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Bludovan

Sběr kaštanů
Ošetření StrOmů

v biOcentru

GrYnGLe ukOnčenO

Jednou z úspěšně zrealizovaných akcí 
roku 2011, dotačně podpořených, bylo 
provedení ošetření stromů v lesoparku 
GRYNGLE, které znamená, mimo jiné, 
že by po dobu nejméně pěti let mělo být 
v této „odpočinkové“ lokalitě z hledis-
ka možného ohrožení pádem suchých 
větví, či stromů bezpečno. Tím pádem 
je také znovu povolen volný vstup do 
tohoto lesoparku.

Z dále zveřejněné tabulky vyplývá, jaký 
rozsah prací byl proveden, kolik celá 
akce stála a kolik finančních prostřed-
ků získala obec z dotací a také z jakých 
dotačních zdrojů.

Chtěl bych v této souvislosti upozor-
nit na skutečnost, že je zakázáno od-
vážet dřevní hmotu z lesoparku, která 
tam po ošetření stromů ještě zůstala. 
Část dřevní hmoty zde byla ponechána 
záměrně. V této dřevní hmotě se nachá-
zí larvičky vzácného brouka „tesaříka 
obrovského“, jehož vývoj trvá dle teploty 
a potravních možností až 7 let.

Další zajímavostí výše uvedené akce je 
to, že zásahy na stromech byly provede-
ny metodou tzv. „přírodě blízkého ošet-
ření“ výhradně horolezeckou technikou 
a některé pahýly větví po ošetření jsou 

úmyslně ponechá-
ny v podobě, jaká 
vzniká po přiroze-
ném ulomení větví. 
Takto to bylo v zá-
měru projektu.

Na závěr bych chtěl 
popřát vám, obča-
nům naší obce, ale 
i turistům a obdi-
vovatelům přírody, 
hodně krásných 
chvil prožitých 
v našem lesoparku 
Gryngle.

Ing. Pavel Ston, 
starosta obce

V listopadu  žáci 1. stupně sbírali kaštany a žaludy pro zvířata na zimu. Věnujeme 
je Marku Nimmrichterovi. Za odměnu máme přislíbenu přednášku o myslivosti a 
volně žijících zvířatech. Děkujeme za možnost sběru na zámeckém nádvoří.

Jarmila Březinová, Irena Dokoupilová

Jak JSme četLi O kOzách
Letošní 7. ročník literárního a filmového 
festivalu Město čte knihu patřil spisovate-
li Ludvíku Vaculíkovi a jeho knize Koza 
na trati. Našim žákům se již potřetí do-
stalo cti zúčastnit se zahájení Čtenářské 
štafety šumperskými školami.
Vše vypuklo ráno v 8:00 v příjemném 
prostředí knihovny Sever v Šumperku, 
kde se sešla řada hostů včetně kapely Fr-
gál pod vedením P. Konupčíka. Společně 
s muzikanty jsme si zazpívali několik pís-
niček z Valašska, vyslechli pár krátkých 
proslovů a pak již pan starosta Z. Brož 
odstartoval další ročník Čtenářské štafety 
a popřál všem zúčastněným hodně zdaru.
Jako první se začetla do nesnadného textu 
plného prapodivných valašských výrazů 
herečka Olga Kaštická a dál už se střídali 
kousek po kousku kluci a holky bludov-
ské základky. S textem si poradili hravě, 
o čemž svědčí pochvala z úst přítomných 
posluchačů i závěrečná sladká odměna.

Ze Šumperku jsme odjížděli plni zážitků 
a už se moc těšíme na další ročník.

Mgr. Ivana Brázdová 
a vybraní žáci 2. stupně
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Svátek StrašideL a duchů
Halloween, původním názvem „Sa-
mhain“, oslavoval duše zemřelých, kte-
ří dle keltské tradice právě v tento den 
vycházeli mezi živé. V České republice 
nemá dlouhou tradici, ale hlavně děti si 
jej hodně oblíbily. Každý rok se těší na 
konec října, aby se převlékly do straši-
delných kostýmů a užily si spoustu zá-
bavy a legrace.

