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19. jednání Zastupitelstva obce Bludov
 Dne 8. září 2005 v 18:05-18:40 proběhlo 
devatenácté zasedání zastupitelstva obce. 
Přítomno bylo 13 zastupitelů, JUDr. Josef 
Sedláček a David Horáček byli omluveni. 
Starosta obce Ing. Pavel Ston pověřil pracovnici 
OÚ Miroslavu Šmídovou vyhotovením zápisu, 
ověřením zápisu pověřilo zastupitelstvo Ing. 
Františka Březinu a Petra Švédu. Navržený 
program schůze a ověřovatele schválilo 
zastupitelstvo všemi hlasy.

 Dotace z programu obnovy venkova 
na pořízení 2. změny územního plánu 
obce Bludov Starosta seznámil přítomné 
s tím, že jediným důvodem svolání zasedání 
zastupitelstva je snaha získat dotaci z programu 
obnovy venkova vypsané Krajským úřadem 
Olomouckého kraje. Tato dotace se vztahuje 
na pořízení 2. změny územního plánu obce 
Bludov. Jelikož schvalování územního plánu 
spadá do výhradní působnosti zastupitelstva, 
vyžaduje krajský úřad, aby i žádost o dotaci 
na jeho změnu schválilo zastupitelstvo. 
Tato informace přišla na OÚ až po konání 
posledního zastupitelstva v červenci. Po 
krátké diskusi zastupitelstvo žádost o dotaci 
jednomyslně schválilo.

Různé
 Starosta využil mimořádnou schůzi 
zastupitelstva, aby informoval o dalších 
záležitostech spojených především s výstavbou
čističky a kanalizace. Oznámil, že byla 
dodána smlouva na financování stavby – rada 
ji projednala a schválila. Záležitost kolem 
smlouvy tak je definitivně vyřešena. Dále 
informoval o tom, jak postupují práce na části 
trasy A, trase B a přilehlých stokách k trase 
B. Ing. Karel Janíček vystoupil s připomínkou, 
aby byla zlepšena informovanost občanů 
o vstupu na pozemky před zahájením 

výkopových prací. Někdy totiž může 
dojít k znemožnění přístupu na okolní 
obhospodařované pozemky. Nejedná se
o neinformovanost občanů bydlících 
v lokalitě, ale např. o vlastníky polností 
bydlící mimo dotčenou oblast. Navrhuje 
řešení formou vyhlášení obecním rozhlasem. 
Starosta s připomínkou souhlasil a přislíbil, 
že zajistí ve spolupráci s firmou Hochtief 
VSB a.s. vyhlašování zahájení prací.
Ing. Karel Soural se zeptal, jak je to s obecní 
vyhláškou týkající se psů. Po krátké diskusi 
starosta sdělil, že obecní rada připravuje 
dvě vyhlášky - o psech a o pořádku v obci, 
které budou předloženy na příštím jednání 
zastupitelstva. 
 Marie Znojová připomněla, že již 
několikrát žádala umístění zbrzďovacího 
zábradlí před nově vybudované schodiště u 
základní školy - navrhuje stejné provedení 
zábradlí jako u zámku. Ing. Soural navrhl 
v rámci opatření chránících děti také umístění 
dvou zpomalovacích prahů v lokalitě u školy. 
Jeden na horizontu u schodiště ZŠ, jeden před 
Pomníkem padlých. Starosta souhlasil s oběma 
návrhy s tím, že bude nutno vyřešit, že silnice 
kolem školy není obecní. Obecní úřad se bude 
oběma návrhy zabývat.
 Ing. Soural žádal rovněž umístit 
zpomalovací práh i na ulici Lázeňská u Nealka. 
Pokud by nebylo možno prahy realizovat, 
doporučuje provedení vizuálních prostorových 
retardérů nakreslených na komunikaci, 
které z dálky vypadají jako skutečné. PhDr. 
Stanislav Balík, Ph.D. doporučuje objednání 
soukromé agentury, která má oprávnění od 
příslušných státních organizací. Tato agentura 
může fotit přestupky, fotografie zasílat na 
patřičný přestupkový odbor městského úřadu 
a ten může vybírat pokuty za přestupky. 

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Kladení věnců k Pomníku padlých 
u příležitosti státního svátku 

vzniku samostatného 
Československa se uskuteční 

v pátek 28. října 2005 
ve 14 hod. 

Obecní rada a zastupitelstvo zve 
všechny občany 

k co nejhojnější účasti!

Kalendář na rok 2006 /čtrnáctidenní, 
stolní, foto/ s bludovskými motivy 
v ceně  80.- Kč můžete zakoupit 

v Kulturním domě, Zámecké oranžérii, 
Zámecké cukrárně, v trafice U Zámku 

a v Drogerii Bludovská.

Státní léčební lázně Bludov si dovolují  
Vás pozvat na výstavu fotografií Vojtěcha 
Barteka MALÝ ČLOVĚK. Výstava potrvá 
do konce roku 2005, otevřeno od 8 do 
19 hodin.

KALENDÁŘ
BLUDOVA
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V říjnu 2005 oslaví:
Tomešková Božena        V Potokách              75
Souralová Anna                    Jana Žižky               75
Jašek Jan                           Hrabenovská           81
Šaj Josef                            K Zámečku              81
Davidová Anděla                   Školní                     82
Strouhalová Růžena              Lázeňská                82
Šubrtová Marie                     Špalkova                 82
Jurásek Jaroslav                   Boženy Němcové    83
Sedláčková Jaroslava            Husova                   84
Matysová Amálie                  Jana Žižky               86
Hrochová Anežka                  Špalkova                 90
Divišová Marie                      Lázeňská                95

Dne 30.10.2005 by se dožila 71 let naše 
milovaná manželka, maminka a babička paní

Karla Kronichová
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel, 
dcera Karla s rodinou a syn Tomáš

Dne 18.září by se dožila paní

Marie Haasová
90 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Věra a Ludmila s rodinami.

Dne 26. 9. 2005 vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí drahého manžela, tatínka a dědečka pana

Jana Kacara
(bludovského harmonikáře)
a dne 19.8.2005 by se dožila 100 let jeho
maminka paní

Terezie Kacarová
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Helena, dcera
Jana s rod. a synové Milan, Pavel a Jan
s rodinami.

Život Tvůj byl samá starost a práce
a pro vše dobré jsi měl cit.

Dobré srdce dotlouklo.
A přece nezemřelo.

V paměti naší bude žít.

Dne 19. 11. 2005 uplyne 1.rok od úmrtí našeho

syna Jana Březiny
Vzpomínají rodiče, děti, sestry, příbuzní. 
Děkujeme, kdo jste ho znali a měli rádi.

Kdo byl milován, žije v našich srdcích dál.

Dne 2. 1. 2006 vzpomeneme 8. smutné výročí, co 
nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr

Pavel Březina
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dne 29. října vzpomeneme 1. smutné výročí, co 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček pan

Josef Straka
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste 
ho znali a měli rádi, manželka, syn a dcery 
s rodinami.

V těchto dnech, dne 20. září 2005, by se dožil 80 let příkladný 
skautský vůdce, bratr 

František Pecháček – Bručoun. 
Za všechnu práci a za krásné přátelství děkují a nezapomínají 

skautky a skauti z Bludova. 

 POZ VÁ NK A na říjen 2005
So  1. října 14:00 Koncert KPH – zámek

Pá 7. října    10:00 18:30 Divadelní představení Don Quijote 
    de la mAncha pro ŽS a veřejnost

Pá 14. října 17:30 Zájezd na Madame B.

Pá – Ne  14. – 16. 10. Výstava - zahrádkáři

So  15. října  6:00 Zájezd na Miss Saigon

So  22. října 18:00 Koncert „Beatles“

Ne 23. října 16:00 Pohádka - divadlo

Út  25. října  6:30 Zájezd do Polska - Klodzko

So 29. října 10:00 Přednáška

Ne  30. října 16:00 Taneční odpoledne pro dospělé

Po 31. října 10:00 Pohádka pro ZŠ a MŠ

Kulturní dům Bludov vás zve na

Taneční odpoledne pro dospělé
Neděle 30. října 2005 

od 14 hodin K poslechu a tanci hraje 
ROZMARÝNKA  z Vlčnova

Vstupné dobrovolné - občerstvení

Dne 25. října 2005 by náš bratr pan

Ladislav Blecha
slavil své 50. narozeniny. Zvedněte skleničku
a vzpomeňte na bráchu společně s námi i vy,
kdo jste ho znali a měli rádi. Sestry Irena a Lenka.
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říjnu 2005
PRODEJE  v kulturním domě

Úterý  4. 10., Čtvrtek 6. 10., Pondělí 10. 10.
Úterý a Středa 11. a 12. 10. – levný textil
Úterý  18. 10., Úterý  25. 10., Středa 26.10.

