
s těmito slovy se děti z mateřské školy v pátek 20.3.2009 
rozloučily se zimou a vyhnaly ji ze vsi. Věříme, že svou práci 
vykonaly dobře a zima opravdu předá žezlo jaru, i když to tak 
zatím nevypadá.

Po vydařeném lyžování, které se líbilo jako jedna z aktivit 
v Zimním sportovním dnu 5.2.2009, někteří nadšení lyžaři 
z celé školy opět vyjeli do Štědrákovy Lhoty. Zájezd se 
uskutečnil 25.2.2009 v odpoledních hodinách. Spolumajitel 
lyžařského vleku p. Bank zařídil i dopravu autobusem, a tak 
příjemnému lyžování nestálo nic v cestě. Ve výpravě nechyběli 
ani žáci z prvního ročníku, přidalo se i několik lyžařů z řad 
rodičů a všichni byli pod dohledem 5 učitelů. Sjezdaři se 
unaveni a spokojeni vrátili ke škole až po 17. hodině s tím, 
že to nebyl poslední lyžařský zájezd v tomto školním roce.
                                                                                                             Dana Březinová

Lyžařský zájezd do Štědrákovy Lhoty

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
Provozní hodiny:  Pondělí 10:00 – 16:00 hodin
          Úterý 10:00 – 12:00 hodin
          Středa 10:00 – 12:00 hodin
          Čtvrtek 10:00 – 17:00 hodin
          Pátek 10:00 – 12:00 hodin

MÍSTNÍ KNIHOVNA BLUDOV

Půjčovní doba: úterý a čtvrtek od 12:30 do 17:30hodin

POŠTA BLUDOV

Provozní hodiny: 
pondělí – středa – od 8:00-11:00 a od 13:00- 16:30 hodin
úterý, čtvrtek, pátek – od 8:00-11:00 a od 13:00-16:00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD BLUDOV
Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí, středa od 7:30-11:30 – 12:30-17:00 hodin

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek   od 7:00 – 15:00 hodin
pátek  od 7:00 – 13:30 hodin

Žádáme občany, kteří mají pronajaté hrobové místo na místním 
hřbitově v Bludově, aby zaplatili druhou pětiletou splátku za 
pronájem hrobového místa na období 2009-2013 v pokladně 
Obecního úřadu v Bludově.
Úřední hodiny pro veřejnost: 
pondělí, středa od 7-11:30 – 13:00-17:00hodin

OÚ Bludov, provozovatel místního pohřebiště

Upozornění pro občany

Dne 11. 3. 2009 proběhlo okresní kolo pěvecké soutěže Moravský
zvoneček ve Vile Doris v Šumperku. Chtěla bych poděkovat
dvěma děvčatům za reprezentaci naší školy - Barboře 
Filipové z 1. ročníku a Janě Černíčkové z 5. ročníku. Přesto,
že se neumístily do třetího postupujícího místa, bylo 
jejich vystoupení velmi kvalitní a byla jim udělena pochvala.
                                                     Mgr. Irena Dokoupilová

Moravský zvoneček 2009

„Zimo, zimo, táhni pryč!“
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Vážení občané,
 1. dubnem 2009  je v obci Bludov zahájena realizace pro-
jektu: Vyměníme gumáky za sandály. Jak jsme již zmiňovali 
v jednom z podzimních čísel,  projekt řeší úpravu místních  ko-
munikací, které jsou nějakým způsobem vázány buď na veřejná 
prostranství (fotbalové hřiště, shromažďovací prostory, záhu-
menní cesty ) nebo na veřejné subjekty a památková prostran-
ství. Seznam námi navrhovaných ulic byl zkorigován regionální 
radou na konečný stav pěti  komunikací, které se v letošním roce 
dočkají nového povrchu.
 Dle sdělení zhotovitele díla – Strabagu, a.s., Šumperk, který 
se stal na základě výzvy jejím vítězem, budou práce zahájeny
ve dvou četách. Čety současně nastoupí na ulici Ve Sléví 
a prostranství U Lip a druhá skupina zahájí práce na úpravě ulice 
K Zámečku - prostor kolem kostela.
 Součástí realizace je nejen zhotovení nových povrchů, ale 
i úprava okolních zelených ploch, výsadba zeleně a vybavení 
mobiliářem (lavičky, informační plochy, ukazatele, truhlíky, 
odpadkové koše).
 Po dokončení prvních dvou lokalit zhotovitel přejde na ulici 
Dr. Březiny a ulici Zahradní. Jako poslední bude realizována 
ulice K Hřišti. Práce by měly být ukončeny k 30.říjnu 2009.

 Další stavební aktivitou, která by měla být v květnu letošního 
roku zahájena, je výstavba chodníku podél silnice I. třídy I/11, 
ulice Lázeňské , v úseku od zámku po „nealko“.
Chodník bude vystavěn po pravé straně silnice ve směru na 
Chromeč.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, rovněž čekáme na vyhodnocení žádostí o dotace ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě úspěšnosti při 
tomto podání bude chodník  vystavěn   v termínu do 15. října 
2009,v  opačném případě se práce rozdělí  do dvou let.

 V letošním roce chystá své aktivity na katastru Bludova i Ře-
ditelství silnic a dálnic. Jejich investiční akcí se má stát generální 
oprava dvou mostů přes silnice I. třídy.

Informace odboru výstavby OÚ
 Prvním mostem je stávající  kamenný most „u nealka“ 
č.11-090 , který  bude nahrazen novým mostem. Jedná se že-
lezobetonový rám s náběhovanou příčlí . Na levé straně bude 
po mostě převeden chodník. Most je navržen pro zatěžovací 
třídu A.
 Druhým mostem je most za železničním přejezdem ve 
směru na Postřelmov. Rovněž zde se jedná o zbourání starého 
mostu . Na jeho místě bude vybudována nová železobetonová 
přesypaná rámová konstrukce. Šířka mostu mezi obrubami 
bude zvětšena na 9,1m, niveleta snížena o 10 cm.
 V obou případech se jedná o akce, které jsou plně v kom-
petenci vlastníka a správce komunikace a budou probíhat za 
provozu .Termín zahájení prací  a   provizorní dopravní řešení 
(provizorní přemostění a úprava dopravního režimu semafory)  
bude součástí projektové dokumentace. O podrobnostech vás 
budeme informovat v dalším čísle Bludovanu.

 V poslední řadě připomeňme  již probíhající akci : Elektro-
fikace železniční trati Zábřeh – Šumperk. Práce byly zahájeny 
v loňském roce, dle podrobných časových harmonogramů má 
být práce na území Bludova  ukončena v termínu do 20. června 
2009, celá akce bude ukončena k 20.10.2009. V rámci této ak-
tivity se správci ulice Nádražní – Správě silnic Olomouckého 
kraje, jmenovitě pak zástupcům pracoviště Šumperk, podařil 
„husarský kousek“. Jako odškodnění pro občany žijící v okolí 
Nádražní ulice, zatěžované prachem a hlukem ze stavby, bude 
proveden nový asfaltový povrch od železničního přejezdu až 
po silnici I. třídy, tedy po hospodu „U Pepína“. Za to moc dě-
kujeme.

 Sečteno a podtrženo, čeká nás toho v letošním roce dost. 
Práce s sebou ponesou zmiňovanou zvýšenou hlučnost, prašnost,
horší dopravní orientaci, bude zapotřebí i dbát zvýšené pozor-
nosti v blízkosti staveniště. 
Z těchto důvodů žádáme občany o shovívavost, toleranci 
a pochopení.
     Za OÚ Eva Kösslerová

Přednáška o pohraniční stráži

Při příležitosti smutného výročí ,,Vítězného února 1948“ se dne 
20.2. 2009 konala v bludovském kulturním domě přednáška o 
ostraze státních hranic v letech 1948-1989. Přednášejícími byli 
Mgr. Martin Pulec, náměstek ředitele Archivu bezpečnostních 
složek a doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., politolog.
Nejprve jsme byli seznámeni s organizací Sboru obrany státu 
v předválečných letech a v letech 1945-1948 po odsunu su-
detských Němců. Průběžně s tím nám byly promítány dobové 
fotografie.
 Poté jsme byli seznámeni s organizační strukturou pohranič-
ní stráže v letech 1948-1989 a se stavbou hranice na tzv. zóny 
nacházející se i několik kilometrů od hranic. Signální zóna se 
skládala ze dvou ostnatých a jednoho elektrického plotu a po-
plašného zařízení.
 Viděli jsme také technický popis různých druhů výbušnin, 
které byly na hranicích používány. Také nám byly promítnu-
ty dva dobové filmy. Ten první se jmenoval Zakázané pásmo 
a byl určený pro diváky běžných kin. Tento film byl natočen za 
účelem propagandy, vykresloval příslušníky pohraniční stráže 

jako hrdiny, kteří „strážili klidný spánek socialistických ob-
čanů“. Druhý film byl instruktážní a byl určen pro nováčky u 
pohraniční stráže. Popisoval organizační strukturu hranice, sys-
tém poplašného zařízení a postup při narušení. Byl zde popsán 
důmyslný systém dopadení narušitele. 
 Poté nám přednášející promítl několik fotografií lidí, kte-
ří při pokusu o překročení hranice neuspěli a byli usmrceni 
elektrickým plotem. Dále jsme se dozvěděli, jaké tresty byly 
uděleny těm, kterým se útěk nezdařil a byli zadrženi.
 Zajímavé bylo i vyprávění příběhů o těch, kterým se překro-
čení hranice směrem na západ podařilo. Způsob, jakým překonali 
železnou oponu, byl velmi zajímavý, mnohdy dost kuriózní.
 Přednáška trvala bezmála 2 hodiny a z mého pohledu byla 
velmi zajímavá. Je dobře, že fakta týkající se naší novodo-
bé historie jsou předávána další generaci, která toto období 
nezažila.

