. Šaj Jan vedoucí odboru 583 301 432 saj@bludov.cz

Petruželová Ludmila matrikářka 583 301 435 petruzelova@bludov.cz

Hubáčková Jindra ekonom 583 301 433 hubackova@bludov.cz

Konečná Marie pokladní 583 301 434 konecna@bludov.cz

Svatoňová Gabriela referentka 583 301 440 svatonova@bludov.cz

Odbor ekonomicko – správní

Odbor výstavby a životního prostředí

Zaměstnanec Funkce Přímá linka E-mail

Fousek Jan vedoucí dboru 583 301 437 fousek@bludov.cz

Šmídová Miroslava referentka 583 301 436 smidova@bludov.cz

Volek Lumír referent 583 301 446 volek@bludov.cz

Tolarová Hana referentka 583 301 438 tolarova@bludov.cz

Příjmení a jméno Funkce Přímá linka E-mail

Ing. Ston Pavel starosta 583 301 442 ston@bludov.cz

Ing. Balhar Jaroslav místostarosta 583 301 444 balhar@bludov.cz

telefonní ústředna     583 301 430
volání na mobilní ústřednu (GSM)   605 723 219

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí a čtvrtek  
7:30 – 11:30  12:30 – 16:30  hodin
polední přestávka      11:30 – 12:30 hodin

Pracovní doba v ostatní dny
úterý      7:00 – 11:30 12:00 – 15:15 hodin 
středa  7:00 – 11:30 12:00 – 15:15 hodin
pátek       7:00 – 11:30 12:00 – 14:00 hodin
 polední přestávka 11:30 – 12:00 hodin

Úřední hodiny starosty a místostarosty 
Starosta  
viz. úřední hodiny pro veřejnost
Místostarosta  
pondělí a čtvrtek 14:30 – 17:30 hodin 

Žádáme zdvořile občany, aby své záležitosti vyřizovali pokud 
možno v úředních hodinách, kdy je zabezpečena přítomnost 
všech pracovníků, popř. je zajištěn zástup.

Mimo úřední hodiny nemusí být jednotliví pracovníci 
přítomni.

   Obecní úřad Bludov

KULTURNÍ OKÉNKO

Naše maminka, paní 
Magdalena Housková - Navrátilová,
která se narodila v Bludově, oslaví 27. července 
své  88. narozeniny.  Často na Bludov vzpomíná, a proto 
si dovoluji jí popřát za celou rodinu prostřednictvím 
Bludovanu všechno nejlepší, zdravíčko a stálý optimismus. 
Možná si na ni ještě vzpomenou její vrstevníci.    Magda

Zaměstnanci mateřské školy Bludov touto cestou děkují paní 
ředitelce Marii Tiché za práci, kterou vykonala pro mateřskou 
školu, a loučí se s ní při příležitosti jejího odchodu do důchodu.
Přejeme zdraví a pořád stejnou vitalitu k naplnění svých plánů, 
více času na rodinu a koníčky. Zaměstnanci mateřské školy Bludov.
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Po    5. 7. 13.00     Oslavy 125 let založení 
  Dobrovolného hasičského sboru 
  Bludov /Hasičský areál/
Út   17. 8. 18.00 Vystoupení uměleckého souboru 
  – Jižní Korea
Pá  20. 8. 20.00 Rytířské klání 
So  21. 8. 13.00 Rytířské klání 

Pozvánka na červenec a srpen  2004

Vzpomínka Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V červenci 2004 oslaví:
Kubíčková Viktorie  Lázeňská 497 70
Minářová Stanislava  8. května 234 75
Krejčí Josef  Školní 694 81
Ston Zdeněk Polní 652 81
Kozáková Anna Nerudova 631 82
Markovská Kristína V Potokách 219 82
Kozáková Marie Ztracená 105 85
Dvořák Otto  Lázeňská 356 89
Jílek Jaroslav Na Hradě 96 90

Jandlová Marie Husova 456 92

V srpnu 2004 oslaví:
Cehová Ludmila Jana Žižky 285 70

Dokoupil Zdeněk Nerudova 830 75

Matějíčková Jaroslava Palackého 475 75

Schauer Antonín U Rybníčku 182 75

Schromer František Dr. Březiny 493 75

Holinková Marie Boženy Němcové 644 81

Janků Miroslav Masarykova 442 81

Snášelová Marie Na Baloně 91 82

Straka Ladislav Špalkova 53 83

Skoumalová Růžena Družstevní 302             91

Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy  rozloučit s naším drahým

Rostíkem Klimešem
Za citlivě odslouženou mši, slova útěchy 
a květinové dary děkují rodiče a bratr.

Hvězdy ti nesvítí, slunce ti nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje

V pondělí 9. července 2004 vzpomeneme
nedožitých 80. narozenin pana

Josefa Březiny

Stále vzpomínají manželka a synové Luděk
a Zdeněk s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Sbor dobrovolných hasičů v Bludově 
blahopřeje svým členům.
Dne 13. července 2004 oslaví své 81. narozeniny bratr Josef Krejčí 
a bratr Jaroslav Jílek bude slavit 28. července 2004 svých  90 let. 
Členové sboru jim přejí do dalších let hodně pevného zdraví, 
pohody a spokojenosti.

Dne 6. července oslaví paní
Viktorie Kubíčková
své 70. narozeniny. Vše nejlepší, 
hodně zdraví a spokojenosti přeje manžel, 
dcera a synové s rodinami.

Dne 3. července oslaví 
zlatou svatbu manželé
Karla a Jiří
Valentovi
Do dalších společných let
jim přejí hodně zdraví,
lásky, porozumění, tolerance,
radosti a životního 
optimismu dcery s rodinami.

Dne 19. srpna uplynou 3 roky od dne, kdy nás
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a 
pradědeček, pan

Antonín Matějček

Dne 6. září by oslavil své 65. narozeniny. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomenou 
manželka, syn a dcera s rodinami, 
vnoučata a pravnouček.

Pátek 16. července
v Bohutíně od 20.00 hod.

Honza Nedvěd a kapela Příbuzní
Předprodej vstupenek: KD Bludov, Trafika u Zámku - Bludov
Šumperk: Audiopalác, Akord

PŘEDPRODEJ: 130,- KČ NA MÍSTĚ: 160,- KČ

„Kdo v srdci žije, nikdy neumírá“

Dne 21. července 2004 by se dožil 75 let pan

Ladislav Plhák
a 7. srpna 2004 vzpomeneme 5. výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka a děti s rodinami.
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Kulturní dům Bludov ve spolupráci se Skupinou historického 
šermu „Páni z Bludova“ Vás zvou na

RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ
Pátek 20. srpna 2004 - od 20.00 do 23.00 hod.

- ohňová vystoupení a ohňová show

Sobota 21. srpna 2004 - od 13.00 hod.
- odpolední program zahrada KD Bludov

- dobová vesnice, stánky, řemesla, domácí zvířata

Vystupují:

Divadlo MAGNET z Bruntálu

Šermířské skupiny: Páni z Bludova, Barbaři

Scénický šerm: Meče, Blesky - Akáda

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

 l. října 1951 odevzdal MNV v Bludově 
veškeren les, náležející doposud do 
vlastnictví obce Bludova, správě státních 
lesů…. Zavedení řízeného státního
hospodářství a uplatňování zásad 
socialismu mělo za následek omezování a
rušení soukromokapitalistického podnikání. 
…Ze soukromých obchodů se smíšeným 
zbožím 3 zanikly, 3 byly združstevněny 
v družstvo Pramen. Družstevní obchod 
Vzájemnost trvá nadále. Ze dvou obchodů 
se střižním zbožím jeden zanikl, jeden byl 
združstevněn. Ze 4 řeznických obchodů 
jeden zanikl úmrtím majitele, 3 byly 
združstevněny. Z 8 hostinců - nádražní 
restaurace a restaurace v lázních není 
do nich započítána, zanikly 4.  Krčma a na 
Zámečku dobrovolně, Národní dům a Paťal 
z úředního rozhodnutí, 4 hostince byly 
zařazeny do komunálního podniku. 
Dva pekaři, zbylí po osvobození, zrušili 
dobrovolně svoje živnosti z odporu 
k združstevňování, takže Bludov, který 
míval za 1. republiky sedm pekařů, zůstává 
bez pekařské dílny. Na některých statcích 
selských se v důsledku toho peče ještě 
chleba v domácí chlebové peci. Zrušen  
byl též obchod s černým dobytkem…
Zámečnická dílna a správkárna kol a 
motocyklů byla majitelem zavřena a 