Náš příběh se začíná odehrávat ve vietnamském Saigonu těsně před invazí 
severovietnamských jednotek. Mladá neposkvrněná dívka Kim se řízením 

osudu ocitá v pochybném nočním klubu, kde se seznámí s americkým vojákem 
Chrisem. Ten, ač původně hledá jen chvilkové rozptýlení, se do Kim zamiluje, 

právě tak jako ona do něj. Po pádu Saigonu je však Chris nucen město okamžitě 
opustit na palubě posledního vrtulníku, aniž by mohl zoufalou Kim vzít s sebou. 

V domnění, že nepřežila, se v Americe znovu žení a až po letech zjišťuje, že Kim 
žije v thajském Bangkoku i s jejich společným dítětem. Setkají se, ale každý je 

už na jiném břehu a Kim v touze po lepším životě pro své dítě volí oběť nejvyšší. 
Naši hrdinové Vás provedou exotickými nočními kluby, navštívíte Thajsko, 

Ameriku i Vietnam. Strhující hudba, fascinující výprava, špičkové pěvecké a 
herecké výkony našich předních hvězd spolu s technickou dokonalostí akčních 

scén zaručují, že příběh nejen uvidíte, ale také ho se svými hrdiny prožijete.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Prahy do divadla GOJA MUSIC HALL

na muzikál

Miss Saigon
V sobotu 15. října 2005

Odjezd od KD Bludov v 6:00 hod.
Cena za cestu a vstupné  900,- Kč

Přihlášky v KD Bludov
 účinkují:

I.Bartošová, K. Brožová, J. Korn, T. Savka, 
K. Černoch, M. Malá, T. Mátlová, L. Machálková, P.Vítek, 

D. Uličník, T. Trapl, R. Vojtek… 

Motto 
Kdo v šedesátých letech nezněl jako Beatles, 

nedostal angažmá.

Kulturní dům Bludov

Vás zve na koncert
! GET BACK TO SIXTIES ! 

Beatles Tribute Band
THE

jediný svého druhu v České republice.  

Sobota 22. října v 19:30 hod.
Vstupné 40,- Kč

Kulturní dům Bludov
nabízí volná místa na zájezdy do Polska

KLODZKO
• Sobota 22. října 2005 

odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

• Úterý 25. října 2005
odjezd od KD Bludov v 6:30 hodin

• Pátek 28. října 2005
odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

v
Cena 130,- Kč

Přihlášky v Kulturním domě Bludov

®
Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 

do Divadla Šumperk
na 

Limonádový Joe 
aneb Koňská opera

Jiří Brdečka, Vlastimil Hála a Jan Rychlík

V sobotu 25. listopadu 2005
Odjezd od KD Bludov v 16:30 hodin.
Cena: vstupenka a cesta  120,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

„Vrátím se a se mnou přijde zákon.“
Takový slib, je-li jednou vyřčen, musí být 

splněn. A dlužno říci, že hrdina, o němž je řeč, 
tento slib beze zbytku a doslova plní. Stále 

se vrací mezi nás. I když je tomu už více než 
šest desítek let, co nás navštívil poprvé.

ZO ČZS v Bludově pořádá ve dnech 14, 15, 16. října v Kulturním 
domě výstavu na téma čtyř ročních období, jaro, léto, podzim, 
zima. Výstava bude otevřena v pátek od 9 - 18 hod. Sobota od 
9 - 18 hod. Neděle od 9 -17 hod. Výpěstky a exponáty na výstavu 
od všech občanů nejen zahrádkářů se berou ve čtvrtek od 10 hod. 
v kulturním domě. Všechny občany, přátele a zahrádkáře srdečně 
zve výbor ZO ČZS v Bludově
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Kruh přátel hudby Bludov Vás zve 
v rámci Hudebního festivalu na

Koncert 
Sobota 1. října 2005 v 14:00 hodin 

Zámek Bludov
Vstupné 30.- Kč

Účinkují:
Miroslav Petráš - violoncello 

 Emil Leichner – klavír

Program:

Kulturní dům Bludov vás zve na divadelní předstvení

uvádí: 
jedno z nejhranějších představení v České republice vzniklé 
pod vyšším uměleckým dohledem pana Boleslava Polívky

DIVADLO 
KLAUNIKY

DON QUIJOTE
de la mANCHA

v hlavní roli přední světový chůdoherec

Hrají:  Lennoir Montain, Monika Mušková-Rajská, 
alt. Josefína Hušková, 

Zdeněk Mazáč, Zdeněk Korčian a další 
Scéna: Dušan Ždímal 

Kostýmy: Alice Lašková                     
Vyšší umělecký dohled: Boleslav Polívka

Pátek 7. října 2005, začátek 18:30 hod.
Vstupné 30.- Kč

Kulturní dům Bludov vás zve na
VII. ročník přehlídky dětských a mládežnických kapel 

a jednotlivců se zaměřením na folkové,
 trampské a country skladby s názvem

FOTRC VII.

sobota 5. listopadu 2005 ve 14 hodin
Koncert s diváckou soutěží začíná ve 14 hodin.

Jako host vystoupí skupina PUPKÁČI-LIPNÍK 
NAD BEČVOU, vítěz XV. ročníku oblast.kola 

Trampské Porty 2005
Zájemci o účast v přehlídce, přihlášku a podrobné 

informace se mohou obrátit na Kulturní dům.
789 61 Bludov, tel. +420 583 238177, 

E-mail: kulturni.dum@bludov.cz
Příjem přihlášek do 30. října 2005

Bedřich Smetana
Dva české tance

Antonín Dvořák
Adagio ma non troppo

Leoš Janáček
V mlhách
Pohádka

Bohuslav Martinů
Fantasie

Largo ze Sonáty č. 2

 Franz Liszt
Uherská rapsodie č. 13

David Popper
Uherská rapsodie op. 68

Kulturní dům Bludov vás zve
na divadelní představení

Pohádka pro děti a rodiče
Jak Kašpárek s pantátou Škrholou vysvobodili 

princeznu

V podání divadelního studia Šumperk
Neděle 23. října 2005 v 16:00 hodin

Vstupné 20.- Kč

„Člověk neumírá stářím, ale zanešením“ Učme se co 
nejvíce způsobů, jak tělu pomáhat. Dejme tělu šanci 

vyčistit se.

O metodě přírodního čištění těla se můžete dozvědět 
na diagnostice

ZA TAJEMSTVÍM ZDRAVÍ
S úsměvem, láskou a rozumem
Z Prahy k nám opět zavítá pan

Pavel Šíma – Heřmánek, který pomáhá lidem svou metodou 
přírodního čištění těla. 

• Kontrola pro ty, kteří s čištěním už začali
• Diagnostika pro nové zájemce

V případě dotazů před diagnostikou, volejte 583 238 381 nebo 
732922115 - paní Danuše, popř. konzultujte s těmi, kteří se 

už čistí.

Sobota  29. října 2005 
od 10:00 hodin do večerních hodin 

v Kulturním domě Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Moravského divadla 
Olomouc na premiéru opery Giacomo Puccini

Madame Butterfly
V pátek 14. října 2005

Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin.
Cena  - vstupenka a cesta  280,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

Námětem jedné z nejhranějších oper světového operního 
repertoáru vůbec je autobiografický román francouzského 
námořního důstojníka. Následovalo neuvěřitelně úspěšné 

činoherní zpracování na amerických scénách. Na vše ale nechalo 
zapomenout Pucciniho hudební zpracování  a „Tragédie jedné 

Japonky“ se stala pro krásu exotických melodií a  efektnost 
zpěvních čísel vytouženou metou operních zpěváků.
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Každý rok dvakrát – poprvé v předvečer 
státního svátku 8. května, podruhé v předvečer 
státního svátku 28. října – se schází několik 
desítek bludovských občanů u Pomníku 
padlých před školou. 

Pomník padlých
 Pomník byl postaven v r. 1921 nákladem 
27 000 Kč firmou Urban z Olomouce k uctění 
památky vojáků padlých na bojištích první 
světové války. Místo na stavbu, úpravu okolí 
a stavbu plotů věnovala a uhradila obec 
v zahrádce u tehdejšího obecního úřadu. 
Peníze na pořízení pomníku byly získány ze 
sbírek, které organizoval Výbor na pořízení 
pomníku, jehož předsedou byl ředitel 
bludovské měšťanky František Léhar. Sbírky 
ale nevynesly tolik, aby byl pomník úplně 
zaplacen. Rozdíl uhradila obec Bludov. Dnes 
již nezjistíme, kolik tento rozdíl činil. Lidé 
údajně nechtěli na pomník přispívat proto, že 
se jim nelíbil, a také proto, že na něm chybí 
náboženský symbol – kupř. vytesaný kříž. 
Proto nebyl ani svěcen. 
 Slavnostní řeč při jeho odhalení pronesl 
ředitel měšťanské školy v Rudě – legionář 
Metoděj Kubíček. Lidová veselice po skončené 
oficiální slavnosti se konala u Juřinů v zahradě 
(pod sokolovnou). Jen pro posouzení nákladů, 
které byly na pořízení pomníku vynaloženy 
– denní výdělek továrního dělníka činil v roce 
1921 20 až 24 Kčs, jeden kilogram pšeničné 
mouky stál 7 Kčs.