br. Martin Březina – Brouk
2. oddíl skautů Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Poděkování Ing. Janu Šajovi 
u příležitosti ukončení jeho pracovního 

poměru u Obecního úřadu Bludov
Děkujeme Vám za spolupráci, která byla vždy 

kvalitní a bezproblémová, a přejeme, ať se Vám daří 
hlavně v osobním životě a ať se potkáváte jen se

 slušnými lidmi.
kolektiv zaměstnanců 

ekonomicko-správního odboru

PODĚKOVÁNÍ

Od nepaměti, již z dob osídlování, doprovázejí lidskou 
činnost rostliny a živočichové, které člověk využíval ke své 
obživě nebo je ovlivňoval způsobem hospodaření v krajině. 
Rozlišoval druhy kulturní, hospodářsky významné a plevele. 
Hospodařením se tak měnily fyzikální a chemické vlastnosti 
půdy, měnily se vazby a zákonitosti vztahů mezi rostlinami. 
Vznikaly plochy obdělávané a plochy s přírodním, přirozeným 
stanovištěm. Dalším faktorem dopadu na přírodu bylo zavlékání 
nepůvodních nových druhů, ať na obživu, technické využití, 
nebo okrasu. V Česku známe 1378 nepůvodních rostlin, z toho 
je 91 druhů považováno za invazní (zavlečené „vetřelecké“). 
V dnešní době se velice rychle šíří rostlinný druh, který má český 
název Křídlatka. Je to dvoudomá rostlina (samčí a samičí květy 
se vyskytují na různých rostlinách ), patří do rodu rdesnovitých, 
rozmnožující se v našich podmínkách semeny a hlavně oddenky. 
Proto nenacházíme jednotlivé rostliny, ale hustě zarostlé velké 
plochy. Šíří se podél vodních toků, po okrajích vlhčích křovin 
a podél komunikací. Lodyhy jsou duté, vyrůstají až do výše 3,5 
metru, květenství je lata složená z mnohakvětých lichoklasů. 
Není jedovatá, mladé výhonky se dají využít jako krmení pro 
dobytek. Listy obsahují bioaktivní látky působící proti plísním 
a v japonské medicíně se užívá k léčení hnisavých zánětů kůže. 
Provádějí se pokusy využít ji jako energetickou plodinu na 
výrobu briket. Na malém příkladě vám ukážeme šíření tohoto 
druhu po Evropě.
Křídlatka japonská ( Reynoutria japonica) byla dovezena do 
botanické zahrady v Holandsku roku 1825 jako okrasná rostlina. 
Na Sachalinu byla sbírána Křídlatka sachalinská (Reynoutria 
sachalinensis), která byla dovezena v roce 1860 do botanické 
zahrady v Petrohradě, odkud zplaněla. Zahradníci je vysazovali 
jako medonosnou a okrasnou rostlinu. Od začátku 20. století 
jsou záznamy o výskytu křížence těchto dvou druhů v různých 
zemích. Jedná se o Křídlatku českou (Reynoutria x bohemica), 
jejíž klony se rychle šíří. Od té doby porosty křídlatky dělají 
starosti v různých státech Evropy a provádějí se nákladné 
likvidační zásahy proti šíření tohoto plevele. 
V současné době se u nás vyskytují :
Reynoutria japonica ( Křídlatka japonská ) 
Reynoutria sachalinensis (Křídlatka sachalinská ) 
Reynoutria x bohemica ( Křídlatka česká ) 

Její nebezpečnost tkví v tom, že rychlé šíření a silné konkurenční 
schopnosti úplně potlačují ostatní druhy rostlin a dochází tak 
k úplné eliminaci původních druhů. Mechanická likvidace 
(kosení nebo vytrhávání) je málo účinná a tak odstraňování 
se stává letitou záležitostí. Nejúčinnějším prostředkem 
v boji proti křídlatce se stal postřik chemickým přípravkem 
ROUNDUP-BIAKTIV. Je to listový herbicid, který je pro 
člověka a zvířata neškodný.
 Křídlatka se stala velice obtížným a houževnatým plevelem, 
který má negativní vliv na přirozená společenstva. Dochází 
k poškozování protipovodňových zařízení, ztěžuje jejich
údržbu, narušuje cesty a chodníky. A tak za pomoci státních 
institucí je likvidace porostů jedním z nejaktuálnějších úkolů 
nejen ochranářů, ale i chatařů a zahrádkářů.
 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 
v Bludově se připojila k programu na likvidaci invazního 
druhu Křídlatky japonské a bude v tomto roce provádět
odstraňování tohoto druhu pod VKP Bludovská stráň.

Druhy křídlatek jsou snadno rozlišitelné, zde jsou znázorněny 
čepele listů. Pro přesné určení

doporučujeme odbornou literaturu.
Pomozte likvidovat křídlatku na svých pozemcích,

ČSOP Bludov a likvidace Křídlatky ( Reynoutria agg )
pod Bludovskou strání.

Mgr. Jana Holinková, Roman Procházka.

Stálá expozice fotografií
Od  poloviny března letošního roku je v kinosále Kulturního 
domu Bludov umístěna stálá expozice fotografií. První série 
snímků má  název NAŠÍM KRAJEM A PŘÍRODOU. Výstava 
bude obměňována vždy za 3 měsíce a prohlédnout si ji můžete 
v době, kdy je kulturní dům otevřen pro veřejnost, tj. pondělí 
10 – 16 hodin, úterý, středa a pátek  10 – 12 hodin a ve čtvrtek 
od 10 do 17 hodin nebo v době, kdy je v kulturním domě 
nějaká akce.
 Takže až půjdete kolem kulturního domu v uvedené době, jste 
srdečně zváni k prohlídce zajímavých fotografií. 

Srdečně Vás zvou František Polách 
a Evžen Horák, autoři výstavy
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V dubnu 2009 oslaví:
Snášelová Terezie Nádražní  70
Bartoň Jiří Komenského 70
Kvapilíková Jitka Lázeňská  70
Svršek Alois Stará  75
Jánětová Jiřina Husova  80
Hrochová Jiřina J. Žižky  80
Směšná Anežka Družstevní  82 
Maulerová Marie Dr.Březiny  82 
Sadílková Vlasta Tyršova  82 
Kotraš Oldřich Slepá  84 
Janíček Zdeněk Lázeňská  85 
Hrochová Ludmila      Tř.A.Kašpara 85 
Stančíková Božena      Lázeňská  85 

Dne 23. března 2009 uplynulo smutné výročí 
úmrtí manžela, tatínka, dědečka, bratra 
a švagra pana

Oldřicha Kamenského
S láskou vzpomínají manželka Véra, dcery 
Věra, Jana, Dana a Alice s rodinami. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

   na duben 2009

Pá 3.4. 14.00 Setkání klubů důchodců
So 4.4.  6.30 Zájezd Klodzko
So 4.4.. 18.00 Koncert KPH – kulturní dům
Ne 5. 4. 15.00 Pohádka – Tři prasátka
So 18.4. 18.00 Divad.představení Ať žije Pušon
Pá 24.4. 17.30 Zájezd Olomouc -  Boccaccio 
Po 27.4. 18.00 Cest.přednáška – Tibet

POZVÁNKA

Děkujeme místnímu hasičskému sboru a všem 
občanům, kteří se v pátek 13. 2. 2009 přišli 
naposledy rozloučit s panem

Rudolfem Kašparem
Manželka a děti.

Sobota 4. dubna 2009
Odjezd od KD Bludov 

v 6:30 hodin

KLODZKO 
Kulturní dům Bludov

nabízí volná místa na zájezd do Polska

Cena 140,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

v v

Poděkování Sboru pro občanské 
záležitosti a Tělovýchovné jednotě Sokol

a všem přátelům, kteří přišli blahopřát k mým 
70. narozeninám. Pavlů Růžena.

Děkujeme všem, kteří se v pondělí 9. února 2009 přišli 
naposledy rozloučit s naším milým manželem, tatínkem, 

dědečkem a pradědečkem panem

Josefem Mazalem
Zvláště děkujeme panu faráři ThDr. Hynku Wiesnerovi, 

pohřební službě Drozd a za květinové dary. 
manželka a děti s rodinami.

Roky plynou, ubíhá čas, jen vzpomínka na Tebe zůstává v nás.
3. dubna vzpomeneme 9. výročí úmrtí manžela, tatínka, 

dědečka pana

Josefa Brzobohatého
S láskou vzpomínají manželka, syn s rodinou a maminka.

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene ...

Dne 11. dubna 2009 si připomeneme 
15.výročí úmrtí paní

Emilie Elgnerové z Bludova.
Stále vzpomínají manžel Zdeněk a dcery Hana
a Zdeňka s rodinami.

K tvým 80. narozeninám
Nadešel krásný den, který má být oslaven.
Léta rychle běží, ať jsi stále svěží.
Na tváři jen úsměv měj, starosti si nedělej.
Štěstí ať stojí po tvém boku
a zdraví vydrží ještě spoustu roků.