živnost odhlášena… Klempíř se přihlásil 
do komunálních podniků, živnost malíře 
a natěrače byla zrušena. Bludov byl 
v těchto odvětvích odkázán potom na 
komunální podniky v Šumperku.. Rovněž 
obchod papírem a psacími potřebami byl 
združstevněn, zmizeli i obchodníci ovocem. 
Jako soukromí podnikatelé pracují tu ještě 
2 kováři, 2 truhláři, l kolář, l klempíř a 
l krejčí…
 Bývalý hospodářský lihovar založený 
u velkostatku v Bludově v r. 1856, byl 
při parcelaci velkostatku, jak již vpředu 
uvedeno, združstevněn… Z chléva 
velkostatku zřídilo nové družstvo nákladem 
200.000 Kč skladiště na brambory určené 
k pálení lihu. .. Družstvu ještě v r. 1949 
byla zaručena plná úřední podpora 
k udržení řádného chodu lihovaru. 
V r. 1948 po únorových událostech bylo 
dosavadní vedení nahraženo národní 
správou a v roce 1950 byl lihovar při 
centralisaci lihovarského průmyslu 
navržen ministerstvem průmyslu a výživy 
k zrušení, což bylo brzy uvedeno ve 
skutek..Někteří místní vlivní činitelé prý 
přitom pomáhali lihovaru do hrobu…
Lihovar zpracovával denně 12 q bramborů. 
Z vyrobeného lihu se připravovala 
tzv. bílá kořalka dobré pověsti…

 Znárodněna byla i strojírna v Bludově. 
Tato firma byla založena v roce 1889, 
zprvu vyráběla řezačky a mlátičky, za 
okupace tajně vyráběla pro podzemní hnutí. 
Po r. 1945 se závod rychle rozšiřoval 
a začal s výrobou nakladačů hnoje 
a skladačů sena. V březnu 1948 byl podnik 
znárodněn v celém rozsahu...  Vedení 
závodu převzal Agrostroj n.p. a pokračoval 
v dosavadní výrobě. Od  1. 4. 1949 je veden 
podnik pod názvem Ústředí pro mechanisaci 
zemědělství /UMEZ/ a zavedena v něm 
výroba náhradních dílců traktorů a různých 
hospodářských strojů… V r. 1950 měl 
podnik již 110 zaměstnanců. V r. 1951
koupil podnik pro ubytování svých
zaměstnanců  dům  č. 315.
 …Po r. 1948 byly i lázně v Bludově 
zestátněny… Od listopadu 1948 přestaly 
být lázně jako lázně používány a byl v nich 
zřízen domov řeckých dětí, přivezených 
do naší republiky z Řecka jako obětí bojů za 
osvobození Řecka z monarchofašistického 
útlaku. Bylo jich přes 150… Po uplynutí 
necelého roku byly děti přestěhovány do 
Sobotína a v lázních zřízena ozdravovna pro 
děti – rekonvalescenty ze srdečních chorob. 
…Při této ozdravovně je ještě možnost, 
aby nemocní revmatismem z nejbližšího 
okolí použili na lékařský předpis vanových 
koupelí v sirné vodě bývalých lázní.

Z bludovských kronik… 

Kulturní dům Bludov vás zve 

  v rámci XIV. ročníku 
Mezinárodního folklorního festivalu

 Šumperk 2004

na vystoupení folklorního souboru
KIM HEE – SOOK COMPANY DANCE

Jižní Korea

OSLAVY 125 LET ZALOŽENÍ
DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU BLUDOV

v pondělí 5. července 2004 na hasičském areálu v Bludově

13.00 hod.  - společné focení členu sboru
14.00 - 19.00 hod. - k tanci a poslechu bude hrát hudební 
    soubor NOVÁ OLŠANKA za doprovodu  
    konferenciéra
15.00 hod.  - slavnostní odhalení pamětní desky 
    a předání oceněníPři nepřízni počasí se oslavy budou konat v KD Bludov.

Bohaté občerstvení všeho druhu zajištěno. Srdečně zvou hasiči

PROGRAM:

Občerstvení – vstupné dobrovolné

Úterý 17. srpna 2004
v 18.00 hodin

•  vstupné 30,- Kč  •
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Ukázky  z Bludovanů, vydaných v roce 1972:

• …Místní organizace ČSŽ uspořádá dne 7. března oslavu 
v Národním domě s programem a malým pohoštěním. 
Ovšem jednu zvláštnost tato oslava přece bude mít, a 
sice tu, že naše ženy budou obsluhovat jen mužové…

• …Našemu JZD 5. pětiletky bylo uděleno 16. 5. 1972 v Ostravě 
Čestné uznání ÚV KSČ, federální vlády a ministerstva 
zemědělství za dosažené výsledky a mimořádnou pracovní 
aktivitu v roce 1971 a titul „Podnik 50. výročí vzniku KSČ“…

• …Začíná nám letní sezona a pokud bude teplé počasí, 
začne i rekreace na našem koupališti. Je tam mnoho 
práce, kterou je třeba urychleně dodělat, aby MNV 
mohl zažádat o povolení k provozu. Proto se obracíme 
s výzvou na naše občany, aby nám přišli pomoci v sobotu 
3. 6. 1972. Sraz je přímo na koupališti v 7 hodin ráno…

• Oznamujeme našim občanům, že od 1. 6. 1972 bude 
zahájen provoz pohostinství na koupališti. K dobrému 
posezení na koupališti ve „Vlčím dole“ zve Jednota…

Místní zpravodaj provází bludovské občany už více než tři desetiletí.

 V letech 1971 až 1984 vycházel zpravodaj pod názvem 
Bludovan s kresbou pana Rudolfa Hojgra na první straně /obr. 1/
téměř každý měsíc, vydatelem byla Rada VO KSČ a Rada 
MNV Bludov. Časopis se množil cyklostylováním na národním 
výboře a k dostání byl v bludovských obchodech zdarma.
 V osmdesátých letech byl místní zpravodaj pod názvem 
Bludovský zpravodaj /obr. 2/ vydáván Radou MNV, SKZ, VO KSČ,
MV NF a SPOZ Bludov, v roce 1990 pak Radou MNV Bludov 
a OV Chromeč a Vyšehoří. Tisk  -   Drobná  provozovna,
rozmnožovna MěNV Šumperk.
 Od roku 1991 začal vycházet zpravodaj pod původním názvem 
Bludovan a s kresbou pana Rudolfa Hojgra /č. 3/ jako měsíčník, 

později nepravidelně. Zprvu se prodával za 2.- Kč, později rada rozhodla 
vzhledem k důležitosti informovat občany o bezplatném dodávání 
do všech domů v Bludově a tak je tomu dodnes. Grafiku a tisk 
zajišťovalo Petit Studio v Šumperku a od roku 1995 měsíčník 
Bludovan graficky upravuje a tiskne tiskárna KartoTISK.
 Od roku 1995 Bludovan vychází pravidelně desetkrát ročně, každý 
měsíc s výjimkou ledna a srpna se objevuje v našich schránkách. 
Vydavatelem  je Obecní úřad Bludov. Od konce roku 2002 má Bludovan 
trochu jinou podobu, na první straně je kresba /obr. 4/ radnice.
 V současné době se Bludovan tiskne v nákladu 1.150 kusů. 

Mgr. Jarmila Divišová

 

Bludovan, Bludovský zpravodaj a opět Bludovan

• Mnoho občanů Bludova má zájem na tom, aby naše obec 
 byla stále hezčí, aby návštěvníci viděli Bludov čistý, 

ozdobený květinami a s upraveným prostranstvím. Bohužel, 
jsou však mezi námi jedinci, kteří toto asi neuznávají a 
mají úplně opačný názor. Vždyť co říci tomu, že někteří 
občané sypou odpadky, střepy a kovy přímo na cesty, do 
polí a sousedům do zahrad. Také močůvky a odpad ze 
žump vypouští do příkopů, na cesty a sousedům do zahrad. 
Je nejvyšší čas, aby jim to řádní občané zarazili. Stačí to 
jen oznámit na MNV, který proti takovému občanu jistě 

 zakročí…

/obr. 1/

/obr. 3/

/obr. 2/

/obr. 4/

Bludovan
5/2004
ZDARMA

Datum vydání: 30. května 2004
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Spolky a spolkový život jejich členů 
v Bludově od konce 19. století

III. pokračování

 V předchozích dvou dílech pojednání 
o bludovských spolcích jsme se věnovali 
výhradně spolkům, které hrály nezanedbatelnou 
roli v životě obce na konci 19. a v první půli 
20. století. Dnes přišel čas na nejstarší a zřejmě 
nejvýznamnější z nich – na Sbor dobrovolných 
hasičů. Proč nejvýznamnější? Jen málokterý 
spolek je tak výrazně orientován nikoli na své 
vlastní zájmy a potřeby, ale na pomoc svým 
bližním, jak ostatně praví nápis na jednom ze 
starých sborových praporů. 