V pondělí 31. října v podvečer si daly 
ve škole dostaveníčko všemožné příše-
ry, kostlivci, monstra, čarodějnice, du-
chové a skřeti ze všech koutů blízkého 
okolí. Projít tmavými chodbami plnými 
strašidel a blikajících svítilen a při tom 
splnit řadu děsivých, a často nesnad-
ných úkolů, nebylo vůbec lehké. Kdo se 

nebál a vytrval, nelitoval. V cíli na něj 
čekala sladká odměna z rukou sličné 
čarodějky, taneček ve společnosti dal-
ších oblud a také super blafy z kotlíku 
čarodějné kuchyně.

Mgr. Ivana Brázdová
P.S. Obludky a dospěláci, díky za pomoc 
při přípravě večera!!

PrOJekt „vOda Je živOt!“
Koncem září se žáci 3. ročníku v rámci 
vyučování zúčastnili třídenního projektu 
„Voda je život.“ Po celou dobu se učili ne-
tradičně - hravou formou. Během projektu 
pracovali ve skupinkách, vzájemně si po-
máhali a doplňovali se.
První den byl ve znamení putování za Pra-
mínkem. Formou pohádky, pantomimy, 
různých pohybových a motivačních her 
si uvědomili základní životní podmínky 
rostlin a dokázali vysvětlit koloběh vody 
v přírodě.
Druhý den děti strávily na školní zahradě, 
kdy měly za úkol najít v okolí různé geome-
trické tvary, správně je pojmenovat, změřit 
jejich rozměry a naučily se vypočítat jejich 
obvody. Zahrály si také na biology – určo-
valy  rostliny, stromy a prováděly odchyt 
živočichů žijících v okolí jejich školy.
Třetí den se žáci proměnili v chemiky. 
V učebně fyziky a chemie si uvědomili zá-
kladní jednotky objemu, seznámili se s fy-
zikální veličinou, kterou je hustota kapalin. 
Vyzkoušeli si práci s některými laborator-
ními pomůckami a naučili se měřit objem 
kapalin v jednotkách objemu.
Všechny děti byly moc šikovné, snažily se 
a práce se jim dařila. Na závěr projektu si 
proto mohly za odměnu vyzkoušet některé 
pokusy s vodou (např. Skryté barvy, „Do-
kážeš naplnit láhev vodou, když ji máš 
dnem vzhůru?“). Chtěla bych jim všem 
moc poděkovat, také vedení školy a paní 
učitelce Ireně Dokoupilové, že mi umožnili 
projekt realizovat.

uděLení
PamětníhO LiStu Obce 
Paní učiteLce
zOře FričOvé

Paní učitelka Zora Fričová, roz. Blažková, 
(* 24. 11. 1921) se nesmazatelně zapsala 
do bludovské historie. Dlouhá léta učila na 
místní škole (1949 - 1976), v závěru svého 
působení jako zástupkyně ředitele (1968 - 
1977). Po odchodu do důchodu ovšem její 
pedagogická činnost neskončila - více než 
třicet let, až do současnosti, se věnuje do-
mácí výuce jazyků - doučuje, připravuje 
studenty na maturitu, věnuje se dospělým 
ve zlepšování jejich jazykových schopnos-
tí. Za svou učitelku ji tak dnes mohou po-
važovat téměř všechny bludovské generace. 
Aktivně se rovněž dlouhá léta zapojovala 
do veřejného života. Zastupitelstvo obce 
Bludov jí u příležitosti jejích devadesátých 
narozenin uděluje Pamětní list obce Bludov.

PLavecký výcvik PrO 2. a 3. rOčník v zábřehu n. mOravě
Žáci 2. a 3. ročníku se účastnili plaveckého výcviku v plaveckém areálu v Zábřehu 
na Moravě .V průběhu září, října a listopadu absolvovali celkem deset lekcí, během 
kterých se někteří učili plavat a jiní vylepšovat svůj plavecký styl. Děti se na každé 
pondělí těšily, protože většině se plavání stalo zábavou. Nechyběly ani hry a soutě-
že, ve kterých si děti změřily své síly. Na závěr kurzu byla pro děti připravena malá 
odměna a diplom.