Dne 4. dubna 2009 své 80. narozeniny 
paní Jiřina Jánětová
Vše nejlepší za všechny přeje vnučka Vlaďka.

(Omlouváme se za chybně uvedené jméno v minulém Bludovanu)
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Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče  
na pohádku s písničkami

Tři prasátka

Kulturní dům Bludov Vás zve na

cestopisnou přednášku

Pondělí 27. dubna 2009
 v 18.00 hod.

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
do divadla Hybernia v Praze na muzikál

Dracula

Nejúspěšnější muzikál všech dob v ČR se vrací.
Mystický příběh hraběte Draculy přitahuje tvůrce všech uměleckých 

žánrů. Děsuplný příběh plný romantiky, strachu, ale i nekonečné lásky 
se rozvíjí i v tomto muzikálu. Dracula - Transylvánský vampýr, v něm 

není zobrazen jako necitlivé monstrum trpící za krvavé činy své minulosti, 
ale jako nadpřirozená bytost, která těžce nese břímě věčného života 

a nedostatek opravdové lásky. Jeho příběh pokračuje přes naší 
současnost a končí v přesně neurčené budoucnosti. 

Příběh plný kouzel, lásky, krvavých bojů i krutých názorů na svět.

V sobotu 13. června 2009
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Cena 1.000,- Kč /vstupenka 699.- Kč/
Přihlášky v KD Bludov

Kruh přátel hudby  Bludov 
Vás zve na  

Prémiový koncert mladých umělců
Ú č i n k u j í :

Markéta Mátlová (soprán) a Matěj Freml (kytara)

Sobota 4.dubna 2009 18:00 hodin
Kulturní dům Bludov

P r o g r a m :
1. žalm (zpěv solo)

2. In  hoc anni circulo (V tomto ročním okruhu)
3. J.Dowland Come Again (Přijď znova)

    Awake sweet love (Probuď sladkou lásku)
    Can she?  (Ona může?)

4. D. Scarlatti 2 sonáty
5. H. Purcell Music for a while (Hudba pro 

chvíli)
6. Kl. Slavický Ej, srdénko moje (výběr 2 písní)

- Šohajku s modrýma očima
- Pověz mi, má milá

7. L Janáček  26 lidových balad (výběr 3 písní)
    Panská lúčka -  Štyry kosy - Píseň o Kateřině

8. M.de Falla 2 španělské písně

- vstupné 40 Kč -

Tři prasátka

V podání Divadla pro děti
ŘÁD ČERVENÝCH NOSŮ, Blatnice

Neděle 5. dubna 2009 
ve 15:00 hodin

- vstupné 20 Kč -

® ®

Divadlo BLUD V TYÁTRU

Ať žije Pušon !
aneb

Blouznění starosty malé obce ve velké Unii…

si vás dovoluje pozvat na premiérové představení 
divadelní komedie 

Hymna
Máme svůj Pušon, svůj milý Pušon

Nezávislý, jedinečný,rovnoprávný Pušon

Když ho někdo bude chtít
 Pušonskému lidu vzít

Povstaneme a budem se bít
Nechte naši díru žíti v poklidu a míru

A budete zas pár přátel mít

Absurdní komedie o velkých penězích v malé obci. Kde až by mohlo 

skončit evropské financování, kdyby…Nebo se to už někde stalo?

PREMIÉRA dne 18. 4. 2009 
18:00 v KD Bludov

Vstupné: dobrovolné 

(drobné podpoře našeho divadla se ovšem nebráníme)

® ®

Osoby a obsazení:
Jacques: Ivan Šinogl, Nicolas: Milan Jendrišák, 
Odetta: Lada Hladilová,Robert: Petr Babišta                           
Stavění scény: Ladislav Sturm
Hudební motivy: Pavla Soldátová 
Eurotulák Zvuk, hudební doprovod : Ing. Stanislav Melichar,
Režie: Juliana Vohralíková si vás dovoluje pozvat 
na premiérové představení divadelní komedie 

Hra  je v současné době s úspěchem uváděna v Paříži a naše představení 
je prvním uvedením v České republice.

          Starosta Jacques má starosti s udržením obyvatel mrňavého Pušónu, 
a tak hojně využívá dotací z Bruselu. Pomocníkem mu je jeho bratr Nicolas a 
oddaná sekretářka Odetta. Že starosta Jacques pro svou vesnici žije a udělá 
pro ni vše, dokazují eskapády, jichž je schopen pro zdar věci udělat. Nicolas 

má svého bratra rád  a tak přesto, že ví, jak tohle může skončit, je mu ve 
všem nápomocen. A Odetta? Ta popleta? Ti tři spokojeně žijí z dotací, o které 
Jacques neustále žádá s nevídanou fantazií. Jednoho dne však vyšle Brusel  

svého úředníka Roberta Flappiho na kontrolu využitých dotací. To je situace!!! 
Zatímco Nicolas se hroutí, Jacques se nevzdává a Odetta nic nechápe. 

         No, jen se na to podívejte…

přechod Transhimáláje s karavanou jaků
s Čestmírem Lukešem

Tibet
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Stalo se to ve čtvrtek koncem února 1949. 
Ve čtvrtek proto, že ve škole - chodil 
jsem do první 
třídy - byl volný den. Tatínek naložil na 
vozík dva pytle ječmene, pytel pšenice 
a mne a vyrazil ke chromečskému mlý-
nu nechat ječmen sešrotovat pro prase, 
které rodiče krmili, a pšenici vyměnit za 
mouku. Bylo po válce a všechny potra-
viny byly na lístkový přídělový systém 
– mouka se v obchodě nekupovala, ale 
v obou bludovských mlýnech se mlelo 
obilí sklizené z polí, která patřila téměř 
ke každé bludovské chalupě. 
Když jsme přijeli za železniční přejezd u 
vlakové zastávky Chromeč (dnešní žel. 
zastávka Bludov-lázně) ukázal tatínek 
vlevo a řekl „tady bude stát fabrika na 
výrobu hřebínků“. Nedaleko od cesty byl 
rybník obrostlý vysokými stromy, pod 
kterými byly klece, ve kterých Rudolf 
Kordas ml. pěstoval nutrie. Bydlel na-
proti v hostinci u Dvořáků a na zahradě 
měl v klecích medvídky (snad to byli 
mývalové). Tato místa jsem důvěrně znal 
– bylo zde jedno z políček, na kterém ro-
diče hospodařili. Jak bylo tehdy zvykem, 
brali mne se sestrou na pole a my jsme 
si krátili dlouhou chvíli tím, že jsme se 
chodili dívat k rybníku na nutrie a do 
zahrady na medvídky. Kdo chtěl továrnu, 
ve které se měly hřebínky vyrábět, vybu-
dovat, jsem se dozvěděl po více než pět-

apadesáti letech. Když jsem v Bludovanu 
zveřejnil několik prvních vzpomínek na 
zaniklé bludovské spolky, navštívil mne 
Rostislav Řežucha z čp. 113, který žije 
střídavě v Bratislavě a v Bludově, a při-
nesl mně spoustu písemností, ze kterých 
jsem napsal následující vzpomínku na 
jeho otce Aloise Řežuchu, který chtěl být 
novým bludovským „továrníkem“. 
 
Řežuchovo mládí
Alois Řežucha se narodil 31. července 
1910 v Bludově na čp. 286. Domek kou-
pili jeho rodiče zhruba rok před jeho na-
rozením, je to domek proti zahradnictví u 
zámku - dnes zde bydlí p. Uhrín. V rodině 
byl jediným synem, měl dvě mladší a dvě 
starší sestry. Starost o rodinu spočívala na 
jeho matce Anně, která pracovala jako 
textilní dělnice v šumperských textilkách. 
Otec Alois pracoval příležitostně – trvalé 
zaměstnání neměl. Pět tříd obecné školy 
navštěvoval Alois v r. 1916-1921, dvě 
třídy bludovské měšťanky 1921-1923. 
Koncem prázdnin 1923 se vydal spolu 
se dvěma svými bratranci Karlem a Jin-
dřichem Langrovými do Šumperka, kde 
složil zkoušku do druhé třídy reálného 
Gymnázia. Rodiče o tomto jeho činu ne-
věděli. Matce se svěřil hned po úspěšných 
zkouškách. Otci to řekla matka příleži-
tostně. Oba mu řekli, že od nich kromě 
stravy nemůže očekávat nic jiného. Podle 
zachovaných vzpomínek byla hlavním 
důvodem odchodu z bludovské školy 
šikana učitele Aloise Svozila, který byl 
jejich sousedem (vlastnil dům čp. 161), 
který údajně za to, že šel jako ministrant 
o Velikonocích 1923 dopoledne klečet do 
farního kostela ke Kristovu hrobu, jej po 
návratu do třídy chytil a hlavou tloukl o 
tabuli přesto, že mu odchod oznámil. Zá-
žitek to musel být opravdu silný – malého 
černého psa, kterého jeho otec od někoho 
získal darem, pojmenovali Svozil. Zřejmě 
této „nelásce“ k sousedovi napomohlo i 
to, že Svozil jako člen obecního výboru 
po r. 1918 „ umístil“ do jejich domu, 
kde ve dvou místnostech bydlela jejich 
sedmičlenná rodina, další dvoučlennou 
rodinu alkoholika přezdívaného Saravěna. 
Propouštěcí vysvědčení potřebné k přijetí 
na šumperskou reálku – ta byla umístě-
na v objektu bývalé robotárny (před r. 
1918 věznice) za šumperským nádražím 