 Bludovský hasičský sbor byl založen 
roku 1879, a to jako první na severní Moravě 
(úplně první český dobrovolný hasičský sbor 
v našich zemích byl založen v Třebíči v roce 
1868). Zakládajícími členy byli pozdější 
starosta Jan Jáně (čp. 45), pozdější řídící učitel 
František Wicenec, Jan Březina, Karel Kotrlý, 
Hynek Kotrlý, Celestin Jáně, Alex Jáně, Jan 
Kulhaj, Josef Jurásek a Josef Švejda. Poslední 
jmenovaný se stal prvním náčelníkem, ve 
funkci jej po krátké době vystřídal Jan Jáně, 
který funkci vykonával až do roku 1892, kdy 
byl zvolen starostou obce. V té době měl již 
sbor více jak 60 členů a dvě ruční stříkačky. 
 Jana Jáně vystřídal ve funkci Augustin 
Habermann, toho pak Alex Jáně a poté Hynek 
Kotrlý, který byl náčelníkem až do roku 1913. 
Ke zvláštní události došlo v roce 1906, kdy se 
hromadně přihlásili za členy Sboru členové 
obecního zastupitelstva – ze zajímavých 
jmen uveďme alespoň některé: MUDr. Alois 
Sloupenský, správce velkostatku František 
Pospíšil, či pozdější starosta František Březina. 
Činnost hasičů přerušila první světová válka, 
kdy např. v roce 1917 zůstalo v obci pouze 10 
členů, ostatní byli na frontách. 
 Po válce se stal starostou sboru pozdější 
starosta obce Petr Plod. Tehdy se také začala 
věnovat pozornost výchově mládeže. V roce 
1927 za podstatného přispění obce pořídil sbor 
motorovou stříkačku. O dva roky později při 
příležitosti oslav 50. výročí založení sboru si 
místní hasiči pořídili nový spolkový prapor 
– za zvuku státní hymny jej odhalila jeho 
kmotra komtesa Gabriela Zierotínová. V roce 
1932 vystřídal starostu sboru Františka Pavlíka 
František Plod a náčelníka Hynka Kotrlého 
František Martinák. Z meziválečných událostí 
stojí za zmínku ještě rok 1937, jakožto 
založení odboru žen a širokého zapojení žen 
do práce sboru.
 Po ostudné Mnichovské konferenci 
zažívá činnost místních hasičů dlouhý 
útlum. Starostou se v roce 1939 nakrátko 
stává Štěpán Konečný, velitelem pozdější 
předseda MNV Karel Hrycaj. 14. června 1940 
nařizuje německý starosta obce Anton Winkler 
rozpuštění spolku a zabavení veškerého jeho 
majetku. A právě v této chvíli ukázali hasiči, 
jak moc jim na jejich spolku záleží – přes 

výhrůžky vězením a vysokými pokutami 
schovali a nevydali spolkový prapor, všechny 
jednatelské a pamětní knihy a sborovou 
korespondenci. Spolkový prapor – nejvzácnější 
věc – uschovali manželé František a Julie 
Plodovi.
 Po osvobození v roce 1945 se nakrátko 
starostou místní hasičské jednoty opět stává 
František Plod, v únoru 1946 jej vystřídal 
znovu Štěpán Konečný. Velitelem se stal 
Vladislav Pavlík. Rozšíření činnosti znamenal 
pro hasiče rok 1948, kdy byl rozehnán 
Svatopluk a Orel a velká část jejich členů 
– divadelních ochotníků – přechází právě do 
hasičského sboru. Založili divadelní odbor a 
již v prosinci sehráli v Národním domě první 
divadelní hru, čímž nadlouho navázali na 
skvělou tradici divadel hraných v Národním 
domě od začátku století. Sehráli hry jako Na 
letním bytě, Podskalák, Muzikantská Liduška, 
Děvče z předměstí, Sto dukátů za Juana, Jakub 
Oberva, Jedenácté přikázání, Muziky, muziky, 
V tichém domě na Čertovce a další. Rozsáhlá 
kulturní činnost sboru se projevuje již dlouhou 
dobu pořádáním karnevalů či plesů.
 Zemřelého starostu sboru Štěpána 
Konečného vystřídal v lednu 1951 předseda 
Eduard Kolomazník, velitelem se stal 
František Krejčí – ten se v roce 1954 funkce 
vzdal, neboť byl pověřen profesionální funkcí 
výcvikového tajemníka na krajském výboru 
Československého svazu požární ochrany. Na 
dalších 20 let ho vystřídal František Pazour, 
duše a jeden z nejvýraznějších symbolů 
hasičského sboru minimálně druhé půlky 
20. století. Do období začátku padesátých 
let spadá také jeden z největších sportovních 
úspěchů v dějinách sboru – druhé místo 
v celostátní soutěži v roce 1953, které získalo 
družstvo ve složení: Fr. Krejčí, Fr. Kozák, J. 
Straka, Vl. Pavlík ml., K. Kotrlý, Fr. Kvapil, 
Jos. Hruba, Jos. Kranich, náhradník: J. Janíček. 
Kolomazníka vystřídal na postu předsedy 
v roce 1957 František Krejčí, který jím byl až 
do roku 1971, kdy jej na hasičském zájezdu 
do Bratislavy ranila mrtvice a on ve věku 45 
let zemřel. Od téhož roku si jeho památku 
hasiči připomínali Memoriálem Františka 
Krejčího. V té době měla jednota 136 členů. 
Krejčího nahradil na postě předsedy Vladislav 
Pavlík, roku 1974 byl vystřídán Vladimírem 
Strašilem, velitele Fr. Pazoura téhož roku 
nahradil Ladislav Snášel. 
 V roce 1991 došlo ke změně názvu na 
Sbor dobrovolných hasičů. Novým starostou 
sboru byl zvolen Jaromír Kvapil. Později se 
velitelem stal Josef Kotrlý. V roce 1999 se 
novým starostou sboru stal Jaroslav Kulhaj. 
V současné době má sbor 145 členů.
 Do historie bludovského hasičského 
sboru se samozřejmě nezapsali pouze jeho 
starostové, předsedové, náčelníci či velitelé. 
Samozřejmě nemůžeme vyjmenovat všechny, 
zmiňme alespoň některé – Oskar Hroch, Josef 
Hruba, Karel Jáně, Lubomír Kašpar, František 
Kozák, Josef Krejčí, Alois Nimrichtr a další. 

Těch současných nadšenců a obětavých 
pracovníků je také celá řada.

Soutěže
Bludovští hasiči jsou po širokém okolí známí 
svými úspěchy v požárním sportu. Konec 
konců, o jejich kvalitách svědčí současná 
podoba spolková místnosti, kterou zdobí 
stovky pohárů za úspěchy družstev žen, 
mužů, dorostenců i jednotlivců. Vždyť jenom 
z poslední soutěže okresního kola v požárním 
sportu mužů, žen a jednotlivců v Hrabišíně 
těchto pohárů přivezli šest! Hasiči pracují 
systematicky s mládeží, takže průběžně 
doplňují družstva mužů a žen. Vždyť dnešní 
přeborníci, kteří sklízejí úspěchy – namátkou 
jmenujme Romana Kamlera, Jaromíra Kulhaje 
ml. či Karla Kubíčka – byli při oslavách sta 
let od založení ještě v kočárku, při stodesátém 
v kategorii žáků a dnes jsou oporami družstva 
mužů.

Tři desítky let stavební činnosti
Mezi lety 1949 a 1981 si místní hasiči 
vybudovali kompletní technické zázemí. 
V roce 1949 přislíbil MNV, že přidělí hasičské 
jednotě celý dům čp. 331, někdejší obecní 
úřad (dnes kavárna Rosso). Na úpravě domu 
odpracovali hasiči pod vedením Jaroslava 
Dostála množství hodin, 25. června 1950 
jim byl Hasičský domov předsedou MNV 
slavnostně předán. 
 V téže době vybudovali hasiči v těsné 
blízkosti nového Hasičského domova sušárnu 
na hadice, zdarma zde odpracovali přes 
2000 brigádnických hodin. Hnacím motorem 
výstavby byl František Pazour.
 U příležitost 100. výročí založení byl 
roku 1979 otevřen první hasičský areál na 
někdejší farské zahradě. Z farského rybníka 
byla vybudována požární nádrž, farská 
stodola, v níž již od konce války byly 
uskladněny hasičské stroje, byla roku 1981 
hasičskými dobrovolníky zbořena a na jejím 
místě vybudována zcela nová tzv. hasičárna. 
Slavnostně byla otevřena 30. května 1981. 

Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně – 125 let 
od založení Sboru dobrovolných hasičů Bludov

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Bludov 
na jaře 2004
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Tím se uzavřelo více jak třicetileté období 
horečného budování. 