První světová válka
 Obejdeme-li pomník a přečteme si 78 jmen 
bludovských mužů, kteří se nevrátili do svých 
domovů, zmocní se nás hrůza. A to zde ještě 
33 jmen chybí – měla být vytesána dodatečně 
– nestalo se tak. Možná zde čteme seznam 
všech rodin žijících v Bludově na počátku 20. 
století. Nebylo snad tehdy v naší obci člověka, 
jemuž by na bojištích kdesi na jihu, západě či 
východě nezůstal otec, manžel, syn, bratr, strýc, 
synovec či bratranec. Snad nejhrůznější bylo, 
že politická situace tehdejší doby umožňovala, 
aby proti sobě bojovali kupř. otec proti synu, 
bratr proti bratru, soused proti sousedu, a to 
aniž by věděli, že proti sobě bojují. Bylo to 
vůbec možné? Není to historická kamufláž?
 Není! Na začátku dvacátého století vnímala 
určitá část Čechů rakouskou nadvládu jako 
politické násilí přicházející s Habsburky po 
Bílé hoře. Nerozumná germanizační politika, 
která v rakouském soustátí zavládla od dob 
Marie Terezie a jejího syna Josefa II., začala 
být již před rokem 1900 cílem mnohé zloby 
a nenávisti ze strany nejen českého národa. 
Příležitost změnit poměry ve své vlasti přinesly 

válečné události na počátku 20. století, kdy byl 
již český národ natolik hospodářsky, kulturně i 
politicky samostatný, že nebyl nadále ochotný 
setrvat v podunajské monarchii. 

Československé legie
 Předními představiteli diplomatických 
snah, jejichž výsledkem měl být vznik 
samostatného československého státu, se stali 
Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a 
Milan Rastislav Štefánik. Pouhá vůle Čechů 
po samostatnosti však ve válečném konfliktu 
nestačila. Bylo nutné vytvořit československé 
vojsko, které by po boku dohodových 
armád (Anglie, Francie, Itálie, Rusko, USA) 
bojovalo za dosud neexistující stát. Tímto 
vojskem se staly dobrovolnické jednotky 
Čechů a Slováků – československé legie. Do 
legií vstupovali zpočátku především Češi a 
Slováci žijící ve státech Dohody, později i 
váleční zajatci a dezertéři z rakouskouherské 
armády. Rozhodnutí českých a slovenských 
vlastenců vstoupit do legií a bojovat proti 
rakouskouherské armádě bylo nesmírně 
odvážné, neboť v případě porážky by se stali 
trvalými emigranty. Při návratu do vlasti by 
je totiž jako „vlastizrádce“ čekal trest smrti. I 
přes toto nebezpečí do legií vstoupilo 89 600 
českých a slovenských mužů, z nichž cca 
5 000 padlo či se stalo nezvěstnými. Podle 
míst formování a bojů se toto vojsko dělilo na 
čs. legie ve Francii (9 600, padlo 650), v Itálii 
(20 000, padlo 350)  a v Rusku (60 000, padlo 
4 000).

Bludovští legionáři
 Z bludovských občanů se ruskými 
legionáři stali: Bartoš Čeněk, čp. 295; Berka 
Jan, čp. 244; Březina Josef, čp. 136; Březina 
Julius, čp. 371; Člupný Vojtěch, čp. 278; Fišar 
Antonín, čp. 348; Flašar Vilém, čp. 377; Götzl 
František, čp. 12; Holinka Jan, čp. 6; Hrycaj 
Jan, čp. 227; Jáně František, čp. 107; Jáně 
Jakub, obuvník v Bludově, padl u Marinovky, 
pohřben na stanici Moskalenky; Jašek Jan, čp. 
397; Jorda František, čp. 254; Jurenka Jan, 
čp. 415; Kobza František, čp. 228; Konečný 
Václav, čp. 150; Kubíček Josef, čp. 143; 
Martinák Josef, čp. 31; Matějček Josef, čp. 
99; Pavlík Rudolf, čp. 226; Pichner František 
– později přijal příjmení Martinák; Plhák 
Josef, čp. 9; Příhoda Antonín; Rašher Josef, 
čp. 132; Sedláček (Neubauer) Oskar; Seidl 
František, čp. 205; Seidl Jaroslav, čp. 205 
– zemřel na skvrnitý tyfus v Petropavlovsku; 
Seidl Josef, čp. 205; Skoumal František, čp. 
88; Skoumal Josef, čp. 117; Spáčil Antonín, 
čp. 174; Straka Antonín, čp. 53; Straka 
Josef, čp. 313; Šimek František, čp. 277; 
Šimůnek Jan, čp. 377; Šimůnek Karel, učitel 
ve Švábenicích u Vyškova, bludovský rodák, 

zemřel 10.1.1920 na Sibiři; Špička František, 
čp. 282; Urban František, čp. 365; Vařeka Jan, 
čp. 14; Zatloukal Alois, čp. 42.
 Italskými legionáři byli: Kašpar Anotnín, 
čp. 345; Koutný Matouš, čp. 350; Kubíček 
Karel, čp. 309; Osladil František, čp. 24; Ston 
Jan, čp. 316; Vlk Antonín, čp. 382.
Italskými legionáři byli: Kašpar Antonín 
č.p.345, Koutný Matyáš č.p.350, Kubíček 
Karel č.p. 309, Osladil František č.p. 24, Ston 
Jan č.p. 316, Vlk Antonín č.p. 380.
 Ve francouzské legii bojoval Blažek 
Václav, čp. 416, učitel, později ředitel 
bludovské obecné školy.
 O tom, že toto naše zahraniční vojsko 
bylo dobře vycvičené a dobře organizované, 
svědčí mimo jiné i to, že pouze tři Bludovští 
– Jakub Jáně, Jaroslav Seidl a Karel Šimůnek 
- padli a domů se po válce nevrátili. 
Připomínka na legionáře je vytesána na čelní 
straně bludovského pomníku – jsou to tři 
reliéfy  vojáků v čepicích typických pro to 
které vojsko: ruská papacha, francouzský a 
italský klobouk. Tento reliéf musel být za 
druhé světové války z nařízení německých 
úřadů zakryt kamennou deskou stejně jako 
muselo z pomníku zmizet datum vyhlášení 
samostatnosti ČSR.
 Je hanbou naší země, že osudy legionářů 
musely zůstat na dlouhou dobu zapomenuty. 
Bylo tomu tak proto, že již jejich samostatná 
existence přes čtyřicet let překážela uměle 
vytvořeným „dějinám“ Československa 
v pojetí marxistického dějepisectví. 

Bludovští legionáři

Plk. Josef Březina, československý legionář 
v Rusku, hrdina protifašistického odboje, 
popraven v roce 1944 v Drážďanech



Bludovan 6

Bludovan 8/2005

Navíc komunistické moci silně vadilo, že 
českoslovenští legionáři v Rusku zasáhli 
v letech 1918-1920 do ruské občanské války, 
a to na straně bělogvardějců, proti bolševikům. 
Kde nebylo zbytí se samozřejmě o legionářích 
psalo, ovšem tak, aby výsledný dojem byl co 
nejhorší nebo alespoň rozporuplný. 

Plk. Josef Březina
 Připomeňme si osud jediného 
z bludovských legionářů, jehož jméno je 
vytesáno na mramorové desce, která byla 
k pomníku pořízena po druhé světové válce 
pro hrdiny protifašistického odboje. Jmenoval 
se Josef Březina a u svého jména má hodnost 
plukovníka. 
 Narodil se v rodině rolníka Františka 
Březiny na čp. 136 (tento byl v letech 1907-
1918 bludovským starostou) dne 20. ledna 
1896. Poměrně dobře se učil. Po ukončení 
obecné a měšťanské školy v Bludově nastoupil 
v roce 1911 na studia do Obchodní  akademie 
v Prostějově, po níž ho čekala vojna. Byl 
vybrán pro jednoroční důstojnický kurz. Po 
vypuknutí první světové války byl přidělen 