– si vyžádal od ředitele F. Lehára v jeho 
školním bytě, aniž by se před ochodem 
ze školy s kýmkoliv, kromě ředitele, 
rozloučil. 
 Prostředky potřebné na studia získával 
vlastní prací „na panském“ (v Žerotínově 
dvoře jezdíval s volským spřežením), 
později pak každoročně do ukončení re-
álky o prázdninách u zedníků. Studoval 
s průměrným prospěchem, a proto dostá-
val dvakrát týdně v hospodě (po r. 1945 
hotel Praha) oběd. Název podpůrného 
sdružení, které nemajetným studentům 
obědy hradilo, si nezapamatoval. Jinak se 
„dokrmoval ze zbytků“ ostatních spolužá-
ků, kteří s tím už počítali a vždy jim něco 
zbylo. Toto jim oplácel vypracováním 
rysů, v češtině stačil během vyučovací 
hodiny napsat i tři kompozice kromě své 
a tyto spolužákům za slíbené jídlo rozdat. 
O tom, že byl tělesně zdatný, svědčí jeho 
vzpomínka na výlet s místním kaplanem 
P. Františkem Jaškem, který vzal několik 
mladých bludovských Orlů – mezi nimi i 
jeho - na orelskou slavnost v Míškovicích 
u Morkovic na jižní Moravě (do svého 
rodiště). Po cvičení na hrazdě, při kterém 
předvedli bludovští třináctiletí chlapci 
veletoče a z nich salta, je vzali místní 
dospělí na ramena a nesli je od jedné kra-
mářské boudy k další a u každé si museli 
zdarma něco vybrat na památku. 
K maturitní zkoušce nebyl málem připuš-
těn, a to proto, že byl oblečen v záplato-
vaných nevyžehlených kalhotách. Zkouš-
ku „udělal všemi hlasy dobře“ v polovině 
června r. 1929. Po zbytek června, celý 
červenec, srpen a září pracoval u zedníků 
v Šumperku. 

Vojákem
V říjnu 1929 se zapisuje na technice 
v Brně ke studiu chemického inženýrství. 
Chemie jej na gymnaziálních studiích 
zaujala nejvíc. Celý měsíc říjen byl uby-
tován na Kounicových kolejích v Žabo-
vřeskách. Přečtěme si, co si o této době 
zapsal do svého deníku:
„Ten měsíc stačil, abych se přesvědčil, 
že toto studium neunesu, finančně ani ji-
nak. Koncem měsíce jsem se v laboratoři 
nadýchal nějakých výparů (jedů při slu-
čování mědi a výrobě kamence) – a také 
hlady jsem omdlel. Stipendium jsem už 
měl sice kladně přislíbeno, ale až od 1. 2. 

Nesplněný podnikatelský sen

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Štábní kapitán Alois Řežucha
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1930. To bylo dlouho, peníze od zedníků 
už jsem utratil. Něco za oblečení, něco za 
školní výdaje (laboratorní taxy jsem mu-
sel platit předem!), něco za stravu a jinak. 
Když jsem ležel na chodbě a probíral se 
z mdlob, přišel tam bludovský rodák, o 
tři roky starší spolužák jak z bludovské 
obecné školy, tak ze šumperské reálky Jo-
sef Březina z čp. 118 (po ukončení tech-
niky strojní inženýr u Bati ve Zlíně, poz-
ději vedoucí konstruktér v Uničovských 
strojírnách, před důchodem profesor na 
VPŠ strojní v Šumperku - dopl. S.B.). J. 
Březina mne odvedl k sobě do podnájmu, 
kde mě nakrmil sušenými švestkami a 
chlebem – nic jiného neměl – a přemluvil 
mě, abych nechal studia a šel se najíst 
- k armádě – abych nedostal souchotiny 
(tuberkulozu) a nechcípl hlady. A pak 
mě odvedl – za ruku – k dobrovolnému 
odvodu na Okresní doplňovací velitelství 
v Brně. Nebyl jsem ještě plnoletý (21 let), 
tak jsem musel domů k otci pro podpis, 
že souhlasí. Odveden jsem byl 30. 10. 
1929 a na mou žádost jsem byl zařazen 
k telegrafnímu vojsku. Přidělili mě ke 
druhému telegrafnímu praporu v Brně.“
Odtud byl na vlastní žádost poslán do 
školy pro důstojníky telegrafního vojska 
v záloze do Turnova. Zde zúročil to, co 
se naučil v bludovském Orlu – už jako 
šestnáctiletý absolvoval župní cvičitel-
ský kurs v Zábřeze na Mor. Ještě dříve, 
než to dovolovaly služební řády, byl po 
Novém roce 1930 povýšen na svobodní-
ka. Důstojnické zkoušky složil toho roku 
v červnu a vrátil se ke svému útvaru do 
Brna, kde absolvoval motocyklový kurs. 
K 1. září téhož roku nastoupil do vojen-
ské akademie v Hranicích, do které se 
přihlásil po složení zkoušek v Turnově. 
Po šesti letech byl první, který do akade-
mie přišel od telegrafního vojska. Akade-
mii absolvoval jako nejlepší žák, komise 
generálů z ministerstva národní obrany 
mu u zkoušky zatleskala, byl povýšen 
na poručíka a po prázdninách nastoupil 
v Trnavě – mohl si vybrat mezi Trnavou 
a Prešovem. Tady se zamiloval a 28. 11. 
1932 se zasnoubil s Evou Valáškovou, 
se kterou se v Praze 17. 6. 1937 oženil. 
V manželství se jim narodili dva synové 
Vladimír (*1937) a Radomír (*1939). Na 
Slovensku vystřídal ještě vojenské posád-
ky v Hlohovci a Prešově. 15. 9. 1936 byl 
přeložen do Prahy k ministerstvu národní 
obrany (MNO), 1. 10. 1936 byl povýšen 
na nadporučíka. Byl velitelem telegraf-
ních a telefonních ústředen MNO až do 1. 
5. 1939. Po zániku ČSR odmítá nabídku, 
aby přešel do armády Slovenského štátu, 
odmítá službu ve vládním protektorátním 

vojsku, odmítá povýšení na kapitána – na 
to byl navržen v souvislosti se zvyšo-
váním hodností důstojníkům slovenské 
národnosti, které si vynutili ještě před 
rozpadem republiky údajně za to, že byli 
národnostně šikanováni. Navržen byl za 
to, že jeho manželka je Slovenka. 
Vyřizuje si však důchod za výsluhu 
let. Zjišťuje však, že mu do potřebných 
v armádě odsloužených deseti let několik 
měsíců chybí. Potřebnou dobu získává 
zápočtem za velení četě a rotě - do té 
mu je započítáno i velení telefonním a 
telegrafním ústřednám na MNO. Důchod 
získává. 

Druhá světová válka
Byl zřejmě velmi prozíravý, a proto již 
při službě na Slovensku navštěvoval 
v Bratislavě jeden rok přednášky na práv-
nické fakultě a v Praze první tři trimestry 
(jeden rok) Svobodné školy politických 
nauk – mimo službu v odpoledních ho-
dinách (1937-1938). Tuto školu navště-
voval proto, že se společensky angažoval 
v Československo-polské společnosti jako 
tajemník. Po nařízené likvidaci čsl. bran-
né moci navštěvuje kurs pro tajemníky 
obchodních společenstev při obchodní a 
průmyslové komoře v Praze (1939). Od-
mítá nabídnutý odlet do Anglie. Zapojuje 
se do odbojové skupiny „Ústředí česko-
slovenského domácího odboje“ vedenou 
majorem Jaroslavem Rošickým (otcem 
atleta Evžena Rošického), ve které plní 
všechny úkoly mu uložené včetně odve-
zení radiotegrafů a několika zbraní z bu-
dovy MNO. Později se zapojuje na příkaz 
vedení do organizování odboje v okolí 
Hranic na Mor. – dodává sem materiál na 
zprovoznění vysílaček. 
 Zaměstnání našel v nově se tvořícím 
Nejvyšším cenovém úřadu. Nejdříve jako 
správce budov úřad vybavuje nábytkem, 
telefony a vším potřebným. Po „zprovoz-

nění“ úřadu se stal referentem tvorby cen 
výrobků z umělých hmot. V té době pla-
tily STOP ceny k 1. 6. 1939, autonomní 
tvorba ceny byla výjimkou pouze u nové-
ho výrobku. Náklady na materiál a mzdy 
byly prokazatelné, režijní a ziskovou při-
rážku měli referenti prověřovat v jednotli-
vých živnostech a podnicích. Výsledkem 
těchto kontrol mělo být stanovení obou 
těchto přirážek pevným procentem. Jezdí 
tedy po kontrolách – v referátu má 250 
firem - zjišťuje a utvrzuje se v poznání, 
že mnozí podnikatelé jsou diletanti a pod-
vodníčci bez úrovně. Nabývá přesvěd-
čení, že by dovedl podnikat lépe. Dává 
si osobní úkol: „Najít obor podnikání, 
ne příliš složitý – a najít pro něj i zdroj 
surovin. Je potřeba i dnes slušně uživit 
rodinu.“ 