Požáry, povodně
Neodmyslitelnou součást hasičské historie tvoří 
požáry. Tato neštěstí se Bludovu nevyhýbala, 
takže záhy po svém vzniku měl místní hasičský 
sbor plno práce tu s výsledkem lepším, tu 
horším. Tak např. v roce 1882 vyhořelo pět 
stodol a jedno stavení. V říjnu 1884 vyhořela 
rychta, která poté již nebyla obnovena 
(stála v prostoru mezi dnešním kulturním a 
obchodním domem), o rok později dvakrát 
hořely hospodářské budovy žerotínského 
velkostatku. Toho roku hořelo v Bludově 
pětkrát, lidé si vykládali, že ohně zakládá 
jeden hasič, aby byl u ohně první. Hasiči se 
totiž předtím domluvili, že ten z nich, kdo 
bude první u požáru, dostane prémii. V srpnu 
1900 právě o hasičské slavnosti vyhořela plná 
stodola Jakuba Stona (čp. 40), v roce 1912 
hořelo u Františka Čmakala (čp. 104), roku 
1914 u Hynka Kotrlého (čp. 37) a u Antonína 
Dvořáka (čp. 356), roku 1916 u Štěpánka (čp. 
179), roku 1920 u Bendů (čp. 109), roku 1921 
panská kolna se slámou v Dolečkách a chalupa 
Ignáce Klimeše (čp. 272) – ten zabil svou ženu 
a čtyři děti, zapálil chalupu a na její půdě se 
oběsil; roku 1923 hořelo u Šimků (čp. 277) 

a u Kunčarů (čp. 75).
 Z největších požárů poválečných stojí za 
zmínku především případ družstevních stodol, 
které byly v srpnu a září 1954 zapáleny 
odpůrci komunistického režimu. Hasičům se 
podařilo zachránit přilehlé budovy u stodoly 
u Horního dvora. V roce 1958 hořel statek 
Josefa Březiny (čp. 95) a Jánětova stodola 
u krčmy. V červnu 1965 vyhořel bludovský 
mlýn – likvidace požáru si vyžádala zásahu 
několika požárních sborů. V živé paměti jistě 
ještě máme požár sokolovny v roce 1993.
Hasiči nebojují pouze vodou proti ohni, 
ale mnohdy i proti samotné vodě. Zvláště 
na přelomu 19. a 20. století se velmi často 
rozlévala Morava (např. v roce 1883 stoupla 
její hladina o tři metry). Zřejmě nejhorší 
pohroma v tomto směru přišla právě před 
dvaceti lety – v červenci 1984 došlo k průtrži 
mračen, kdy ohromné množství vody zatopilo 
sklepy, studny a zbořilo dům Markovských 
v Potokách. Čerpání vody ze sklepů v celé obci 
trvalo deset dní. Při katastrofálních povodních 
v roce 1997, které se Bludovu jako zázrakem 
vyhnuly, pomáhali bludovští hasiči v okolních 
postižených obcích, pomáhali při odstraňování 
následků v Troubkách na Přerovsku, zřejmě 
nejpostiženější obci, s jejímž hasičským 
sborem udržují bludovští již dlouhou dobu 

přátelské vztahy.
 Činnost a podoba hasičského sboru je 
vizitkou každé obce. Podle toho bludovského 
na tom naše obec není vůbec špatně! 
Jeho velkým štěstím bylo, že již od svých 
počátků byl těsně spojen s obecními orgány, 
kdy mu jeho vybavení pořizovala obec. 
Již v devatenáctém století si zřejmě dobře 
uvědomovala, že bez fungujícího hasičského 
sboru dává v šanc svoji budoucnost. Je přitom 
ale důležité vědět, že hasiči nepodléhají velící 
pravomoci obecních představitelů. Stále je to 
sbor dobrovolných hasičů. 
 Bludovští hasiči v minulosti byli a dodnes 
jsou dokladem toho, že dobře fungující sbor 
nejenže chrání majetek občanů před ohněm 
či před vodou, ale že může být i kulturním 
centrem obce. Celých 125 let už naplňují větu, 
kterou mají vyšitou na svém starém praporu: 
„Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně“. Tak jim 
všichni přejme, aby se jí drželi i nadále. Je to 
v zájmu nás všech.

PhDr. Stanislav Balík

Literatura: 
100 let založení dobrovolného požárního 
sboru Bludov, 1979
Březina, J.: Paměti obce Bludova, 1927
Sobek, J.: 125 let hasičského sboru 
v Bludově, 1999

Vzpomínáme….
Začátkem letošního července tomu bude  už 7 let, co Moravu postihly ničivé záplavy, na leteckém snímku vidíte, co řeka Morava napáchala 
v našem nejbližším okolí  /vlevo lázně, vpravo Chromeč/
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Krajské finále ve  florbalu 
Hranice n. M. 15.4.2004
Firma ORION převzala v tomto školním 
roce organizaci celostátního turnaje
FLORBAL CUP 2004 pro žáky 4.-5. tříd.
Naše škola se zúčastnila okresního kola 
v Šumperku a obsadila 1. místo  před
ZŠ Mohelnice a III. ZŠ Šumperk. 

Jako nejlepší v okrese jsme byli nominováni 
do krajského kola, které se hrálo
v Hranicích na Moravě 15. 4. 2004 za účasti 
vítězů 5 okresů.

Krásné  2. místo je úspěchem, i když kluci 
chtěli být vítězi.

Pořadí:  1. ZŠ Přerov
              2. ZŠ Bludov
              3. ZŠ Prostějov
              4. ZŠ Olomouc
              5. ZŠ Vidnava

Děkujeme hráčům za příkladnou reprezentaci.
                      Mgr. Jindřich Blaťák

Výtvarná soutěž
Mezinárodní zelený kříž pořádal již sedmým 
rokem výtvarnou a literární ekologickou
soutěž „Pestrá planeta“. Této soutěže se
zúčastňují i žáci naší školy.

V regionálním kole získali letos ocenění tito 
žáci:
Aleš Bittner 3.B., Veronika Schnaubertová 
3.B., Eva Zatloukalová 7.B.,  Markéta
Banková 7.B., Václav Váňa 8.B. a Lucie 
Gronychová 7.A.

Významného úspěchu dosáhla žákyně 
7. ročníku Lucie Gronychová. Její obrázek
 postoupil do celostátního kola a byl jedním 
z devíti oceněných výtvarných prací. Tyto 
práce hodnotilo 8 akademických malířů 
a budou reprezentovat Českou republiku
v mezinárodním kole v Milánu. Lucie
si cenu přebrala 9. 6. 2004 na Ministerstvu
zahraničních věcí v Praze.

Mgr. Vladimíra Horáčková

Vážení rodiče,
letos poprvé byly použity na přijímacích 
zkouškách na střední školy SCIO testy 
v celém Olomouckém kraji. Dovolte mi, 
abych Vás s nimi seznámila. Většina škol 
použila 3 testy: z matematiky, jazyka 
českého a obecné studijní předpoklady.
Test obecných studijních předpokladů 
testuje obecné dovednosti, které jsou
považovány za nezbytné ke studiu. 
Jedná se o dovednosti verbální (slovní
zásoba, posuzování významových rozdílů
slov, porozumění textu….),  analytické 
(vyhodnocování logických podmínek, 
vyhledávání informací v textu, tabulkách,
grafech…),  a  kvantitativní  (zjednodušování 
matem. situací, matematizace problémů, 
rychlost operací s čísly …). Na každý 
test je vymezen časový limit 60 minut. 
M a ČJ mají obvykle do 30 otázek,
test obecných předpokladu 70 – 75 otázek.
Způsob hodnocení: 

1. správně vyřešený úkol -  zisk 1 bod
2. nevyřešený úkol           -         0 bod 
3. chybně vyřešení 

Informace ze ZŠ  - ztráta 1 bodu    (jsou-li 2 možnosti)
 -  ztráta 1/3 bodu (jsou-li 4 možnosti)
 -  ztráta 1/4 bodu (je-li   5 možností)

Výsledné číslo je tzv. skóre.
Ale výsledek testu je vyjádřen tzv.
percentilem. Hodnota percentilu udává,
kolik % testovaných dosáhlo horší 
výsledek. Např. ten, kdo dosáhl 75 percintil,
předstihl 3 všech testovaných, 100 perc.
– byl nejlepší. Žáci 8. tříd si mohou
vyzkoušet několik testů a podle výsledků
vytipovat střední školu, na kterou se
budou hlásit. Dosahuje-li někdo v testech
percintil nad 75 může se rozhodnout
pro gymnázium, spec. střed. školu. 
Nad 67 – obchodní akademie, SPŠ.
Nad 50 – střední odborné školy. 
    K odhadnutí na přijetí na konkrétní školu
je třeba vědět, kolik procent přihlášených 
škola přijímá. (tzv. převis). K tomu 
účelu poslouží údaje z minulých 
školních let. Zájem o střední školy
i počty přijímaných se meziročně mění
velmi pomalu.
Více informací ke SCIO testům můžete 
získat na WWW.scio,cz.
    V letošním školním roce se na střední 
školy a maturitní obory hlásilo 28 z 35 žáků
9. tříd. Výborných výsledků a umístění
u přijímacích zkoušek a pochvalu si
zaslouží Marie Baslerová, Kateřina 
Joklíková, Veronika Vaňková, Radim 
Holinka, Martin Bank, Veronika Juránková,
Renata Ptáčková a Andrea Osladilová.
    Blahopřejeme všem přijatým žákům 
a přejeme jim hodně úspěchů na studiích 
i v životě.