k 20. polskému pěšímu pluku. Záhy byl 
zraněn. Krátký čas po jeho vyléčení obdrželi 
rodiče zprávu, že jejich syn je nezvěstný. 
V roce 1916, kdy se to stalo, to s největší 
pravděpodobností znamenalo smrt, kdy 
anonymní zbytky těla pohřbilo válečné pole. 
Léta ubíhala a Josef se nevrátil v roce 1918, 
ani o rok později. V jeho návrat již rodina 
příliš nedoufala. Přišel však rok 1920 a s ním 
zázrak. Josef Březina se objevil v Bludově 
v uniformě kapitána ruských legií s několika 
vyznamenáními. Po skončení války se totiž 
dobrovolně účastnil bojů na Slovensku, kde 
bránil mladou republiku proti Maďarům 
– proto se zdržel. Navrátilce, který s legiemi 
obešel téměř celý svět, vítal celý Bludov.
 Josef Březina zůstal uniformě věrný 
a nastoupil jako důstojník k těžkému 
dělostřelectvu, kde vystřídal několik posádek. 
Skončil na vojenské akademii v Táboře, kde 
působil jako profesor u dělostřelců. Po násilné 
demobilizaci a okupaci Československa 
požádali dělostřeleckého odborníka Němci, aby 
zůstal ve škole a učil příslušníky wehrmachtu. 
Odmítl a začal aktivně pracovat v odbojové 

organizaci Táborité. Již v roce 1940 však byl  
vyzrazen gestapu a uvězněn. Následovala 
pouť po několika koncentračních táborech, 
v roce 1942 se mu podařilo uprchnout a vrátit 
se na Táborsko. Zde pokračoval jako velitel 
odbojové skupiny. Gestapo jej ale dostihlo 
podruhé. Jeho život ukončila poprava 20. října 
1944 v Drážďanech.
 Po válce byl Josef Březina in memoriam 
vyznamenán válečným křížem a povýšen do 
hodnosti plukovníka. Jeho jméno si přečteme 
nejen na Pomníku padlých v Bludově, ale 
také na Pamětní desce na velitelství táborské 
posádky.

Stanislav Balík st.
září 2005

Prameny a literatura:
Jarmarová, H. (2003): 
Můj dědeček byl legionář, SOA Šumperk.
Moravský sever č. 8/2000
Březina, J.: Dějiny obce Bludov, strojopis.
Spurný, F. a kol. (1979): 
Bludov dříve a nyní, MNV Bludov
Foto z archivu pí. Ludmily Pospíšilové, 
Bludov

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

 4-5. září 2005 ZO ČSCH Bludov spolu 
s Okresní organizací Šumperk uspořádaly 
v Bludově meziokresní soutěžní výstavu, na 
které soutěžilo 55 dospělých a 8 mladých 
chovatelů z Šumperska, Jesenicka, Olomoucka 
a Bruntálska. Vystaveno zde bylo na 500 ks 
zvířat. Z toho 195 králíků 24 plemen, 140 
holubů 23 plemen, 132 kusů drůbeže 30 
plemen, okrasní ptáci, kozy a velkou oblibou 
dětí byla měsíční telátka.Výstavu navštívilo na 
400 návštěvníků, z toho jen 80 bludovských 
občanů, což je velice smutné a přicházíme 
k názoru, že bludovští občané nemají zájem 
o akce pořádané společenskými organizacemi 
v Bludově. Což se nedá říci o okolních 
obcích jako je Sudkov nebo Postřelmov. 
Klecné se nevybíralo, jen každý vystavovatel 
měl povinnost odebrat zlevněný katalog. 
Posledním hitem je nasazovat tak velké 
klecné, že to odrazuje chovatele, protože více 
jak polovina chovatelů jsou důchodci a jejich 
finanční stránka není tak dobrá, aby si to mohli 
dovolit.Výsledky soutěžní výstavy: Na králíky 
bylo uděleno 6 čestných cen pro jednotlivce, 
6 čestných cen na kolekce a jedna vítězná 
cena.Čestné ceny získali tito chovatelé: Kobza 
Jan ČV ZO Nová Hradečná, Verner Vojtěch 
Nb ZO Bušín, Horníček Milan Kal ZO Bušín, 
Brulík Pavel ČSm ZO Zvole, Pagáč Antonín Sž 
ZO Loštice a mladý chovatel Pecher Miroslav 
Zrč ZO Javorník  Kolekce: Vykydal Jiří Ha 
ZO Loštice, Vohánka Vladimír ČV ZO Bušín, 
Verner Vojtěch Nb ZO Bušín, Matýsek Jan Du 
ZO Úvalno, Vohánka Vladimír Čm ZO Bušín 
a Kacar Jan Bím ZO Bludov. Vítěznou cenu 

z rukou pana senátora ČR Ing, Adolfa Jílka 
přebrala mladá chovatelka Tereza Složilová 
Hem oceněn 96,5 body. Holubům bylo 
uděleno 6 čestných cen a jedna vítězná, získali 
je tito chovatelé: Anděl Miroslav Rakovnický 
kotrlák ZO Šumperk, Matýsek Jan Kapucín 
ZO Úvalno, Verner Vojtěch Moravský Voláč 
ZO Bušín, Kop Libor Benešovský selský 
ZO Nová Hradečná, Karlíček Jaroslav King 
ZO Nová Hradečná a Niko Michal Český 
voláč sedlatý ZO Jeseník Vítěznou cenu 

získal Kristek Jiří Rys stříbřitý šupkatý ZO 
Šumperk.Čestné ceny chovatelům holubů 
předával starosta obce Ing. Pavel Ston. U 
drůbeže se udělily 3 čestné ceny na jednotlivce, 
2 na kolekce, nejlepší mladý chovatel drůbeže 
Vítězná cena a pohár nejlepšímu mladému 
chovateli. Ceny získali jednotlivci: Coufal 
Zdeněk VK ZO Litovel.Coufal Zdeněk ZVt 
ZO Litovel, Verner Vojtěch ZR žlutobílá ZO 
Bušín, Jokl Miroslav ZV ZO Loštice. Kolekce: 
Tar Libor ZW ZO Jeseník a Machala Jaroslav 

Meziokresní soutěžní podpradědská výstava.
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Kachna Kajuga ZO Mikulovice, nejlepší 
mladý chovatel drůbeže Matýsková Šarlota 
ZO Úvalno, Nejlepší zdrobnělá drůbež Jokl 
Miroslav ZO Loštice.Vítězná cena Jokl 
Miroslav ZV ZO Loštice a vítězný mladý 
chovatel Němec Andrej RZT ZO Loštice. 
Putovní pohár  vítěze soutěže se ziskem 4124 
bodů získal okres Šumperk před Olomoucí a 

Jeseníkem. Čestné ceny chovatelům drůbeže 
předával Ing. František Snášel, místopředseda 
ZD  Bludovská a.s. Základní organizace 
ČSCH Bludov spolu s Okresní organizací 
Šumperk děkuje všem chovatelům za obeslání 
výstavy, těm bludovským občanům, kteří 
přišli na výstavu a tím ocenili 4dny a noci 
nelehkou práci bludovských chovatelů. Dále 

děkuje  touto cestou Obecnímu úřadu Bludov,  
Zemědělskému družstvu Bludovská a. s. 
paní Mgr. Divišové, bez jejich velké pomoci 
bychom tak velkou akci nemohli uskutečnit.

                                               Jan Kacar
                        Jednatel ZO ČSCH Bludov

Výtvarná soutěž “ Nejmilejší zvířátko” na meziokresní výstavě (ukázky)
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KOMU VADÍ VZPOMÍNKA
Člen hasičského záchranného sboru, řidič cisterny, zabil svou riskantní, 
místním a klimatickým podmínkám nepřízpůsobenou jízdou člověka. Za 
to obdržel:1.obhájce(dokonce si ho mohl vybrat),2.nevinu do vynesení 
rozsudku. Laická veřejnost by to zhodnotila asi takto:“Jsi volný, zabíjej 
klidně dál“. Ale o tomhle nechci psát; o tomhle člověku rozhodně můj 
článek není. O něm ne! O něm bude jednou psát někdo úplně jiný. Moje 
zamyšlení patří tomu člověku, který už nedojel k cíli své cesty. Kam asi 
jel v tom nečase, v průtrži mračen? Muselo to být něco hodně důležitého, 
když takhle riskoval. Zůstal v půli své cesty, kterou už nestačil dokončit. 
Hasičská cisterna ho přimáčkla i s autem na sloup elektrického vedení. 
Doposud jsou na něm vidět zbytky laku a barvy jeho auta. Zanechal zde 
rodinu, přátele. A ti se rozhodli, že nejen na hřbitově bude mít svůj kříž. 

Ještě jeden, malý, pravoslavný, umístili do dolíku vedle sloupu a kolem 
rozmístili květiny, svíčky. Tak je to u nás zvykem a krajnice silnic 
lemují tyto kříže. Kříže vzpomínek,kříže varování. Svůj kříž u silnice 
má i hokejová legenda I.Hlinka. Ze silnice nebylo tohle místo moc vidět, 
nemohlo tedy nějak rozrušovat kolem jedoucí řidiče. A přesto někomu 
vadilo, vadilo tohle místo lidského neštěstí. Něčí ruka vyrvala křížek 
ze země a někam ho zahodila, do popelnice, nebo spálila v kamnech? 
Nevím. A nevím také kam ta ruka zahodila ty spousty květin kolem 
křížku. Kam až může dojít lidská zloba a nenávist, ptám se, kam až ?!? 
Proč někdo odstranil vzpomínku na někoho blízkého? Co to mohlo být 
za člověka?  A tak můžeme jen srovnávat dva osudy. Osudy dvou lidí. 
Jednoho, který zabil a který „něco“za to dostal; a jednoho, který je obětí 
a kterému bylo odepřena prostá vzpomínka. 