Výroba hřebínků v Jistebnici
V Jistebnici u Tábora provádí kontrolu 
u firmy Josef Koukol. Zjišťuje, že je to 
firma před krachem. Zaměstnává sice 40-
45 dělníků převážně na výrobě hřebínků 
z celuloidu a umakartu, pracuje však pou-
ze pro toho, kdo si dodá surovinu – sám 
materiál nedovede sehnat. Firma nevyka-
zuje žádný zisk, majitel je vyšetřován pro 
černý prodej předraženého a nejakostního 
zboží Úřadovnou okresního úřadu v Tábo-
ře. Josef Koukol nabízí Řežuchovi účast 
ve firmě. Ten ji nemůže jako zaměstnanec 
NCÚ přijmout, přijímá ji však manželka 
Eva, která se stává spolumajitelkou a 
prokuristkou firmy. 15. 2. 1943 uzavírají 
společníci smlouvu, která je uveřejněna 
v Úředním listě. Za padesátiprocentní 
účast ve firmě skládá 150 000Kč, které 
si manželé vypůjčují od kamaráda ing. S. 
P., se kterým se seznámil v Českosloven-
sko-polské společnosti. Koukol sliboval 
vše možné, aby nebyl zavřen, ale nadále 
obchodoval převážně na černo. Prodává 
překupníkům a podomním obchodníkům 
(„braťkům“), kteří byli opět (po koli-

Plán na postavení továrny na hřebeny – dvojpodlažní objekt
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káté už ?) zadrženi cenovou kontrolou. 
Vyšetřování vedli tentokrát Němci v Praze.
Tomuto se však Koukol vyhnul – podle 
smlouvy musel s úřady jednat pouze 
Řežucha. Okresní úřad hrozil odebráním 
živnosti - hlavně pro to, že hřebeny byly 
nekvalitní – šmejd, vyložené zmetky. 
Právník okresního úřadu Tábor se proje-
vil jako vlastenec a přiznal, že zrušením 
živnosti by musela do Reichu (na práci 
do Německa) odejít většina z pětačtyřice-
ti zaměstnanců firmy. Koukolovi hrozila 
likvidace firmy a vězení za černý obchod, 
předražování, ale i okrádání zaměstnanců. 
Nabídl prodej celé firmy-podaří-li se jej 
z vyšetřování dostat. Eva Řežuchová na-
bídku přijala. Koukol se zavázal, že bude 
pracovat ve firmě svého otce a do své 
bývalé firmy že nebude vůbec zasahovat. 
Ani tento slib nehodlal dodržovat přesto, 
že mu byl vyplácen měsíční plat 10 000 
Kč měsíčně a to za to, že firma byla pro-
vozována na jeho Živnostenský list. 
V červnu 1944 získává A. Řežucha vlast-
ní Živnostenský list na tovární výrobu 
hřebenářského zboží. Tomu však před-
cházela (formální) učňovská zkouška. 
Živnostenský list byl vysvobozením od 
neskutečných intrik a právních potíží, 
kterými se bývalý majitel „mstil“ za 
to, že byl nejméně dvakrát uchráněn 
před vězením. Po roce 1948 se mu však 
Živnostenský list stal neodpustitelným 
prokletím, které mu uzavřelo cestu nejen 
k původnímu povolání důstojníka, ale i 
k práci jiné než manuální kupř. technic-
ko-hospodářského pracovníka (úředníka). 
Ještě před získáním Živnostenského listu 
žádá od 1. 1. 1944 podle zákona č. 139/
1939 Sb. o důchod (ve 34 letech). Ten je 
vyměřen ve výši 1489 Kč měsíčně, výpla-
ta končí 1. 6. 1945. V poslední výplatě po 

odchodu je mu vyplacen tříměsíční plat 
na odchodnou a 10 000 Kč na založení 
nové existence. Peníze vložil do podniku. 
Podnik už řídil sám. Již znalý obchodních 
praktik si pomáhal předem proplácenými 
fakturami za zboží, které se mělo dodat 
během „co nejkratší doby“ (cca za půl 
roku) – tyto dohody sjednával s pražský-
mi velkoobchody. Dojednal také to, že na 
výrobě materiálu, který mu byl dodáván, 
se kupř. v Semtíně podíleli jeho dva 
dělníci Jaroslav Jílek a Vladimír Šída, kte-
ří tam přežili několik náletů, aniž by byli 
zraněni. Po uhrazení finanční zpronevěry 
způsobené J. Koukolem byli oba odvoláni 
zpět domů do Jistebnice. Firmě zůstali 
věrni do konce podnikání i po roce 1945. 
Další materiál potřebný k výrobě hřebín-
ků získal tak, že odebíral nově vyvíjené 
umělé hmoty a na oplátku ještě v průběhu 
zpracování těchto novinek podával jejich 
výrobci popis technologických vlastností 
zjištěných při jejich obrábění. Tak získá-
val materiál bez provizí a úplatků. 
Aby mohl podnik skutečně řídit, odstě-
hoval se s rodinou do Jistebnice, kde si 
našel podnájem. Později vyměnil byt, 
který opustil v Praze, za byt po železni-
čáři, který se do Prahy odstěhoval. Pod-
nik přeorganizoval – ze čtyř úřednic (tři 
měly krátce po ukončení měšťanky, tedy 
kolem 15 let) zůstala v kanceláři pouze 
jedna. Ostatní tři nepropustil, ale přeřadil 
na dílnu. Pronajal si v sousední hospodě 
místnosti, ze kterých vytvořil prodejnu. 
Prodával zde jak vlastní výrobky, tak i 
zboží z plastických hmot, ale také gumy 
od dalších výrobců. Prodej v prodejně byl 
přístupný široké veřejnosti, přednostně se 
však prodávalo vlastním zaměstnancům, 
kteří koupené zboží směňovali za natu-
rálie s občany z okolí, kteří o prodejně 
nevěděli. Tím v místě a okolí získával 

oblibu – obzvlášť když zavedl prodej 
umakartových a močovinových desek, 
které získával od kamarádů v Praze a ze 
kterých místní stoláři vyráběli stoly do 
domácností a do hospod. Výměnou lidí 
sympatizujících s bývalým majitelem 
– převedl je z expedice na dílnu – prodej 
na černo ve velkém zcela ustal a omezily 
se i krádeže hotového zboží. O sympati-
ích, které získal, svědčí mimo jiné také 
to, že byl zvolen předsedou místního 
fotbalového klubu – před nasazením na 
práci v Reichu zachránil nejméně dva 
místní fotbalisty tím, že je jako „nemoc-
né“ zaměstnal ve svém podniku, kterému 
k 4. červnu 1944 (po získání Živnosten-
ského listu) změnil název firmy na Alois 
Řežucha. 

Zpátky v Bludově
Potíže s bývalým majitelem firmy a jemu 
věrnými lidmi sice ustaly, ale po osvobo-
zení v květnu 1945 započaly nanovo – J. 
Koukol se pokusil o znárodnění podni-
ku. Zaměstnanci tento pokus odmítli a 
se souhlasem Aloise Řežuchy vytvořili 
Družstvo. Fungovalo to tak, že každé 
Řežuchovo rozhodnutí schvalovala zá-
vodní rada, a naopak. Řežucha v podniku 
osobně nebyl, zastupovala jej prokuristka 
– jeho žena Eva. Byl zpět ve vojenské 
službě – od počátku května 1945 nejdříve 
podle § 27 branného zákona, potom jako 
voják z povolání. V roce 1946 byl pový-
šen na kapitána a v r. 1947 na štábního 
kapitána. V tomto „právně labilním“ob-
dobí přestěhoval podnik do Bludova na 
čp. 113. Ještě předtím koupil v Jistebnici 
od místního podnikatele, který pro stáří 
se svou živností končil, stroje na výrobu 
dřeváků, které také do Bludova odvezl. 
Na výrobu dřeváků získal od Okresního 
živnostenského úřadu v Šumperku Živ-
nostenský list, který však nikdy nevyužil. 
Statek čp. 113 v Bludově koupil od Jana 
Plháka staršího za 90 000 Kčs – smlouvu 
u notáře Františka Vallina podepsali ku-
pující a prodávající 10. 11. 1945. Veškeré 
poplatky včetně ceny za nemovitost byly 
uhrazeny. Přesto prodávající Jan Plhák st. 
po převzetí peněz 14. 6. 1946 u advokátní 
kanceláře Dvořáček a Trnka v Šumperku 
smlouvu vypověděl – chtěl zvýšit cenu. 
Získal však pouze to, že za opuštění ne-
movitosti dostal finanční úhradu nájmu 
v obydlí, do kterého se vystěhoval na 
dobu dvou let. Tento objekt koupil A. 
Řežucha původně pouze k tomu, že zde 
bude prozatímní provoz přestěhovaného 
podniku do doby, než vybuduje objekt 
nový. Prozatímní provoz živnosti na čp. 
113 Bludov byl povolen 15. 5. 1947 do 
konce měsíce dubna 1949 za předpokladu 

Plán na postavení továrny na hřebeny – výrobna ve tvaru písmene L
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splnění osmatřiceti podmínek. Tyto splnil 
a zaměstnal p. Brzobohatého ze Zábřeha 
(vyučeného hřebínkáře), který zde praco-
val a plnil úřady stanovený výrobní plán.