                Mgr. Květoslava Procházková   

LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Upozorňujeme všechny zahrádkáře, sadaře 
a pěstitele ovoce na 18. a 19. září, kdy 
bude v kulturním domě a v lázních Bludov 
výstava ovoce a zeleniny.
V lázních byla první ovocnářská výstava 
před 70 lety.
 Se svolením ředitele lázní Mudr. 
J. Riedla chceme navázat na tuto tradici. 
Výstava bude pod patronací  Ú.R. Šumperk 
a zúčastnit se mohou pěstitelé celého 
regionu a ne jen zahrádkáři. Výstava bude 
odborníky řádně určena a ohodnocena. 

Nejlepšího pěstitele odměníme věcnou cenou. 
Podrobnosti budou ještě včas zveřejněny.
       

Poděkování

„Někdy pohled do krajiny připomíná 

ztracený ráj. Ale pak si uvědomíme, že ráj 

není navždy ztracen, jen jej musíme chtít 

vidět a nalézt, vždyť je všude kolem nás. 

Zahrada a krajina  nám připomíná, že“ 

jsme z božského ráje nikdy nebyli vyhnáni.

Účastnici zájezdu (Severní Morava) 
22.května děkují všem zahrádkářům 
ZO Bludov jmenovitě Ing. B. Divišové 
a Ing. K. Janíčkovi za krásný přístup 
ke krajině, zvířatům a historii kraje 
i obce. P. Jirglové za vzorné ubytování 
a členům ZO za krásný večer.
Všem přejeme stálé zdraví, osobní 
a pracovní pohodu.
Za všechny (bylo nás 37) referent MŽP 
pro CHKO Morava
                                   Helena Sykorová.    

Výbor Zo ČZS v Bludově 
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 Výletem do Prahy a závěrečným soutěžním
kolem na půdě Senátu České republiky 
skončil letošní projekt Paragraf 11/55, který
přinesl žákům naší školy nejenom obrovský
úspěch, ale i spoustu nových vědomostí
a nečekaných zážitků.
 V únorovém vydání Bludovanu jsme 
Vás, čtenáře, zvali jako diváky na školní kolo 
soutěže, která se týká znalostí a dodržování 
zákonů a je určena dětem 6. - 9.tříd základních 
škol. Základní kolo jsme připravili ve 
spolupráci s obcí a Vilou Doris Šumperk.

ŠKOLNÍ KOLO
 10.března 2004 v 9:30 nastoupilo 6 
pětičlenných družstev, podporovaných svými 
fanoušky, ke dlouhému a vyčerpávajícímu 
klání pod vedením moderátora V. Veselovského 
a jeho 2 pomocnic. V pěti soutěžních 
disciplínách předvedly děti své znalosti 
a umění porotě, která hodnotila přísně, 
ale spravedlivě. Týmu porotců ve složení 
Ing. Pavel Ston, Jana Klimešová, 
Mgr. Alena Bauerová, ThDr. Hynek Wiesner, 
Mgr. Jaroslav Ondráček (krajský koordinátor 
soutěže) a Mgr. Květoslava Procházková 
velel jako předseda Judr. Josef Sedláček.
 V přestávkách mezi jednotlivými koly, 
kdy se porota radila a rozhodovala, si mohli 
soutěžící na chvíli oddechnout a spolu s 
diváky i hosty zhlédnout několik vystoupení 
pop-rockového dua, aerobiku a brejkařů. Po 
více než třech hodinách bouřlivé atmosféry 
a napjatých nervů vyhlásil předseda poroty 
konečné výsledky školního kola. Vítězem 
a postupujícím do oblastního kola se stalo 
družstvo MASTERS, složené ze žáků třídy 
9. B. Na druhém místě se umístili BULÁNCI(hoši 
8.tříd) a jako třetí skončili ŽABÁCI (žáci 
7.tříd). Za nimi pak následovali DELFÍNI, 
KONTÍCI a MÉĎOVÉ. Všichni soutěžící 
si odnesli na památku diplomy a věcné dary 
a určitě budou mít dlouho na co vzpomínat.
 Náš velký dík patří všem, kteří se na 
zdárném průběhu akce podíleli-učitelům, 
členkám keramického kroužku pod vedením 
p.uč. Horáčkové, školní stravovně, Vile Doris,
moderátorovi, účinkujícm, hosteskám 
i porotcům.

Zvláštní poděkování zaslouží sponzoři:  
 PNEUSERVIS MATĚJ
       ZOD BLUDOV
       OBECNÍ ÚŘAD
       ZDENĚK MARKOVSKÝ
       JANA KLIMEŠOVÁ 
       VERONIKA TROFIMOVÁ

OBLASTNÍ KOLO - 1.MÍSTO
 V oblastním kole se střetlo 6 družstev,
bojujících o postup do kola krajského. Vše 
se odehrálo 30. března 2004 v šumperském 
divadle. O napínavou zábavu a skvělou 
atmosféru se postarala vítězná družstva 
základních škol v Bludově, Hanušovicích,
Rudě nad Moravou, Sudkově, 3. ZŠ v Zábřehu a 
5. ZŠ v Šumperku společně se svými fanoušky a 
V. I. P. hosty. Koordinátoři z Vily Doris zajistili 
bezvadný doprovodný program, v porotě 
zasedly známé osobnosti veřejných institucí 
a celou soutěž řídili dva skvělí moderátoři.
Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení 
Marie Baslerová, Renata Ptáčková, Eva Mikulová, 
Martin Bank a Jiří Znoj. Jejich pečlivá příprava 
přinesla všem obrovskou radost a zasloužený 
úspěch. Již v prvním kole se ujali vedení-ve 
znalosti zákona byli nejlepší. Svůj náskok si 
udrželi i v kolech následujících. Poslední kolo 
však mohlo s pořadím ještě zamíchat,protože 
tipnout si věk 6-ti figurantů není vůbec lehké. 
I spousta dospělých se ve svých odhadech 
spletla. Naše družstvo ani jednou nezaváhalo a 
tuto disciplínu si náležitě vychutnalo. Ještě před 
dokončením posledního kola bylo všem naprosto 
jasné, kdo zvítězí. Maruška, Renata, Eva, Martin 
a Jirka skončili první s obrovským náskokem 
a své vítězství si skutečně zasloužili, protože 
byli nejlepší. A také měli nejlepší a nejhlasitější 
fandy, kteří o sobě dávali v hledišti patřičně 
vědět a vytvářeli tak vynikající atmosféru.
Prvním místem v oblasti si naši žáci zajistili 
postup do kola krajského a hlavně účast 
na finále celé soutěže a výlet do Prahy.
 
KRAJSKÉ KOLO - 3.MÍSTO
 Krajské kolo 12. května 2004 bylo 
skutečně tvrdým oříškem pro všechny soutěžní 
týmy. Nikdo nevěděl, jaký bude jeho přesný 
průběh, jaká budou témata k prezentaci, z 

PARAGRAF  11/55 ... dodržujme zákony

čeho se bude stavět věž. Jediné jisté bylo, že 
se opět v šumperském divadle sejdou a své síly 
změří družstva Bludova, Šternberka, Tovačova, 
Určic, Tršic a Klenovic na Hané za vydatné 
podpory svých fanoušků a hostů.Naše soutěžící 
přijel podpořit i pan starosta Ing. P. Ston, 
místostarosta Ing. J. Balhar a pan Ing. M. Klimeš.
 V prvním kole bylo položeno 12 otázek 
z oblasti práva, ve 2. kole se stavěla věž 
z molitanových kostek, ve 3. kole museli 
soutěžící vymyslet 10 zákonů, podle kterých by 
mohlo fungovat město. Po přestávce pak měli 
jeden z těchto zákonů obhájit (vlastní výběr); 
svou obhajobu si mohli během své přestávky 
připravit. Naše družstvo prezentovalo zákon 
o zákazu veškerých hazardních her, včetně 
automatů. Využili k tomu dovezené kostýmy, 
zahráli scénku a zaslouženě toto kolo vyhráli. 
Porota pak všem ještě sama vybrala 1 zákon, 
který musela družstva obhájit bez přípravy, 
tzv. spatra! V pátém kole se hádal přesný věk 
figurantů a všichni se ve svých odhadech hodně 
mýlili. Po strhujícím finiši zvítězilo družstvo 
Tovačova těsně před Bludovem, který společně 
s Tršicemi získal stejný počet bodů. Následoval 
rozstřel v podobě určení věku dalšího figuranta, 
jenž nás odsunul až na 3. místo. Ale i to je 
více než skvělé.V takový úspěch na začátku 
všeho dění nikdo nedoufal. Krajské kolo 
bylo velice vyrovnané a mohl zvítězit každý.