 FRIČ Jaroslav

 Přestože nepatřím mezi lidi, kteří si své problémy snaží řešit 
na stránkách tisku, musím učinit výjimku a reagovat na článek paní 
Sokolové z minulého čísla Bludovanu. Jsem názoru, že problémy je 
nutné řešit, pokud možno, ihned a s kompetentními lidmi. Paní Sokolová 
a zahrádkáři, za které hovoří, k nám však cestu nenašli a píší článek 
plný polopravd a urážek.
 Dovolte prosím několik slov úvodem. Pracuji 9 let ve společnosti 
Obecní lesy Bludov s.r.o., dříve jako účetní a ekonomka, později jako 
jednatelka. Máme zhruba 20 zaměstnanců, z nichž zejména vedoucí 
středisek mají příslušné odborné vzdělání a praxi v oboru. Jsme 100% 
vlastněni obcí Bludov a předmětem naší činnosti není jen údržba 
obecní zeleně, ale také provoz pískovny a provoz všech energetických 
zdrojů pro MŠ, ZŠ, KD, penzion a panelové domy. Dále provozujeme 
zahradnictví, lesní školku a hospodaříme na 100 ha obecního lesa. 
V posledních 3 letech jsou naše služby vyhledávány soukromými 
osobami i firmami v oboru zahradních realizací, ale i běžných 
zahradnických údržeb.
 Při šíři těchto činností, tedy službě občanům, se přirozeně 
nemůžeme zavděčit všem. Finanční zdroje obce jsou omezené a např. 
na údržbu zeleně obec uvolňuje ze svého rozpočtu částku, která je 
rovna asi 40% nákladů vyčíslených odbornou firmou při inventarizaci 
obecní zeleně. Avšak naší snahou je vždy dosáhnout maximální kvality 
provedených služeb. Věřte, je velmi těžké či spíše až nemožné vyhovět 
všem.
 Sdělení paní Sokolové, že u panelových domů rostou 30 let 
jejich stromy, keře a růže a že se o ně obyvatelé této lokality starají, 

nepovažuji za nutné nijak zdůrazňovat. Vždyť to činí každý správný 
hospodář. V Bludově je spousta jiných domů, jejichž předzahrádky 
jsou obecním pozemkem a občané o ně mnohdy pečují ještě lépe.
 Pokud však paní Sokolová napíše, že pracovník Obecních lesů 
s.r.o. dostal bezohledně nařízeno sestříhat keře v květu, je nutno říci, 
že šlo pouze o keř jasmínu, který omezoval obyvatele sousedícího 
rodinného domu  a vyžadoval tedy hlubší zásah. Keř byl omlazen 
v letním období, kdy je plný síly, tudíž dochází k lepšímu zhojení 
řezů a k rychlejšímu novému růstu.Tím se zajistí dobré přezimování 
ořezaného keře. Zásah prováděl kvalifikovaný pracovník dle svých 
odborných znalostí a zkušeností a nikoli na základě „nekvalifikovaného 
rozkazu vedoucí p. Marie Balharové“ jak píše nepravdivě pí. Sokolová. 
K žádnému ničení přírody, jak tuto práci hodnotí pí. Sokolová, 
evidentně nedošlo. 
 Pokud se však obyvatelé panelových domů domnívají, že 
zahrádkáři budou větší zárukou kvalitní údržby obecní zeleně kolem 
paneláků, věřím, že pan starosta jim tuto činnost svěří. Pracovníci 
společnosti Obecní lesy s.r.o. se nebudou cítit nijak uraženi a budou 
rádi pracovat v jiných lokalitách Bludova, kde jejich práci ocení či 
alespoň nepomluví. Jsem přesvědčena, že na slova paní Sokolové, že 
všechno kvetoucí seřežeme a že nemá cenu nic vysazovat si odpoví 
občané sami.
 Vítám jakékoli vstřícné kroky či podněty občanů vedoucí ke 
zlepšení vzhledu naší obce. Byla bych velmi ráda, aby se časem naše 
obec podobala rozkvetlým vesnicím jižní Moravy, kde z každého domu 
a květinových výsadeb před nimi vyzařuje pracovitost, soudržnost a 
láska lidí k sobě navzájem a k místu, kde žijí. 

Marie Balharová,
    jednatelka společnosti Obecní lesy Bludov s.r.o.

Vyjádření k článku „Pan starosta obce 
Bludov“
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 Kdyby dnes, po devítileté zkušenosti 
s dřevěnou plachetnicí, za mnou někdo přišel, 
že chce dělat něco podobného, ze všech sil 
bych se snažil mu to rozmluvit. Kdyby si 
to vymluvit nenechal, zkoumal bych, zda 
je dostatečně schopný, trpělivý, odvážný a 
zarputilý. Pokud by mu byť jen jediná vlastnost 
chyběla, nechal bych ho jeho trpkému osudu. 
Ale pokud ne – s radostí bych mu pomohl.

 Na počátku všeho byl Rudolf 
Krautschneider. Člověk mimořádné energie 
a   skvělý vypravěč. Spisovatel, dřevorubec 
a legenda českého námořního jachtingu. Své 
plachetnice si zásadně staví sám. V roce 
1993 se vrátil ze tříleté plavby kolem světa 
na ocelové jachtě Polárka, konanou převážně 
kolem Antarktidy. Jako další projekt, větší 
a náročnější, si vymyslel stavbu repliky 
plachetnice, která jako první na počátku 
16. století obeplula zeměkouli. Byla to 
Magellanova Victorie. A protože Victoria byla 
dřevěná, musel Krautschneider začít od lesa. 
V Orlických horách koupil stromy na stojato, 
kácel je, svážel na pilu, řezal prkna. Brzy 
měl materiál, potřeboval stavitele a posádku. 
Filozofie byla jednoduchá -  kdo chtěl 
plout, musel stavět. Zájemců byly desítky. 
Snílci, romantici, dobrodruzi, ztracenci, 
zoufalci, hledači smyslu života i sebe sama. 
Za 4 roky stavby se na ní vystřídaly na tři 
stovky takových charakterů. Těžkou práci a 
jednoduché životní podmínky vydrželo jen 
dvanáct nadšenců, deset mužů a dvě dívky. 
Z nich vyplulo jen devět a po pětileté plavbě 
se vrátili jen tři nejvytrvalejší. Moře není 
pro každého. A plout nebo stavět dřevěnou 
plachetnici není jednoduché. 
 
 Až do počátku 18. století bylo 
nenahraditelným konstrukčním materiálem 
pro stavbu lodí. Dnes je tomu naopak. 
Moderní technologie udělaly ze dřevěných 
plachetnic vzácné perly oceánů, rarity, budící 

zaslouženou pozornost. Vždyť i replika 
slavné Bounty, třístěžňové obchodní fregaty 
a hrdinky posledního filmového zpracování 
s Melem Gibsonem a Antony Hopkinsem, je 
vyrobena z oceli a dřevem jen obložena.
 Dřevo je materiál krásný, náročný a drahý. 
Na stavbu musí být použita prkna kvalitní a 
suchá, s co největší hustotou let. Naše dřevo 
pro Viktorku jsme káceli v Orlických horách. 
Nejlevnější způsob, jak získat kvalitní dřevo, 
je koupit si kus lesa. Pak pokácet stromy „na 
stojato“, vlastní silou stáhnout kmeny k pile 
a pořezat. Jediným skutečným finančním 
nákladem bylo sušení. Neměli jsme čas čekat 
deset let.
 Nejčastěji jsme používali modřín, dub 
a smrk. Nikdo už nespočítá, kolik kubíků 
dřeva bylo použito. Při stavbě dřevěné lodi 
je z každého kubického metru dřeva více jak 
polovina nutným odpadem. Vždyť najít na 
lodi pravý úhel je téměř nemožné. Vše je oblé, 
zakulacené, tupoúhlé. Vypráví se historka 
o jednom polském stolaři, kterého si někdo 
pozval na výpomoc při dostavbě dřevěné 
lodi. Stolař sebevědomě vzal úhelník a mířil 
do podpalubí. Po hodině bledý vylezl, úhelník 
zahodil a s nadávkami odešel. Jistě, maličko 
přehnané, ale základ je pravdivý. Pro nás to 
byla výhoda, protože nikdo z nás nebyl stolař, 
truhlář ani tesař. Dodnes se nepřestávám 
divit, že celkový počet prstů se za ty čtyři 
roky stavby nezměnil. Vždyť naše původní 
profese byly horník, traktorista, student, hasič, 
zdravotní sestra, horský nosič, celník nebo 
dřevorubec.
 Štěstí nás neopouštělo. V polském 
přímořském městě Kolobřeh jsme objevili 
vrak kostry dřevěné plachetnice V 60.letech 
ji začala stavět skupina Poláků, ale po třech 
desetiletích byl hotový jen kýl, žebra, část 
obšívky a palubníky. Většina stavitelů se 
během té doby utopila nebo upila k smrti 
. Posledních deset let nikdo nezatloukl ani 
hřebík a z rozestavěné královny moří se 