Plány na stavbu továrny
Parcelu na stavbu továrny koupil od obce 
Bludov 11. 1. 1946. Měla rozlohu 2 ha, 
49 a, 66m2. Za MNV Bludov ji podepsali 
Hrycaj, Brekl, Jílek, Blažek a Tichý opět 
u notáře Fr. Vallina v Šumperku. Cena 
parcely činila 45 460 Kčs. Kvitanci o 
převzetí částky v hotovosti podepsali 
14. 9. 1946 předseda MNV Karel Hrycaj 
a tajemník Alois Mikuláš. O tom, že se 
stavět mělo, svědčí dochovaná projektová 
dokumentace vyhotovená ve Frankštátě 
(dnes Nový Malín) u stavitele Františka 
Jakverta – protože to byla německá firma, 
měla národního správce – tím byl bludov-
ský občan Theodor Březina. Jak měla být 
továrna situována a jak měla vypadat, si 
můžete prohlédnout na přiložených ob-
rázcích. Je to část vzpomenuté dokumen-
tace. Blíže kolejím měla být podsklepená 
dvojpodlažní budova s valbovou střechou 
– pravděpodobně byt majitele, ve vzdále-
nosti 50 m měl být vlastní výrobní objekt 
včetně skladů, expedice, výrobních pro-
stor a sociálního zázemí. Tento objekt měl 
půdorys písmene „L“. Kratší část kolmá 
ke státní silnici I/11, hraničící se struhou 
z chromečského (tehdy ještě Blažkova) 
mlýna, měla mít také valbovou střechu, 
delší část stavby souběžná se silnicí stře-
chu plochou. 
Na stavbu bylo údajně vydáno i stavební 
povolení. Stavět se však nezačalo. A. Ře-
žucha sloužil v armádě, vyřizoval úvěr na 
stavbu – ten získal v Záložně v Moravské 
Třebové ve výši 200 000 Kčs. Úvěr byl 
zajištěn zástavním právem na pozemek 
zakoupený od obce Bludov na stavbu 
továrny. Mimo službu v armádě musel 
všem možným komisím výborům, pod- a 
nad- výborům vysvětlovat kupř. to, kde 
a jak sháněl materiál pro výrobu svého 
podniku za války v Jistebnici. Mimo jiné 
musel zdůvodňovat, proč neuběhl při 
důstojnických prověrkách přespolní běh 
v určeném čase. Shrnuto a zjednodušeno 
– překážel. Hlavně pak po 25. únoru 
1948. Dne 1. 3. 1950 je mu odebrána 
hodnost štábního kapitána a propuštěn 
z armády přesto, že za odbojovou činnost 
za války byl vyznamenán Pamětní medai-
lí druhého stupně – mimo jiné se podílel 
na organizaci odchodu svého spolužáka 
jak z obecné školy, reálky a i z Akademie 
v Hranicích - Karla Hlásného do odboje. 
Přesto, že parcelu, na které měla být po-
stavena továrna, řádně koupil a zaplatil, je 
mu doručeno rozhodnutí MNV Bludov čj. 

XI/713 1950 ze dne 12. 9. 1951, kterým 
je žádán o předání pozemku p. č. 567 
v kú. Bludov zpět obci Bludov bez navrá-
cení kupní ceny. Po několika odvoláních 
teprve v r. 1956 Lidový soud v Šumperku 
vydal usnesení, kterým stvrzuje vlastnic-
ké právo A. Řežuchy k uvedenému po-
zemku a provedl výmaz zástavního práva 
na 200 000 Kčs zapsaného pro záložnu 
Moravská Třebová na stavbu budov a 
výmaz zpětné koupě pozemku, který si 
vynutil MNV Bludov pro obec Bludov 
v průběhu soudních jednání. 

Sledovat další osudy čestného, podnika-
vého, pracovitého a statečného člověka 
po odchodu z čsl. armády je možné. Za-
nechal několik tlustě popsaných knih for-
mátu A4, do kterých zapisoval vše, co se 
týkalo jeho a jeho rodiny. To však nebylo 
námětem k této vzpomínce. Zkušenému 
spisovateli by zapsané událostí možná 
posloužily i na román. Postupně byl pět-
krát na hodinu propuštěn z nejrůznějších 
civilních zaměstnání, a to nejen na okrese 
Šumperk ale i v Praze a Brně. Dožil na 
čp. 113 v Bludově. Šikanu, za kterou 

zcela právem považoval také politická 
rozhodnutí, která mu ztrpčovala život, 
nestrpěl. Soudil se a téměř vždy vyhrál. 
Politických změn r. 1989 se nedožil – ze-
mřel 26. 6. 1981. Dožila se jich však jeho 
žena Eva, která se 19. 11. 1991 účastnila 
jednání o rehabilitačním řízení zemřelého 
manžela. Komise shledala, že důvodem 
propuštění z armády byla politická per-
zekuce. Byl plně politicky, společensky, 
morálně a služebně rehabilitován, byla 
mu vrácena hodnost štábního kapitána 
a povýšen do hodnosti podplukovníka in 
memoriam. Vdově byl přiznán vdovský 
důchod se zápočtem let po rehabilitova-
ném manželovi a v případě potřeby zdra-
votní péče ve vojenské nemocnici. Zápis 
čj. 613-SVO/91 z 19. 11. 1991 schválila 
komise všemi hlasy. Vdova Eva Paula 
Řežuchová zemřela 25. 1. 1998. 

Stanislav Balík st. 
únor 2009

Prameny: Šest rukopisných knih deníků, 
pamětí, vzpomínek, dokladů a projektové 
dokumentace zapůjčených Rostislavem 
Řežuchou z čp. 113 Bludov

Půdorysný plán projektované továrny

Dědictví: Helena Havlíčková
Bůh žije: Slavomír Ravik
Bůh ukrytý v příbězích: Teehan A. James
Rozhovor s dědečkem: Klára Lukavská

Farní knihovna nabízí

Důležité upozornění:
Farní knihovna bude otevřená pouze 1 x za měsíc a to každý první čtvrtek v 
měsíci od 17:30 do 19:00 hod. Kdo by si chtěl vyměnit nebo půjčit knihy jiné dny, 
tak se může obrátit na paní Zdenku Strakovou, bydlištěm Pod Kostelem č. 175, 
která ochotně žadateli kdykoli vyhoví.                                                           
                           

J.M.
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Na návštěvě u Eskymáků 
V únoru připadlo mnoho sněhu a na sníh čekali Eskymáci. 
Pozvali nás do své vesnice 19.2. v odpoledních hodinách. 
Na cestě do vesnice, která byla na zasněžené pláni, museli 
děti s rodiči plnit úkoly - lovit ryby, jít po stopách medvěda
a sjet řeku po ledové kře. I přes mrazivé počasí se akce zda-
řila. Nikdo nezmrzl a všichni došli do cíle, kde na ně čekal

Eskymák se svým čtyřnohým kamarádem. Všechny
zmrzlé „polárníky“ pohostil teplým čajem a sladkostmi. 
V závěru akce proběhl závod s „psím“ spřežením. Rodiče, 
coby pejskové, táhli děti přes celou eskymáckou vesnici.
P.S. Eskymák všechny zdraví a těší se na příští rok.

 uč. Valentová

 Dne 3.3.2009 se žáci devátých tříd zúčastnili exkurze do přečer-
pávací elektrárny Dalešice a  jaderné elektrárny Dukovany. Přes 
nepříjemné ranní vstávání jsme od školy vyrazili už v 6:30 hod. 
Autodopravce pan Spáčil nás za necelé tři hodiny dovezl na mís-
to, kde jsme mohli obdivovat velikost a jedinečnost vodního díla 
Dalešice. Prostředí, ve kterém jsme se najednou ocitli, způsobi-
lo, že i jindy méně pozorní žáci tentokráte bedlivě naslouchali 
poutavému vyprávění bývalého zaměstnance této elektrárny. Ten 
nám vysvětlil všechny detaily a záludnosti výroby el. energie 
v přečerpávacích elektrárnách. Když jsme sestoupili 100 metrů 
hluboko - do útrob vodní hráze - nejednomu z nás se zatajil 
dech. Stáli jsme  vedle tělesa Francisovy turbíny, kterou proteče 
až 150 metrů krychlových vody za sekundu. Přivaděčem vody 
k této turbíně byla  „roura“ o průměru 6,5 m, kterou by v pohodě 
projel i náš zájezdový autobus. No prostě – obrovské, úžasné. 
 S největší přečerpávací elektrárnou jsme se rozloučili pohle-
dem z hráze dolů a přesunuli jsme se do pár kilometrů vzdálené 
jaderné elektrárny Dukovany. 
V důsledku bezpečnosti jsme byli přivítání v informačním cen-
tru, které je zařízeno tak, aby nám podalo dostatečné množství 

Exkurze žáků devátých tříd

informací o způsobu výroby elektrické energie. Žáci už měli ve 
svých vědomostech trošičku náskok, protože tuto problematiku 
výroby probírali ve fyzice, ale konkrétní představu získali až 
zde. Mezi největší zážitky patřila bezpochyby možnost sednout 
si na dno modelu jaderného reaktoru, nechat se příjemně „ozá-
řit“, ponořit se do problematiky štěpení atomového jádra a v této 
atmosféře poslouchat tajemný hlas průvodkyně, která vysvětlo-
vala něco pro nás dosud nepředstavitelného. Pěkné, poutavé, 
nezapomenutelné. 
 Informací, údajů, čísel a zajímavostí slyšeli žáci obrovské 
množství. V každém z nich určitě něco zůstalo. O tom nepochy-
buji, protože jejich pozornost byla celý den na vysoké úrovni 
a nikoho z nich ani nenapadlo, že prožívá vlastně jinou, snad 
příjemnější formu vyučování. 
 Bezpečnou jízdou jsme se přesunuli zpět do Bludova a plni 
nových vědomostí, dojmů a zážitků jsme se rozešli do svých 
domovů s povzdechem