O tom, jak jsme se měli v Praze, napíšeme
příště.                            
   školní koordinátorka
                                Mgr.Ivana Brázdová

                                   a vedení ZŠ Bludov  

L. Gronychová

Hostesky - Z.Brdečková
+ M. Klimešová

Vítězné družstvo MASTERS

Porota
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  Celkem 25 dětí z bludovské pionýrské skupiny se 
vydalo na víkendový pobyt do Liberce. Odjeli už
v pátek 28. 5. 2004.
 V tomto severočeském městě navštívili ZOO, 
botanickou zahradu, aquapark a lanovkou vyjeli až na 
Ještěd, kde se jim díky slunnému počasí naskytl překrásný 
výhled do okolí. Program byl všestranný, takže si každý 
našel to „své nej“, které se mu na výletě zamlouvalo nejvíce.

Petra Kotrlá ml. a Martin Dobiáš

Zde si můžete přečíst i několik postřehů od dětí:

Marcela Straková (Máca), 6.tř.: „Aquapark byl největším
zážitkem, který se mi v Liberci líbil. Bylo tam plno 
tobogánů a vířivek. Škoda, že jsme tam byli krátkou 
dobu, klidně bych tam zůstala celý den! Bydleli jsme 
ve škole, kde byla pořád zábava, protože jsme hráli 
spoustu her. Nejlepší byla hra, ´kdo vydrží být nejdéle 
potichu´. Chtěla bych se tam ještě někdy podívat.“

Marcela Straková (Cecík), 6.tř.: „V Liberci se mi líbilo 
zcela všechno, ale úplně nej byl aquapark. V pokoji, kde 
jsme spali panovala dobrá nálada. Já jsem si koupila 
tričko a holky náušnice všech barev. Bylo to tam super!!!“

Tereza Hegerová, 6.tř.: „Do Liberce bych se klidně 
vrátila, beze všeho! Nejlepším zážitkem pro mě byl 
liberecký aquapark, kde jsem nejvíce času strávila na 
tobogánech a ve výhřivkách. Bydleli jsme ve škole, kde 
ve volných chvílích Petra a Martin vymýšleli skvělé hry.“

Daniela Matějková, 8.tř.: „V Liberci se mi líbilo a program
byl opravdu bohatý. Byli jsme skoro všude, ale nejlepší
to bylo v botanické zahradě, kde rostla spousta krásných,
velkých rostlin a keřů…. Prostě exotika! Super!“

Veronika Cikrýtová, 3.tř.: „Nejvíc se mi líbily želvičky, které jsem viděla 
v ZOO.“ 

Kateřina Hlásná, 8.tř.: „Myslím si, že se výlet povedl! Moc mě zaujala 
zoologická zahrada a aquapark. V Liberci jsme si užili spoustu legrace a 
zábavy. Vzhledem k tomu, že mě kytky moc nezajímají, jsem si myslela, 
že mě botanická zahrada nenadchne, ale opak byl pravdou. Obří kaktusy a 
krokodýl byli fakt super. Procházky po městě byly taky fajn. Zážitkem pro mě 
byl pohled na ´střelenou holku´ v červeném tričku, která tančila na náměstí 
na koncertě místní skupiny. Ubytování nebylo špatné, ale jídlo bylo výborné! 
Můžu říct, že je Liberec krásné město a doufám, že jsem tam nebyla naposled!“

LIBEREC 2004

David Zaoral, 4. třída

Pohádkový les – Dětský den 
12.června 2004 se uskutečnil  druhý Pohádkový les a Dětský den 
u Kostelíčka.
V sobotu ráno ještě vydatně pršelo, ale před obědem se vyčasilo 
a nakonec z toho byla pěkná sobota. Hlavními pořadateli byli: 
Páni z Bludova, Kulturní dům Bludov a Pionýři z Bludova.
Finančně se na akci podíleli: obec Bludov a další sponzoři: 
Pneucentrum Matěj, Bludovská a.s., MK Fruit ovoce – zelenina, 
Kartotisk s.r.o. Šumperk, Kamenictví Verner a Hostinec u Obra Drásala 
v Chromči. Mezi řadou účinkujících se objevili: folklorní soubor 
Markovice z Postřelmova, divadlo Magnet z Bruntálu, kouzelník 
Michal Janza, Psovodi ze Šumperka, skupina scénického šermu 
AKÁDA, Brejkaři z KD Bludov a na závěr zašermovali Páni z Bludova.
Na přípravě a realizaci této náročné akce se podílelo přes 50 lidí. Jim i 
všem ostatní, kteří pomáhali, srdečně děkujeme.                                 
                                                         M. Schauer – Páni z Bludova
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 I když má lázně v místě svého bydliště, 
přesto od r. 1990, kdy navštívil bludovské 
lázně poprvé, pravidelně každý rok absolvuje 
pan Josef Keclík léčebnou kúru až v Bludově. 
Ve svých 83 letech, letos už po patnácté, po 
dobu  tří týdnů dojíždí vlakem  z Jeseníku 
na chromečské nádraží a odtud pěšky 
do lázní. A to proto, že nedá dopustit na 
bludovský léčebný pramen, který mu
jediný pomáhá od jeho nemoci. 
 Pochází z pěti sourozenců. Narodil se
v Temenici, bydlel ve Zlíně, Praze, Starém 
Městě. Od r. 1954 bydlí v Jeseníku. 
Možná si na něj někteří jeho vrstevníci 
vzpomenou, protože v letech 1948 – 1953 
bydlel  i v Bludově, v domě,  kde je nyní 
kavárna Rosso, v tzv. Baťově domě, kde 
současně i prodával obuv.
 V přízemí  byla kuchyně, obchod a
správkárna, která se později přestěhovala 
do dnešní cukrárny u kostela /poté, když
odtud odešel dr. Boleslav./ V prvním poschodí 
byly  pokoje. 
 Celý život pracoval v obchodech s obuví, 
dříve prodával, později jako vedoucí šéfoval 
14 zaměstnancům. Jako ročník 1921 byl 
také od roku 1942 až do konce války totálně 

nasazen v Berlíně, kde pracoval v továrně 
na ozubená kola. Když odešel do důchodu, 
prodával sedm let občerstvení v kiosku na 
Zlatém Chlumu u Jeseníku, kam denně 
nosil na zádech 25 l vody do vzdálenosti 
asi 5 km  s převýšením kolem 500 m. Dle 
svého názoru si těmito výstupy odrovnal 
kolena. Začal trpět artrózou a velké bolesti 
kloubů ho trápily i v noci. Střídal ortopédy 
a léky, nepomáhaly injekce ani jiné léčení.
 Protože zkoušel vše, rozhodl se zkusit 
i  bludovské lázně. Jako samoplátce zde 
byl poprvé v r. 1990 a hned napoprvé 
zaznamenal velký úspěch. Od té doby 
každý rok jezdí pro zdraví do Bludova, 
kde pokaždé absolvuje všechny procedury, 
koupele, bazény a obklady. Nejvíce mu 
dělá dobře rašelina  -  peloidní zábaly.
 V současné době je na tom zdravotně 
velmi dobře. Nepotřebuje  hůl, kterou dříve 
používal, ani žádné léky. Chodí bez potíží 
a i ve svém věku pěstuje svého koníčka 
- turistiku. Dle jeho názoru je to hlavně
díky zázračné bludovské vodě.

Mgr. Jarmila Divišová

„Na bludovské lázně nedám dopustit“
říká pan Josef Keclík z Jeseníku.

K  ČETBĚ  NOVÝCH  KNIH  ZVE  MÍSTNÍ  KNIHOVNA:

NA PLOVÁRNĚ  /MAREK EBEN/ 
z televizních rozhovorů Marka Ebena vybral 
a pro knižní vydání zpracoval Jiří Janoušek.

ZAMŽENÉ ZRCADLO  /SUSAN HILLOVÁ/ 
logicky a precizně vystavěný příběh,který 
překvapuje zápletkou jakoby z jiného světa.

DOMINA  /PAUL DOHERTY/ 
vraždy a intriky ve starém Římě.

ODVÁŽNÉMU ŠTĚSTÍ PŘEJE 
/PAUL BONNECARRERE/ válečné drama 
podle skutečných událostí.

VÁLKA Z DRUHÉHO BŘEHU  /LIDDELL HART/
vzestup a pád německé armády očima
Hitlerových generálů.

PROKLETÝ ROD  /SHARAN NEWMAN/ 
historický román z hlubokého středověku.

LÁSKY ŠLECHTICKÉ  /ZUZANA FRANCKOVÁ/
romantické příběhy žen a jejich osudů.

KATOVA VINICE  /KAREL ŠTORKÁN/ 
poslední svazek kroniky katů Mydlářů.

TADY A TEĎ - sborník různých autorů i žánrů.

PĚTKA POVEDENÝCH PACIENTŮ 
/VĚRA ŘEHÁČKOVÁ/ 
knížka plná humorných příběhů.