stávala zaprášená relikvie.
V Kolobřehu už nikdo nevěřil, 

že by se vůbec kdy mohla dotknout vody. 
Pak do hangáru náhle vtrhla tlupa Čechů, 
kteří bez znalosti řemesla a úcty k tradicím 
pracovali dvanáct hodin denně, šest dní 
v týdnu. Rok trvaly opravy a všechno 
vypadlo, že brzy vyplujeme. Pak přišla rána 
pod pás. Kvůli polským celním předpisům 
jsme nemohli připravené dřevo převést z 
Čech do Polska. Clo, které bychom museli 
zaplatit, by mnohonásobně překročilo obsah 
lodní pokladny. Nálada byla na bodu mrazu. 
S geniálním řešením přišel člověk, který 
stál na začátku celého projektu, Rudolf 
Krautschneider. S elegancí jemu vlastní 
prohlásil, že když nemůže Mohamed k hoře, 
musí hora k Mohamedovi. Provizorně jsme 
trup dokončili a po vodě dovezli do Čech. 
Jak? Loďostopem. Nejprve po moři a pak 
po Odře, kanálech a Labi. V praxi to vypadá 
podobně jako jako autostop. Na přídi Viktorky 
stojí chlap s lanem v ruce a čeká. Když kolem 
jede říční člun zvaný šíf, zamává vztyčeným 
palcem. Kapitán šífu velkoryse kývne hlavou, 
lodníci chytí hozené lano a přivážou ho na 
záď. A může se jet. Jako pozornost posádce 
byly v podpalubí dostatečné zásoby alkoholu. 
Jeden den táhnutí, jedna flaška rumu. A tak 
nás cesta ze Štětína do Ústí nad Labem stála 
čtrnáct lahví rumu.

Loď byla vyzvednuta na břeh a kolem je 
postaven dřevěný hangár, který se na další rok 
stal naším pracovištěm i domovem. Stavba se 
rozjela plným tempem, volná byla jen nedělní 
odpoledne. Rozsah prací nejlépe dokreslí 

Plavba kolem světa na plachetnici Viktoria - 2.část
Jak postavit dřevěnou plachetnici Vladimír Šimek

simibobr@seznam.cz, tel.: 00420608483857
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několik technických detailů. Tři centimetry 
tlustá prkna obšívky jsou k dubovým žebrům 
nýtována měděnými nýty o průměru šest 
milimetrů, kterých je celkem devět tisíc. 
Pravda, ve srovnání se třemi miliony nýtů u 
parníku Great Eastern to není mnoho, ale i tak 
to byla dřina. Balast, zátěž zajišťující stabilitu 
lodi, je svařovaná ocelová skříň vyplněná 
olovem a betonem a přišroubovaná třiceti 
šrouby. Váží dvacet tun.
 Velkým přínosem byla pomoc polského 
specialisty na dřevěné rybářské bárky Piotra 
Szopnarského, který nás trpělivě učil řemeslu a 
nejrůznějším trikům starých mistrů. Například 
spáry mezi prkny jsou vylity obyčejným 
asfaltem, ovšem s příměsí rostlinného tuku 
kvůli vláčnosti. Olejová barva, kterou jsou 
natřeny boky lodi, je smíchaná s naftou, čímž 
získá na pružnosti a nepraská při kroucení 
dřeva.
 Práce v Ústí skončily v létě 1998, 
kdy byl trup hotový. Hangár byl za 3 dny 
zbořen a krom několika rezavých hřebíků 
nic nenasvědčovalo, že se tu kdy stavěla 
plachetnice. A i ty hřebíky o rok později 
smetla velká voda. Viktorka putovala v říčním 
šífu do Hamburku. Teprve tam bylo možné 
zabudovat dva ze tří stěžňů a s provizorním 
oplachtěním doplout do polského Štětína. 
Ještě zbývalo vyrobit kování, plachty a lana. 
Takeláž takové plachetnice je spleť pevného 
a pohyblivého lanoví a plachet. Pevná lanoví 
jsou převážně ocelová lana sloužící k ukotvení 
čelenu a stěžňů. Pohyblivé lanoví je pak 
určeno k manipulaci s plachtami a ráhny.
 Plachty už dávno nejsou z obyčejného 
plátna, ale speciálního materiálu zvaného 
dakron. Použili jsme ten nejhrubší, tedy 
nejlevnější, ze kterého se šijí jen malé 
bouřkové plachty do nejtěžších podmínek. 
Vedle jemných materiálů plachet většiny 
jachet připomínají ty naše plech a jejich kvalita 
tomu odpovídala. Po dvou letech plavby jsem 
už v přístavech nedělala nic jiného než na 
ručním šicím stroji zašíval větrem poničené a 
roztrhané plachty. 

 V  létě 1999 byla Viktorka konečně 
hotová. Neměla motor a svým tvarem i 
celkovým pojetím připomínala plachetnice 
z 15. a 16. století, tedy doby objevitelských 
plaveb. I když originální plány Victorie se 
nedochovaly a tak je to replika jen přibližná, 
plula naše Viktorka stejně špatně jako její 
předchůdkyně. Je dlouhá bezmála dvacet tři 
metrů, široká pět metrů a váží šedesát tun. 
Pravděpodobně největší česká námořní loď 
– zvláště potom, co Viktor Kožený prodal 
české obchodní loďstvo Holanďanům. Často 
jsme vtipkovali na téma, že až nás přestane 
bavit nekonečná dřina v přístavech, umažeme 
poslední dvě písmena v názvu Viktorka a 
s napřaženou dlaní se vydáme za zmíněným 
podnikatelem.
 Víte, jaká byla nejčastější otázka, na 
kterou jsme celých dlouhých devět let 
odpovídali? Nikdo se nás neptal, z jakého 
dřeva je loď, na cíl nebo smysl plavby, ani 
na bouře, velryby nebo domorodce. Ta otázka 
zněla: „Kde na to berete?“. Zvláštní? Ne. 

Typické pro dnešní dobu. Tak tedy: peníze 
na Viktorku šly od počátku z našich kapes. 
Byly to naše úspory a výsledek práce celé 
party. Část lidi vždy pracovala na lodi, část 
v příležitostných zaměstnáních či brigádách. 
Všechny vydělané peníze putovaly do lodní 
pokladny. Stejná taktika fungovala i při 
plavbě. Pomáhali jsme rybářům, škrábali dna 
lodí bohatých jachtařů, pracovali jako přístavní 
dělníci, zedníci, natěrači, tesařii, svářeči… 
 Byl to docela náročný způsob cestování, 
ale také ukázka toho, že i v dnešní době je 
možné podniknout prakticky cokoliv i bez 
oficiálních sponzorů a podpory médií. Bez 
toho, že by člověk musel lézt někomu do 
zadku a žebrat o peníze. Naše lodní kasa nikdy 
nepraskala ve švech, ale byli jsme svobodní. 
Nikomu jsme nemuseli za nic děkovat ani se 
klanět. Jednoduše řečeno: kdo chce, ten může. 
A my jsme opravdu chtěli.
 1.srpna, po více jak čtyřech letech stavby 
dřevěné plachetnice Victoria, jsme vypluli na 
plavbu kolem světa. Na plavbu, která přinesla 
dobrodružství i stereotyp, bouře i bezvětří, 
žraloky i delfíny, obyvatelé zemí a ostrovů 
chudých i bohatých. Byla to plavba, která 
trvala 5 let a 22 dní a během níž jsme upluli 
49122 námořních mil. To je jako dvakrát 
kolem rovníku a ještě z Bruntálu do Prahy. 
Plavba, která každého z nás stála spoustu sil, 
zdraví a ideálů. A přesto jsem si jistý, že nikdo 
z nás by neměnil. Já určitě ne. 

   Ivan Orel

Technická data :
  . délka …...................................... 22,5 metru
  . šířka ….......................................   5,0 metru
  . ponor ….....................................   3,3 metru
  . hmotnost …................................   60 tun
  . materiál …......... dřevo : dub, modřín, smrk
  . průměrná cestovní rychlost …..  3,7 uzle 
  (zhruba 6,5 km/h)

Další pokračování 3. část - o pětileté plavbě 
kolem světa, autor Ivan Orel.
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7. září 2005 zahájilo 
46 žáků druhé 
a třetí třídy kurz 
plavání, který trvá 
10 lekcí. 
Přejeme všem dětem 
úspěšné zakončení 
a získání 
„mokrého 
vysvědčení“.
 