                            …....ach jo....a zítra zase do školy.
Lumír Velčovský
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Dopoledne s africkou kulturou
Ve čtvrtek 21.3.2009 zavítali do naší školy zástupci 
společnosti „Humanitas-cz“, která má sídlo v Ostravě. Ve 
více než hodinovém programu informovali žáky o životě 
v Jihoafrické republice. Nechyběl ani film, ale nejvíce se všem 
líbily ukázky bubnování na pravé africké bubny, což si mohli 
žáci i vyzkoušet.  V závěru programu došlo i na taneční chvilky, 
které sklidily největší úspěch a zapojily se do nich i některé paní 
učitelky.                          Dana Březinová

                                                                                     
                                

Ale nejde o hru!
Přihlásili jsme se do nového školního recyklačního programu. 
Proč? Chceme podpořit ten správný systém nakládání s odpady, 
protože to považujeme za správné. Tato školní soutěž zahrnuje 
různé úkoly – výtvarné, literární, fotografické i jiné.
  Za každý splněný úkol získáváme body, které nakonec 
směníme ve speciálním internetovém obchodě za praktické 
dárky. Už teď se tedy těšíme na odměny charakteru sportovního 
náčiní, praktické elektroniky, vstupenek a poukázek na různé 
akce. Aktuální stav našeho konta činí 320 bodů.

Mgr. Alena Bauerová
a žáci 2. stupně

Recyklohrajeme si …

Ve středu 18. března 2009 se na naší škole uskutečnil historicky 
1. ročník soutěže v házení vlaštovkami „Jedna vlaštovka jaro 
nedělá“. Byl určen žákům 1. stupně a napoprvé se ho zúčastnilo 
23 dětí. Ty byly rozděleny do tří kategorií. 
Soutěž probíhala vyřazovacím způsobem. Do finále postoupili 
tři nejlepší z každé kategorie. 
 V kategorii 1. a 2. tříd zvítězil Patrik Šíbl hodem dlouhým 
8 m 36 cm. Kategorii 3. tříd vyhrál Ivo Březina. Jeho vlaštovka
 dolétla do vzdálenosti 11 m 33 cm. Nejdelší hod se podařil 
Pavlu Feitovi v kategorii 4. a 5. tříd. Byl dlouhý 17 m 52 cm. 
Všichni jsme se dobře bavili a slíbili si v započaté tradici 
pokračovat.       Mgr. Eva Macková

  Mgr. Irena Dokoupilová

Jedna vlaštovka jaro nedělá

Březen je měsíc, ve kterém každoročně žáci devátých tříd 
stojí před rozhodnutím, jakou školu si vybrat pro další 
studium. Pro mnohé je to jistě rozhodnutí obtížné, protože ne 
každý má představu o tom, co by chtěl jednou v životě dělat.
    V letošním školním roce jim toto rozhodování může, ale 
nemusí, usnadnit možnost podání tří přihlášek. S postupem 
jejich vyplňování a podávání byli žáci seznámeni ve škole 
i prostřednictvím tištěných materiálů. Za včasné doručení 
přihlášky na příslušnou školu si žáci (zákonní zástupci) 
ručí sami.
 O tom, jakou školu si žáci nakonec vyberou, se 
dozvíme asi o něco později než v minulých letech, 
protože na základě zavedení zápisových lístků mají 
žáci možnost jedenkrát své rozhodnutí o výběru školy 
změnit. Věříme však, že přání všech žáků budou splněna.
 A  o jaké  školy je letos největší zájem? Je to podobné 
jako každý rok – gymnázia, obchodní akademie, průmyslové 
školy zaměřené na informační technologie, školy se 
sociálním zaměřením, cestovní ruch, … Bohužel ani letos se 
netěší odborná učiliště  u žáků takovému zájmu, jaký by si 
zasloužila.

                        Martina Hrdinová

Přijímací zkoušky 2008/2009
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Ochotnický divadelní soubor „Blud v tyátru“ byl založen na 
přelomu roků 2001/2 při Kulturním domě v Bludově. Kromě 
pohnutek na straně herců, kteří si chtěli vyzkoušet, zda jejich 
nadšení bude stačit k provedení divadelního představení, byla 
ještě důležitou okolností vzniku dobrá vůle bludovských oživit 
ochotnické tradice. 
 Po uvedení  pohádky „Jak s Julinkou čerti šili“, kterou shlédli  
v   desíti představeních malí i velcí diváci, byla na programu ve-
selá aktovka z 30. let minulého století nazvaná „Hledá se tenor“. 
Třetí premiérou na repertoáru Bludu v tyátru je autorská hra „ 
Moc mě těší, že tě znám“, kde  se  ve vlaku a na peróně setkávají 
různé lidské povahy a osudy. 
 Další počinem bylo nastudování pohádky v nářečí „Blodovská 
pohádka“, která pocházela z pera místního rodáka pana Kašpara, 

který byl dlouholetým amatérským nadšencem, ale uvedení se 
již bohužel nedožil.
 V rámci předsednictví  české republiky jsme nastudovali 
aktuální hru pod názvem  Ať žije Pušón !!! aneb blouznění sta-
rosty malé obce ve velké Unii…Absurdní komedie..(doufáme, 
že podobnost  s jakoukoli skutečností je čistě náhodná).
 Ochotnický soubor vystupuje pravidelně v Bludově, na scé-
nách vesnic i měst šumperského regionu, pravidelně zajíždí na 
přehlídku Zlom vaz, kde budeme letos již potřetí a  Na prknech 
do Veverské Bitýšky, kam zajíždíme každoročně, letos již po 
sedmé.
 Duší souboru, ve kterém působí 10 stálých a cca 5  externích 
členů, je jeho režisérka a předsedkyně spolku,  představitelka 
mnoha divadelních rolí v jedné osobě - Juliana Vohralíková.

Blud v tyátru, Bludov

Už jen necelé dva měsíce nás dělí od soboty 30. května, kdy se 
v Kulturním domě Bludov pokusíme o vytvoření třetího rekordu
v Bludově, a to v sestavení nejdelší dvoudráhové autodráhy 
postavené z dílů ITES.
 Obracíme se opětovně na Vás, kteří  máte někde doma 
schované díly této, kdysi velmi oblíbené a rozšířené stavebnice,
abyste je na akci zapůjčili a pomohli tak vytvořit rekord co 
největší. Po akci vám budou díly zase vráceny.
 V sobotu 30. května se bude akce REKORD odehrávat od 
14.00 hodin v sále KD, kde proběhne oficiální část s vyhlášením
rekordu za účasti rozhodčího z Agentury DOBRÝ DEN 
z Pelhřimova. Od 14.30 hodin pak bude následovat doprovodný

 program na zahradě KD. Vedle již 
avizovaného Jana Skorkovského, 
světového rekordmana ve fotbalových
dovednostech, hudební skupiny 
Madalen a kouzelníka Michala 
Janzy, vystoupí také brejková skupina, 
komedianti na chůdách a šermíři Páni 
z Bludova. Celým odpolednem nás
bude slovem provázet paní Alena
Zárybnická.
 Dobrovolné vstupné věnujeme na
konto Pomozte dětem.            -jdi-

Do třetice všeho dobrého…

Oblastní kolo TRAMPSKÉ PORTY 7.3.2009
foto: F. Polách
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Vážení občané Bludova, milí pacienti, 
Dovoluji si Vás oslovit jménem LÉKÁRNY ZDRAVÍ 
BLUDOV, která byla znovu otevřena v úterý 10. března po více 
než čtyřměsíční přestávce. Bývalý provozovatel lékárnu opustil 
na konci října 2008 a obec Bludov i s jejími občany tak zůstala 
ze dne na den bez lékárny. Věřím, že toto pro mnohé (zejména 
starší občany) nelehké období je za námi a budete se službami, 
které Vám nabízíme spokojeni. V lékárně Vám budou radou 
nápomocny Mgr. Jana Němcová a Mgr. Petra Klučková. Obracet 
se na ně můžete v pracovní době také telefonicky 583 210 458 
nebo e-mailem lekarna.bludov@seznam.cz. Otevírací dobu jsme 
se snažili přizpůsobit Vašim potřebám.

Pondělí   7:30-12:30   13:15-15:00
Úterý  7:30-12:30    13:15-18:00
Středa  7:30-14:00
Čtvrtek  7:30-12:30   13:15-16:00
Pátek  7:30-12:30 

Rád bych Vás poprosil o shovívavost v prvních týdnech po 
otevření, kdy budeme postupně upravovat sortiment léků i volně 
prodejných potravních doplňků podle Vašich potřeb a přání. 
Věřím, že si do Lékárny Zdraví Bludov najdete cestu a budete 
s naším přístupem natolik  spokojeni, že se budeme v bludovské 
lékárně setkávat po mnoho následujících let. Více informací 
naleznete také na www.lekarnazdravi.cz. 