POZOR, PADÁNÍ SKAL  /MIROSLAV PLZÁK/
humorný příběh tří mužů odlišného věku, 
vzdělání a zkušeností, kteří se - každý po svém
- vyrovnávají se spletitými situacemi
partnerských vztahů.

MUSELA JSEM ZABÍJET  /CHINA KEITETSI/
autobiografická kniha - místo panenky mi 
dali pušku...

PLAVBY“SEBEVRAHŮ“ 
/MIROSLAV NÁPLAVA/
cestopis s komentářem M.Zikmunda 
a doslovem M.Stingla. 

JAK SE JEZDÍ DO NEBE  /MICHAL TŘETINA/ 
nejvyšší a nejkrásnější alpské průsmyky.

AFRICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
/JAROMÍR HUDOS/
tři měsíce putování po Keni, Tanzanii 
a Zanzibaru.

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ  /MARTIN GREGORA/
řešíme problémy rodičovství.

106 ODPOVĚDÍ NA VAŠE DOTAZY 
/OLDŘICH KUŽÍLEK/ příručka pro občany 
o svobodném přístupu k informacím.

PĚTKA POVEDENÝCH PACIENTŮ 
/VĚRA ŘEHÁČKOVÁ/ 
knížka plná humorných příběhů.

TROJKA SPRÁVNÝCH KAMARÁDŮ 
/VĚRA ŘEHÁČKOVÁ/ pro čtenáře od  8 let.

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD 
/J.K.ROWLINGOVÁ/ 
vítejte v Bradavicích popáté! Co mělo 
přijít,přišlo: lord Voldemort se vrátil a 
v kouzelnickém společenství nastávají kruté 
časy.

FIFINČINA HRNÍČKOVÁ KUCHAŘKA  
/M.ŠEBESTOVÁ/ 
oblíbené pochoutky pro děti s časopisem 
Čtyřlístek.

POHÁDKY PRO MALÉ DĚTI  /ADOLF DUFEK/
malované čtení.

Holinková S.

“Baťův dům”
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 Tento verš jsme si dali pod fotky ze školních let na pozvánku 
setkání sedmdesátníků, které se uskutečnilo v sobotu 29. května 2004.
Léta mládí nelze zapomenout a je přirozeností člověka, že 
cítí potřebu komunikace, a to nejen v kruhu rodinném, ale i s 
těmi, kteří s ním sdíleli nejkrásnější období života – své mládí.
Bylo nám nevyčerpatelným zdrojem dětských her, rošťáren ve 
škole i prvního mileneckého poblouznění, bylo nám něčím, 
co máme nesmazatelně zapsáno v mysli i v duši. Na toto vše
jsme rádi při tomto našem setkání zavzpomínali, hlavně na dobu
trávenou ve školních lavicích. I když už řada z nás má svoje zdravotní 
problémy, byl nám povzbuzením citát, který jsme si na vzpomínku 
napsali:

„Věk není to, v čem pozná se stáří.
Když oči věčným mládím září
A když se srdce umí pousmát,

Těch sedmdesát let vůbec není znát !“

 Srdečné bylo shledání po několika letech se spolužačkami 
Mařenkou Stonovou, provdanou Krmelovou a Vlastou Matějovou,
provdanou Urbáškovou. O dobrou náladu a povzbuzení k veselosti
se hudebně postarali naši spolužáci Karel Schauer a na svoji 
harmoniku neúnavný Josífek Snášel.
 Bolestná byla vzpomínka na 24 spolužáky, kteří už mezi nás 
nemohli přijít. Každému z nich byla jednotlivě věnována krátká 
vzpomínka, zvláště Romanu Kotrlému jako obětavému lékaři, 
Miladce Špičkové, Mařence Cehové, Máni Schrömerové a Milanu 
Mikulovi, kteří pomáhali zajišťovat naše dřívější nezapomenutelná 
setkání. Těm, kteří odpočívají na bludovském, chromečském a 
Roman Kotrlý na zábřežském hřbitově, jsme položili na hrob 
kytičku s vědomím, že „na dobrý život stačí i krátký čas.“
Loučili jsme se s přáním, abychom  se ve zdraví všichni zase za rok
shledali na dalším našem setkání.

 Srdečně děkujeme firmě KartoTISK s.r.o. za zhotovení velmi
pěkných upomínkových pozvánek, dále za vytvoření příjemného
prostředí, výborné pohoštění personálu Bludovské a.s., a jejímu
předsedovi panu Františku  Březinovi. 

Za všechny zúčastněné - přípravný výbor.  

Nikdy se nevrátí pohádka mládí …

Školní rok 2003-2004 se stal pro „PTÁČATA“ nejen rokem dalšího 
rozvoje žákovských pěveckých schopností na pravidelných čtvrtečních 
zkouškách a podzimních či jarních vystoupeních, ale také rokem 
soutěžním, v němž mohla veřejnost sbor zhlédnout na bezmála desítce 
nejrůznějších akcí :

> při vyhlašování výsledků výtvarné soutěže a výstavy v KD Bludov
> 4. 12. v rámci „Loučenské vločky“, o níž jsme v Bludovanu již 

informovali
 na Vánoční besídce VI. ZŠ spolu s „šumperskými PTÁČATY“
> 19. 12. v bludovském „Penzionu“
> 17. 3. na obnovené nesoutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů 

„ZLATÁ LYRA“
> 2. 4. v krajském kole soutěže dětských pěv. sborů z Olomoucka v 

Uničově
> 2. 4. při slavnostním setkání důchodců z několika okolních obcí v 

KD Bludov 
> 24. 5. v rámci již tradiční zámecké „Žákovské akademie“ v 

Bludově

   Příjemnou, ale i náročnou záležitostí bylo šití sukének a motýlků, 
které svou jemnou červenou barvou děti vizuálně sjednotily. Dosud totiž 
sbor vystupoval „černobíle“.
   Radostná zájezdová setkání s jinými pěveckými tělesy nám 
umožnila poznat inspirující osobnosti - pana T. Motýla, J. Mackovou, 
M. Uherka, P. Lukáše, paní V. Kubíčkovou a mnoho dalších.
   Za největší úspěch letošní sezóny lze považovat ohodnocení DPS 
„PTÁČATA“ stříbrným pásmem v krajské soutěži „Uničovské sborové 
dny“ (což odpovídá 2. místu), na kterém se podíleli žáci svou pílí, 
trvalou podporou jejich rodiče, KD Bludov a VI. ZŠ („PTÁČATA“ jsou 
složena jednak z bludovských, jednak ze šumperských školáků, přičemž 

Přehled činnosti a vystoupení Dětského pěveckého kroužku 
„PTÁČATA“ 

se obě skupiny občas spojují v některých společných vystoupeních, 
ale v podstatě fungují nezávisle na sobě) – všem jistě patří 
upřímný dík!    Ester Muroňová



Patří panu Stanislavu Balíkovi st.,
který zařídil opravu kostelní věže
opravdu v hodině dvanácté. Mohli 
se o tom přesvědčit všichni, kteří
viděli vybourané trámy a  desky 
složené na kostelním prostranství. 
Také za opravu a obnovení věžních 
hodin, což již bylo skutečně nutné. 
Poděkování také patří obecnímu 
zastupitelstvu, které schválilo 
významnou finanční částku na tuto 
opravu. Ještě jednou velký dík.

Farníci a občané Bludova

Poděkování 
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Kulturní dům Bludov 
pořádá zájezd /za poznáním/

V úterý 14. září 2004,
odjezd v 7.00 od KD Bludov

Ø Exkurze Pivovar Litovel /bez ochutnávky/

Ø Mladečské jeskyně

Ø Muzeum olomouckých tvarůžků Loštice  

Ø Památník A. Kašpara Loštice 
 /Výstava k 70. výročí úmrtí A.Kašpara/

Cena za cestu a vstupy 180.- Kč
Přihlášky v KD Bludov

RŮZNÉ

Kulturní dům Bludov přijímá přihlášky 
na školní rok 2004/2005 
Hudební škola:
výuka hry na klavír, zobcovou flétnu, kytaru,  
keybord /klávesy/ a akordeon /harmonika/

Kroužky pro děti:
Taneční, rybářský, pěvecký, chovatelský, šachový

Jazyková školy:
Angličtina a němčina pro pokročilé

Autoškola

AKČNÍ CENY OD 14. 6. DO 7. 7. 2004
nebo do vyprodání zásob Bezdotyková baterie

nástěnná s regulací extol

Věšák na prádlo
50 m šňůra

Benzinová sekačka s pojezdem
MTD BBM 462-1

3,5 PS, 46 cm záběr, vhodné
pro zahrady do 1200m

Baterie dřezová/
/umyvadlová 150,
100mm

Elektrická
sekačka MTD 38-12E 1200W

Plachta zakrývací
s oky 4 x 6 m

Rukavice dámské
barevné

Kůra mulčovací 70l

Zahradní hadice 3/4”
opletená

Žebřík hliníkový
3 dílný 230/513 cm

Čerpadlo EXTOL
414121 400W

Kolečko stavební 60l

Postřikovač 5l

569,- Kč

8.990,- Kč

2.890,- Kč

3.150,- Kč

635,- Kč

76,- Kč

25,- Kč/m

2.890,- Kč

189,- Kč

990,- Kč
10,- Kč

759,- Kč

390,- Kč

Super cena!