Mgr. J. Kurtejová
Mgr. M. Kohajdová

Nová počítačová učebna na základní škole

 Od roku 1996 byla škola vybavena učebnou s osmi počítači. 
Vyučovaly se zde kancelářské aplikace, základní práce s počítačem 
a publikování dokumentů na Internetu. Probíhaly také zájmové 
kroužky pro menší děti. 
 V souvislosti s dotacemi ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy škola tento rok investovala do nového vybavení. Bylo 
nakoupeno 20 nových počítačů a server v celkové hodnotě 306 000 
korun. 
 Po vzoru základních škol v Šumperku a Postřelmově dochází 
k zásadní změně programového vybavení počítačové učebny. Cílem 
výuky informatiky není učit Microsoft Word, Microsoft Excel 
a Internet Explorer, žáci by spíše měli umět řešit problém a sami se 
rozhodnout, jakou aplikaci si k tomu vyberou. Škola se tedy rozhodla 
pro operační systém Debian Linux, který je k dispozici pod licencí 
GPL zdarma. Tím se ušetřilo za licence 86 980 Kč.
 Linux je moderní operační systém, jehož ovládání je stejně 
přívětivé jako u jiných systémů a který obsahuje aplikace pro 
kancelář, Internet, grafiku a výukové programy, které rozšíří možnosti 
využívání počítačové učebny i v jiných předmětech než v informatice. 
 První školní den proběhlo v nové učebně seznámení učitelů 
s novým prostředím. Byl předveden program na testování žáků 
Keduca, textový editor a tabulkový kalkulátor. Na druhém školení 
se budou prezentovat výukové programy v Linuxu a nový redakční 
systém pro publikování na webu školy. 
 Další informace najdete na nových školních stránkách 
zsbludov.spk.cz.

Pavel Procházka

Zahájení školního roku 2005/2006 - 1. tříd
 V letošním školním roce jsme přivítali ve školních lavicích 32 
prvňáčků, z toho 17 děvčat a 15 chlapců. Otevřeli jsme 2 třídy po 
šestnácti dětech. 1. A učí paní učitelka Jarmila Březinová a 1. B paní 
učitelka Irena Dokoupilová. Ke slavnostnímu zahájení patřily letos 
krásné pamětní medaile, které dětem předaly paní Divišová a paní 
Nimmrichterová za „Sbor pro občanské záležitosti“ při OÚ v Bludově. 
Děti budou mít pěknou vzpomínku na první školní den. A my doufáme, 
že do školy budou chodit rády a pro všechny bude školní rok radostný 
a přínosný. 

Irena Dokoupilová, Jarmila Březinová - učitelky 1. tříd

Základní škola informuje

Plavecký výcvik
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Můj koníček V.
Kulturní dům Bludov připravuje jubilejní pátý ročník výstavy 
Můj koníček V. První čtyři  ročníky výstavy s touto tématikou 

v letech 1999, 2000, 2002 a 2004 se setkaly s nebývalým 
zájmem vystavovatelů i návštěvníků. Obracím se na všechny, 

kteří by se chtěli výstavy zúčastnit jako vystavovatelé 
/dospělí i děti/ s ukázkami svých sbírek a výrobků, 

aby se přihlásili co nejdříve 
v Kulturním domě Bludov, tel. 583 238 177, 736 609 734.

Jedná se o všechny druhy „koníčků“ – sběratelství, 
modelářství, ruční práce, výtvarné práce atd. - všechno,  
co se dá pod  tento pojem zahrnout a co lze vystavovat. 

Výstava bude zahájena 18. listopadu 
a potrvá do 2. prosince 2005.

Farní knihovna nabízí
Štěstí začíná uvnitř:  Powell John

Láska bez podmínek: Powell John

Tajemství setkání v lásce: Powell John

Vězení s klíčem uvnitř: Kateřina Lachmanová

O důsledcích neodpuštění a samospravedlnosti v životě

jednotlivce, církve i národa.

Odpuštění: Reinhard Abeln, Anton Kner

Farní knihovna je otevřená každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod.
                                                                                           J.M.

Babička
V kulturním domě můžete zakoupit knihu 

B. Němcové  Babička
 s ilustracemi A. Kašpara za 268,- Kč

/vydáno v r. 1995 ke 140. výročí prvního 
vydání v r. 1855/.

Rybářský kroužek při KD Bludov 
zahajuje po prázdninách opět 

činnost.

Zveme stávající členy i nové 
zájemce 

v neděli  9. října 2005 
v 10.00 hodin do zadní části 
Kulturního domu – vstup od 

paneláků. Vede V. Řežucha.

Kulturní dům Bludov vás zve na

Taneční odpoledne 
pro dospělé

Neděle 30.října 
2005 od 14 hodin
K poslechu a tanci hraje 

ROZMARÝNKA  z Vlčnova

Vstupné dobrovolné 
- občerstvení

UPOZORNĚNÍ
Společnost MEDIASERVIS s r. o. Ostrava, divize Zábřeh n. Moravě (zabývající se 
doručováním tisku)  hledá pro doručovací obvod DO-1 Bludov  brigádníka na dobu 10 
dní, v měsíci listopadu. Jde o lehčí práci, charakter: doručování tisku abonentům. Vhodný 
přívydělek pro ženy na mateřské dovolené a důchodce. V případě zájmu kontaktujte 
prosím našeho zaměstnance: p.FRIČ Jaroslav, PhDr.J.Březiny 416. Telefon: 583 238 511, 
776 218 720. Další informace na telefonu: 602 594 168. Případný zájemce s námi může 
spolupracovat, pokud mu bude práce vyhovovat, i v r.2006. Výše zmíněný 
pracovník naší společnosti Vás do práce zaškolí a k práci zapůjči pracovní manuál.



Bludovan 8/2005

Bludovan 14

Rytířské klání – 19. 8. 2005

Ohlédnutí nad některými zdařilými akcemi uplynulých měsíců ve fotografii

Dětský den  - 11. 6. 2005

Výročí chatové osady Vlčí důl – 25. 6. 2005
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 Skautský tábor nezačíná, jak by si mnohý mohl myslet, příjezdem 
na tábořiště. Ač se to nezdá, na tábor se členové i vedení připravuje 
v průběhu celého skautského roku (tj. vyjma dvou měsíců prázdnin). 
Členové jednotlivých oddílů se přes rok učí zásady táboření, přespávání 
v přírodě a vůbec soužití s přírodou a především se učí budovat vzájemné 
vztahy, více či méně úspěšně se učí správnému skautskému chování. 
Starostí vedení, které už má tohle vše za sebou, je zajištění místa, 
programu a vlastně celkové funkčnosti a bezpečnosti. Pojďme se tedy 
společně na takový tábor podívat.

 Údolí černého čápa. Název, který znají pouze účastníci některého ze 
tří posledních táborů. Tímto údolím protéká krásná řeka Březná. Naše 
tábory ležely na obou jejích březích jen pár kilometrů od Drozdovské 
pily. Konaly se od 21. července a trvaly patnáct dní.
Začátek tábora je velmi náročný po fyzické stránce. Je třeba postavit 
podsadové stany, indiánské stany tee-pee, hangár, někdy mosty a proto 
mladší účastníci – vlčata - přijíždějí až o dva dny později. Mladší děvčata 
– světlušky – dokonce o celý týden.
 Po těchto dvou náročných dnech se u zahajovacích táborových ohňů 
obou táborů zaseknou obřadní sekery a tábory jsou oficiálně započaty. 
Další den byl pro kluky začátkem celotáborové hry s názvem Stavba 
Kanadské pacifické železnice. V ní měly družiny za úkol postavit 
pomyslnou trans-kanadskou železnici. Tato hra probíhala přes celý tábor 
a skončila v předposlední táborový den.
Holky se ve své celotáborové hře ocitly ve středověku. Z nejnižšího 
stavu žoldáka se z nich postupně pomocí naší táborové měny – Zlaťáků, 
Stříbrňáků a Měďáků – stávají nejdříve zbrojnoši, pážata a po „Velkém 
rytířském turnaji“ získávají hodnost nejvyšší – rytířskou.
Abychom tohle vše zvládli, museli jsme se posilnit dobrým jídlem. O to 
se starala sestra Liduška, ale ke konci tábora musela odjet a tak vařily 
starší holky spolu se službou, která se starala o dřevo a topení. Kuchyni 
sdílel ještě další obyvatel. Byl to plch – podle holek Křeverka - podle 
kterého se jmenují letošní tábory.