PharmDr. Martin Kopecký, PhD., Lékárna Zdraví Bludov

LÉKÁRNA Bludov

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Bludově

Pořádá v sobotu 
23. května 2009

duben 2009
PRODEJE  v kulturním domě

pondělí 6.4.
úterý a středa 7. a 8. 4. – levný textil
středa 15. 4., čtvrtek 16. 4., pondělí 20. 4., 
úterý 21. 4.,  čtvrtek 23. 4.

Zájezd 
Broumov
Zájezd 

Broumov
Program:
Broumov

• Benediktinský klášter sv.Václava
Broumovské stěny  

• Lehká turistika  • Kovářova rokle, Hvězda 
Náchod - Dobrošov  

• Rozhledna • Dělostřelecká pevnost Dobrošov 

Změna programu zájezdu vyhrazena (počasí) 

Odjezd od kulturního domu Bludov v 5:30 hod.
Cena : 350,- Kč

Přihlášky přijímá:
• František Kranich • Ladislav Vyhňák •

v v

ZÁJEZD 
DO CHORVATSKA
15. - 24. 06. 2009

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově pořádá pro občany naší obce 
pobytový zájezd do Chorvatska. 

 Ubytování
Hotelové pavilony AD TURRES jsou umístěny v borovicovém lese nad 

oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném pavilonu (cca 150 m 
od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 
a lodžií. Stravování je v hotelové restauraci formou polopenze - snídaně 
i večeře - švédské stoly (volný výběr jídel i množství jídla) včetně nápojů. 
K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou vodou, taneční terasa 

s barem a pohledem na moře, restaurace. Sportovní možnosti - tenisové 
kurty, stolní tenis, minigolf, kuželna. Každý pokoj má sociální zařízení (WC, 
sprcha, umyvadlo s pitnou vodou) a lodžii. Povlečení a ručníky jsou v ceně 

na místě. Úklid pokojů a výměna ručníků v ceně. Vzdálenost od centra 
Crikvenice je asi 1500 m. 

Díky Obecnímu úřadu v Bludově, který poskytne příspěvek 
občanům, je cena zájezdu 6.500 Kč na osobu.

Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí (švédské stoly) včetně nápojů, služby 
průvodce, pobytovou taxu 300 Kč na osobu, pojištění CK a dopravu lux. busem. 

Pro ty, kteří nechtějí pobývat jen na pláži, je připraven polodenní výlet lodí na ostrov Krk 
- Vrbnik, procházka historickým centrem, ochutnávka vína, celodenní výlet na Plitvická 

jezera a další. 

Platbu zájezdu ve výši 6.500 Kč je nutno provést složenkou nebo osobně v Kulturním 
domě Bludov. Úhrada částky musí být provedena do konce května. 

Na krásnou dovolenou s Vámi se těší 
Sbor pro občanské záležitosti Bludov 

 Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka. Veškeré dotazy na tel. 583 213 415. 
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Ples otevřených srdcí 
-  II. ročník

Kulturní dům Bludov 
– 20. února 2009

KOLO
den-datum

hodina

 OP starší přípravka sk B KOLO
den-datum

hodina

 OP mladší přípravka 

doma venku doma venku

13
So     4.4.      10:00

Šumperk C

14
So     11.4.     14:30

Hrabišín

následuje finálová část pro nejlepší 3 týmy
z každé skupiny (A+B)

2
So     18.4.     15:30

A 3
11

Ne      19.4.     14:30
Nový Malín

3
Ne      26.4     15:00

LIBINA
12

So     25.4.      14:00
Lesnice

4
So       2.5.    15:00

A 2
7

So      2.5.       10:00
Šumperk D

1
PÁTEK 8.5.   10:00

B 3
8

So        9.5.     14:00
Nový Malín

5 A 1
9

Ne      17.5.     10:00
Lesnice

6
So     16.5.     15:00

B 3
10

Ne       24.5 .     9:00
umělá tráva
Šumperk D

7 A 3

8
So      30.5.    15:00

LIBINA

9 A 2

10
So    13.6.      15:00

A 1

A1- ? A2 - ? A3 - ?

B1 - BLUDOV B2 - LIBINA B3 - ?

JARO 2009 mini přípravka



Bludovan 15

Bludovan 3/2009

RO
ZP

IS
  -

 J
AR

O 
20

09

K
O

LO
de

n-
da

tu
m

ho
di

na

M
U

Ž
I “

A
” 

I. 
B

  s
k.

 C
K

O
LO

de
n-

da
tu

m
ho

di
na

M
U

Ž
I “

B
” 

 II
.tř

. -
 O

P
K

O
LO

de
n-

da
tu

m
ho

di
na

D
O

R
O

S
T

 O
P

 s
k.

 A
K

O
LO

de
n-

da
tu

m
ho

di
na

S
ta

rš
í ž

ác
i O

P
 -

 s
k.

 B

do
m

a
ve

nk
u

do
m

a
ve

nk
u

do
m

a
ve

nk
u

do
m

a
ve

nk
u

14
N

e 
  2

2.
3.

  1
5:

00
Lo

št
ic

e 
B

15
S

o 
  2

8.
3.

  1
5:

00
P

os
tř

el
m

ov

16
S

o 
   

 4
.4

.  
 1

6:
00

R
ud

a 
n.

M
or

av
ou

16
N

e 
   

5.
4.

   
16

:0
0

H
an

uš
ov

ic
e

12
S

o 
   

4.
4.

   
 1

3:
00

R
ov

en
sk

o

17
S

o 
  1

1.
4.

   
16

:0
0 

Ja
vo

rn
ík

17
N

e 
  1

2.
4.

  1
6:

00
P

od
ol

í
13

S
o 

   
11

.4
.  

13
:3

0
P

os
tř

el
m

ov

18
S

o 
   

18
.4

.  
16

:3
0

N
ov

ý 
M

al
ín

18
N

e 
  1

9.
4.

  1
6:

30
R

ap
ot

ín
14

N
e 

   
19

.4
.  

13
:3

0
H

an
uš

ov
ic

e
12

N
e 

  1
9.

4.
  1

0:
00

O
sk

av
a

19
N

e 
   

26
.4

.  
16

:3
0

Le
sn

ic
e

19
N

e 
 2

6.
4.

  1
6:

30
Z

vo
le

15
S

o 
  2

5.
4.

   
14

:0
0

B
ra

tr
uš

ov
13

S
o 

  2
5.

4.
  1

5:
00

Li
bi

na

20
S

o 
   

2.
5.

   
16

:3
0

B
ěl

á 
p.

 
P

ra
dě

de
m

20
N

e 
  3

.5
.  

  1
6:

30
B

ra
tr

uš
ov

16
N

e 
   

3.
5.

   
14

:0
0

N
ov

ý 
M

al
ín

14
N

e 
   

3.
5.

   
10

:0
0

Z
vo

le

21
N

e 
   

10
.5

.  
16

:3
0

Li
bi

na
21

N
e 

 1
0.

5.
  1

6:
30

Ú
so

v
17

N
e 

   
10

.5
.  

10
:0

0
S

ob
ot

ín
8

N
e 

  1
0.

5.
  1

3:
30

Lu
ka

vi
ce

22
S

o 
   

16
.5

.  
16

:3
0

B
oh

dí
ko

v
22

N
e 

  1
7.

5 
. 1

6:
30

S
ud

ko
v

18
N

e 
   

 1
7.

5.
 1

4:
00

B
oh

dí
ko

v
9

N
e 

  1
7.

5.
  1

0:
30

Le
št

in
a

23
S

o 
  2

3.
5.

   
16

:3
0

S
up

ík
ov

ic
e

23
S

o 
  2

3.
5.

  1
6:

30
B

rn
íč

ko
10

S
o 

  2
3.

5.
  1

3:
30

S
ud

ko
v

10
N

e 
  2

4.
5.

  1
0:

00
Lo

št
ic

e

24
S

o 
  3

0.
5.

   
16

:3
0

H
ra

bi
ší

n
24

N
e 

  3
1.

5.
  1

6:
30

P
ís

ař
ov

11
N

e 
  3

1.
5.

  1
4:

00
Ji

nd
řic

ho
v

11
N

e 
  3

1.
5.

  1
2:

00
Je

st
ře

bí

25
S

o 
   

 6
.6

.  
 1

6:
30

S
ob

ot
ín

25
N

e 
   

7.
6.

   
16

:3
0

D
ub

ic
ko

26
S

o 
   

13
.6

.  
16

:3
0

Ji
nd

řic
ho

v
26

S
o 

  1
3.

6.
  1

6:
30

S
t. 

M
ěs

to



od 8–16 hodin.
Předložte: občanský průkaz, rodný list 
dítěte, přihlášku a lékařem potvrzený 
evidenční list.
Přihlášky si vyzvedněte  8.4. 09 v MŠ  
- Den otevřených dveří
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Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.
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Zápis dětí 
do MŠ Bludov 
se koná 
22.4.2009

Festival Mateřinka

 „Těmito vyrobenými květinkami přivítali rodiče s dětmi jaro 
v mateřské škole.“

Hynčice pod Sušinou 2009
• od soboty 4. 7.  do neděle 12. 7. 2009
• pro děti od 6 do 15 let
• ubytování ve zděné budově 
• strava 5x denně 
• odjezd autobusem od KD Bludov

PŘIHLÁŠKY 
v Kulturním domě Bludov 
tel.: 583 238 177 
      736 609 734 
      581 021 852

cena 2300.- Kč