Super cena!

Ž E L E Z Á Ř S T V Í    B L U D O V

5. - 6. 7. OTEVŘENO
583 238 423
603 748 119
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Mimořádná akce 
Výprodej skladových zásob 

KERAMIKA
Dušan Váňa – Bludov naproti 

obchodnímu domu
Od 1.7. 2004 – do vyčerpání zásob
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    • osobní automobil cena 6 400,- Kč 
    • motocykl, malý motocykl
    • skupina A1  3 300,- Kč
    • skupina A  3 300,- Kč

Zahájení v sobotu  10. 7. 2004 v 9:00 hodin 
Informace na telefonu 603 494 256
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Nabízím výuku francouzského jazyka 
pro začátečníky. Informace tel.: 

736 609 734.

Prodám za velmi výhodnou cenu vybavení 
prodejny/butiku

- pulty módního designu
- zrcadla asymetrických tvarů
- vybavení kabinek
- bustu na spodní prádlo

PERFORMACE, barva černá
- krejčovské busty do výloh
- ramínka (jak na kalhoty, tak i klasického tvaru)

Vybavení je v podstatě nové, jednotlivé kusy lze 
odkoupit zvlášť

Kontakt na tel: 583212385, mobil:604918687

PRODEJE 
v kulturním domě

červenec 2004
Pá  2. 7.
St a Čt 7. a 8. 7. 
levný textil – totální výprodej 
od  9.00 – 16.00 hodin 
15,- Kč za kus
Út   13. 7.
Čt   15. 7.
Pá  16. 7.
Čt   22. 7. 

srpen 2004
Po   9. 8.

Út a St 10. a 11. 8. 
levný textil 
– totální výprodej 
od  9.00 – 16.00 hodin 
15,- Kč za kus

Po  16. 8.

Čt   19. 8.

LETNÍ AEROBIK
Od 1.7. 2004  
každé pondělí a čtvrtek 
od 20.00 hodin do 21.00 hodin.

Přijďte si zacvičit ! S sebou 
podložku a dobrou náladu.
                                          
      Alena Fazorová

Pozvánka na Sovinec 

Past na medvěda
Sokolnické a lesnické slavnosti

Za čest a krále

17. a 18. července

3. a 4. července

Bližší informace:  Tel. č. 777 205 029,  
e-mail : sovinec.purkrabi@volny.cz       www.sovinec.cz

Uvidíte:
v Žongléry, kejklíře, vrhače nožů, šermíře a divadlo
v dravé ptáky a sovy při létání a lovu atrapy kořisti, 
 vábení jelenů 
v trubače na lesní rohy
v výcvik a dovednost loveckých psů
v právo útrpné a mučení pytláků a zlodějek chrastí
v dobová řemesla, řezbáře a včelaře při práci

Představí se:
v Sokolníci z Pardubic a z Opavy
v kejklíř Křupala a žonglér Dekl
v trubači „Kvintet“ z Mohelnice. 
v Právo útrpné představí katovna Locus
v šermíři Adamité a Páni z Bludova 
v Šermířsko-divadelní společnost Valmont 

Na konci léta 1643 padl Sovinec v obležení švédských vojsk…
Ukázky života v obleženém hradě i v polním ležení dobyvatelů před 
hradem. Bitva v příkopu, o hradní bránu a na jednotlivých nádvořích 
hradu.

Mušketýři, dělostřelectvo, šermíři, divadlo, kati, výstava zbraní, zbrojí 
a obléhací techniky z období 15. – 17. stol., beseda o vývoji palných 
zbraní a taktika střelby, zbrojíři, platnéři, kováři a pregéř s ražbou 
pamětních mincí. Ochutnávka hradního guláše v polním ležení.

PŘEDSTAVÍ SE:

v střelci Salva Quardia a Cordiallo
v šermíři Allegros, Lucrézia, Valmont a Remember
v katovna Ordál

Upozornění
Během letních prázdnin bude kulturní dům otevřen 

pro veřejnost
v pracovní dny od 10.00 do 12.00 hodin

Před prázdninovým uzavřením klubu důchodců 
Projevujeme své díky pí. Ant. Hrycajové za vzornou starostlivost, za 
příjemné prostředí, za výborné a rozmanité doplnění  našich káv a čajů.
Jistě se nemalou měrou přičinila o to, že jsme se na naše středy 
a neděle těšili.      Návštěvníci KD

zahajuje výuku v Kulturním domě Bludov

AUTOŠKOLA DIVIŠ ŠUMPERK

Do 18. července 2004 můžete v Rytířském sále 
Vlastivědného muzea v Šumperku navštívit výstavu

KAŠPAR, JURSA, LOLEK škole a školákům

Výstava byla uspořádána 
k 70. výročí úmrtí Adolfa Kašpara 
a ktéto příležitosti vydalo 
Vlastivědné muzeum 
v Šumperku také publikaci 
Adolf Kašpar a Loštice, kterou 
si můžete zakoupit v Kulturním 
domě v Bludově.
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Redakční rada Bludovanu
přeje všem svým 

čtenářům příjemnou 
dovolenou

plnou radosti, 
pěkných zážitků 

a odpočinku.
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OBRAZOVÉ NOVINY Foto J. Divišová

Dětský den, 12. 6. 2004 - Areál u Kostelíčka

Ž
ák

ov
sk

á 
ak

ad
em

ie
, 

24
. 

5.
 2

00
4 

- 
Z

ám
ek

Kapka 2004
Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junák – svaz skautů a skautek ČR pořádali ve dnech 
18. - 19. 6. 2004 akci nazvanou Kapka. Jednalo se již o 6. ročník sbírky pro podporu boje 
proti leukémii. Skautské středisko Bludov se letos této akce také zúčastnilo. V pátek a v sobotu 
bludovští roveři a rangers (skauti a skautky ve věku 15 – 18 let) spolu se skauty z Postřelmova 
umývali přední okna aut na benzínových pumpách v Šumperku. Řidiči měli možnost za 
umytí oken přispět libovolnou částkou na léčbu leukémie. Obdrželi letáčky s informacemi 
o možnosti dárcovství kostní dřeně. Výtěžek z této akce bude věnován na rozšíření registru 
těchto dárců, protože finanční částka na vyšetření jednoho člověka stojí přibližně 4000,- Kč. 
Věřím, že každý svým příspěvkem pomůže lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují.

Kateřina Stonová – Perlička

PS: Vyslovme velké poděkování bludovským skautkám a skautům. Není zcela běžné 
a obvyklé, že by dospívající mládež namísto poflakování po obci či vysedávání po 
hospodách trávila svůj volný čas mytím oken autům na benzinových pumpách, a svůj 
výdělek odevzdala na pomoc potřebným. Ještě jednou děkujeme a prosíme – vydržte.
         -red-

Hledáte vhodný způsob financování 
Vašich bytových potřeb? Potřebujete 
zjistit akontaci k úvěru, investovat 

do nákupu zboží či materiálu? Po 
telefonické domluvě Vám v nejbližším 

možném termínu zajistíme schůzku 
s kvalifikovaným úvěrovým 

poradcem, který Vám vypracuje vhodné 
návrhy řešení - zdarma !!! 

Stačí jen zavolat na 608 428 150
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KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Bludovan vydává Obecní úřad Bludov. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. Povolení č. 0380915588. Registrováno u OÚ Šumperk
pod č. SU 2/99. Redakční rada: Karel Bank, Mgr. Jarmila Divišová, PhDr. Stanislav Balík, Mgr. Vladimír Vlček. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: 
Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz, e-mail: kartotisk@kartotisk.cz.  Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Správné znění tajenky z minulého Bludovanu:  „Ryšán, Starý, Nový, Špalek“  Vylosován byl Karel Adam, který získává tyto 
procedury:

• INFRASAUNA - vhodný doplněk redukce váhy. Za 30 min. spálí až 600 kalorií.
• “CUKR BLOK “- bylinný přípravek k potlačení sladké chuti. 1 tableta se

nechá rozpustit v ústech. Účinek se dostaví 20 sekund po použití a přetrvává
až několik hodin. Dočasně zablokuje požitek ze sladkých jídel a nápojů.
Přispívá k redukci tělesné hmotnosti.    Celková cena 257,-Kč.

Výherce se může na procedury objednat  přímo ve Státních léčebných lázních Bludov do konce měsíce července  2004.
Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. července 2004

Bludovský hřbitov se původně rozprostíral 1. tajenka. Na základě josefinského nařízení se přestal používat a nový 
hřbitov byl zřízen nejprve u Nové dědiny a pak na dnešním místě 2. tajenka. K definitivnímu zrušení
starého hřbitova došlo v roce 1832.