SKAUTSKÉ TÁBORY 2005
 Vyvrcholením našeho tréninku na výpravách byla noční expedice 
- podnik pro opravdové muže. Po půlnoci byli ti starší, tedy skauti, 
vzbuzeni a po dvojicích vysláni s úkoly na různá vzdálená místa. 
Vrátit se měli asi do večerního nástupu. Vlčata, ti mladší, měla také 
pochod, ale úměrný jejich věku. Skauti na svých expedicích navštívili 
Litovelské Pomoraví, Muzeum železnice, vojenskou tvrz Bouda 
a další zajímavá místa. Letos poprvé se expedice zúčastnily také 
skautky i když jiný den, než kluci. Byla to pro ně určitě velká, ačkoliv 
náročná zkušenost.
 Pro bratry Jiřího Znoje - Cvrčka a Petra Juránka - Peťulku byl 
tento tábor obzvláště nezapomenutelný. Složili zde totiž skautskou 
zkoušku dospělosti – zkoušku Tří orlích per. Ta spočívá ve třech 
bodech. První den (celých dvacet čtyři hodin) nesmí promluvit a 
zároveň nesmí nic jíst. Pít smí jen vodu. Další den se v šest hodin ráno 
odeberou do lesa a musí zde neviděni dvanáct hodin pozorovat tábor. 
Zde také píší zápis a vyřezávají obřadní pruty. Jíst mohou. Poslední 
pero znamená přespání venku beze stanu. Zkoušku definitivně splní, 
pokud při obřadu u ohně nedají najevo bolest. (Jsou třikrát švihnuti 
prutem, když odříkávají životní motta.) Také dvěma skautkám 
– sestrám Kateřině Ösziové - Kuřeti a Lucii Gronychové - Kometě 
– se podařilo tuto zkoušku složit. Děvčata ale její podmínky mají 
trošku jiné – celý den musí mlčet, dalších 24 hodin vydržet o hladu 
a poslední den strávit dvanáct hodin v úplném osamění. Následuje 
stejný obřad jako u skautů, na jehož konci adepti obdrží odznak Tří 
orlích per a červenou šňůrku na kroj – znamení, že se z nich stávají 
roveři a rangers, jejichž heslo zní „Sloužím“.
 Během tábora se také konaly slibové ohně. Při nich přešlo pět 
vlčat ke skautům a ze tří děvčat se složením slibu staly opravdové 
světlušky.
 Patnáct dní uběhlo jako voda. Při závěrečném táborovém ohni 
se rozdaly ceny vítězům a vysekla se obřadní sekera, která byla 
spolu s ostatními táborovými věcmi hlídána nočními hlídkami. Tábor 
tedy skončil, ale vzpomínky přetrvají v našich myslích do příštích 
prázdnin, kdy je snad překonají nové a ještě hezčí zážitky.
  Jan Juránek – Hanes, Kateřina Stonová - Perlička

SALON  LM
Langrova 7, Šumperk - budova PVT naproti hl. poště

Lubomír Mašinda
Tel.: 608 364 694

Masáže
Rekondiční a sportovní masáže

Baňková terapie
Reflexní masáže

Speciální masáž pro potlačení celulitidy a strií
Masáž lávovými kameny

Prodej přírodních olejů a léčivých masážních gelů

STUDIO ŠARM
Martina Svobodová

Langrova 7, Šumperk - budova PVT naproti hl. poště

Nabízíme tyto služby
Pedikúra OPI

Manikúra

Profi turbo solárium

Rádi vyhovíme i v termínech mimo pracovní dobu

Objednávky na tel.: 775 172 123 - Martina Svobodová

Volejte kdykoliv

CVIČENÍ NÁVRAT K JARU

Odpoledne v MŠ
Mateřská škola Bludov zve opět maminky 
s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ, 

k odpoledni prožitému v prostředí MŠ.

KDY:  od října každou středu od 14:45 - 16:15 hod.

KDE: ve třídě kačenka

AEROBIC od 12.9.2005
Low and High aerobic
KDE: tělocvična Mateřské školky v Bludově
KDY:  Pondělí  18:30 - 20:00
 Čtvrtek  18:30 - 20:00
S sebou ručník, pití, podložku, 
sportovní obuv a 15Kč.
Na všechny se těší Renata a Petra.

Každý pátek v 18:00 hod. v mateřské škole
Příjemné prostředí, meditace
20,- Kč, cvičební úbor
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Vážení a milí občané Bludova,
se slzami v očích píšeme tento článek.
Když jsme si před dvěmi a půl lety pořizovali 
štěňátko, ve snu by nás nenapadlo, že budeme 
prožívat tak těžké chvíle. 
 Basca jsme si přivezli jako dvouměsíčního 
psíka. Okamžitě se zapsal hodně hluboko do 
našich srdíček. Byl velice vitální a zdravý. Na 
první pohled z něho vyzařovalo štěstí a obrovská 
energie. Téměř všichni nás jistě znáte od vidění. 
 K veterináři jsme chodili pouze na pravidelné 
očkování. Až ve středu 21.9.2005 se situace 
změnila. Bascovi na první pohled nebylo dobře; 
pokaždé nás ráno vítal s radostí a vrtícím ocáskem, 
ale tentokrát? Zvracel a začal mít průjem. Tento 
stav byl pro něho velice neobvyklý, proto jsme 
neváhali a hned jeli do Šumperka na veterinu. Tam 
ho s podezřením na střevní virózu patřičně ošetřili. 
Bohužel se ale jeho zdravotní stav nadále zhoršoval. 
Ze středy na čtvrtek jsme vůbec nespali. Bascovi 
bylo velice špatně, my jsme se ho snažili ošetřovat. 
Vše jsme po mobilním telefonu konzultovali s 
veterinářem. Hned ráno jsme jeli na veterinu; 
Basca jsme už museli do auta odnést. Bylo pro nás 

velice, velice těžké vidět, jak jinak tak energický 
pes se teď neměl sílu ani postavit na nohy. 
 Na veterině mu nasadili výživnou infúzi, 
injekcí dodávali podpůrné vitamíny, antibiotika. 
Dělali vše pro uzdravení našeho Basca. Bohužel 
ani přes veškerou snahu se nám ho nepodařilo 
zachránit. A jak zní veterinární pitevní posudek? 
OTRÁVEN CHEMICKOU LÁTKOU  ! ! !
 Veterinární pitevní zpráva je zveřejněna na 
našich internetových stránkách: www.basco.cz
 Jsme velice pobouřeni tím, kam až může 
lidská zloba zajít. Jsme si jistí, že za to může 
Člověk. Nevíme kdo, ani na nikoho nebudeme 
ukazovat prstem. Jen se ptáme: PROČ?
 S Bascem jsem měla složené barvářské 
zkoušky, každý týden jsme chodili na cvičák; byl to 
velice učenlivý, věrný a poslušný pes. Byl naučený 
nic nežrat ze země, na procházkách jsem ho měla 
neustále pod kontrolou a pečlivě jsem hlídala, zda 
někde něco nejí. Vždy mě potěšilo, když si kdejaký 
pohozený „salámek“ jen prohlédl a šel dál. Jsme si 
téměř jistí, že na něho byla nastražena past na naší 
zahradě. Bohužel pes hájí své teritorium a pevně 
mu věří. Tudíž na jeho zahradě si nastražený 

„pamlsek“ ze země s důvěrou snědl. Je to pouze 
naše domněnka, ale jsme o ni hluboce přesvědčeni. 
Nic na světě nám už Basca nevrátí.
 Své díky chceme vyjádřit panu MVDr. Marku
Minářovi a MVDr. Pavlíně Jílkové za jejich 
maximální snahu Bascovi pomoci.  Děkujeme 

našim rodinám, za jejich podporu; 
Miloši Němcovi a Emirkovi, Míše 
Jurkové a Gemini, Pavle Moudré 
a Ádě, Zuzce Markovské a 
Benečkovi za to, že mně a 
Bascovi denně zpříjemňovali 
procházky; děkuji členům 
kynologického klubu Nové Domky, 
jmenovitě Robertu Coufalovi, který 
mi pomáhal z výcvikem Basca. 
Děkuji všem, kteří měli Basca rádi.
„Něco končí a něco zase 
začíná“

Na věčnou vzpomínku Basca
Veronika Němcová a Luděk Holub

nemocnice
ŠUMPERK
Dovolujeme si Vás

pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NEMOCNICE
STŘEDA 5. 10. 2005

Akce proběhne 
v prostorách

rehabilitačního oddělení
od 15:00 do 19:00 hodin

a nabídneme Vám:

Konzultace a poradenství 
v oblasti:

- srdečně-cévních 
onemocnění

- pervence onkologických 
onemocnění

- prevence civilizačních 
chorob

- prevence urologických 
onemocnění

- zdravého životního stylu, 
výživy

- ortopedie
- léčby chrápání

- odvykání kouření
Vyšetření:

- hladiny cukru, cholesterolu
- krevního tlaku
- stanovení BMI

- spirometrie-vyšetření plic
- pletysmograf
- dermatoskop