Blanka Pavelková

Irena Dokoupilová a Jarmila Březinová
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anketa č. 9. - na měSíc PrOSinec 

Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři 
Bludovanu. Jako obvykle se na Vás obracíme s anketní 
otázkou, abychom při rozhodování o některých problémech 
znali Váš názor.

Dáváte si do nového roku nějaká předsevzetí? 
Jaké předsevzetí by si do roku 2012 

mělo podle Vašeho názoru dát vedení obce 
(zastupitelé, radní, zaměstnanci 

obecního úřadu ...)?

Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu 
klimes@ou.bludov.cz, případně písemně do poštovní 
schránky umístěné na budově radnice.
              Za OR Ing. Milan Klimeš –místostarosta

Vyhodnocení říjnové ankety č. 8:
Doporučujete, aby bylo zajištěno zřízení peněžního 

bankomatu na území obce? 
Když ANO, máte nějaký tip na umístění bankomatu?

Všichni účastníci ankety by uvítali bankomat v Bludově. 
I když je pravdou, že mnoho našich spoluobčanů dojíždí 
do Šumperka za prací i za nákupy, kde je možnost využít 

stávajících bankomatů. Je však další skupina občanů, 
kteří pracují v Bludově, maminky na mateřské dovolené, 
důchodci, kteří tuto možnost nemají. Využití bankomatu 

o víkendech se také nabízí. Problém je však v tom, že 
pořízení a následný provoz bankomatu je finančně náročný. 

Na základě Vašich požadavků se pokusíme přesvědčit 
některý bankovní dům, aby bankomat v Bludově zřídil.
Co se týká umístění, Vaše odpovědi doporučují umístění 
v centru obce – obchodní dům , kulturní dům, radnice.

Děkuji všem, kteří se zúčastňují naší ankety, přeji 
jim jménem vedení obce  příjemné prožití vánočních 
a novoročních svátků a těším se na další příspěvky, 

rovněž i na názory na dnešní otázku i na další anketní 
otázky v roce 2012.

Milan Klimeš

POzvánka na zaStuPiteLStvO

OdPadOvé hOSPOdářStví - důležité upozornění

Vážení občané,
obecní úřad upozorňuje občany, že je možné si objednat na OÚ 
Bludov  nádoby na bioodpad o objemu 240 l za výhodnou cenu 
780,- Kč.  Nádoby můžete objednat osobně, písemně nebo mai-
lem  u pana L. Kočtaře – referenta  ŽP do konce měsíce února 
2012.
Dále se obracíme na občany i místní organizace s žádostí 
o spolupráci. 
Vážení, pokud odevzdáte do sběrných surovin odpadový papír 
nebo kovový šrot a lístek předáte obecnímu úřadu, zvýší se tak 
čtvrtletní příspěvek  za třídění odpadů od organizace EKO-KOM  
pro obec a tím je možné více investovat do zlepšení  této čin-
nosti (nové nádoby na odpady, větší a vzhlednější odpadkové 
koše apod.)

Obecní úřad

V pondělí 12. prosince 2011 od 18.00 hodin 
proběhne v kulturním domě

 7. zaseDání zastupitelstVa obce
Všichni jste srdečně zváni.

změna Směrných číSeL rOční SPOtřebY vOdY

Vážení občané,
od 1. 1. 2012 platí v plném rozsahu nová Vyhláška č. 120/12011 
Sb., jejíž součástí je i Příloha č.12, v níž jsou uvedena směrná 
čísla roční spotřeby vody jak pro bytový fond, tak i veřejné bu-
dovy, školy, ubytovny, hotely, prodejny, atd. Touto vyhláškou se 
mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění Vy-
hlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb. Podle Přílohy 
č. 12 dochází ke snížení směrných čísel roční spotřeby vody na 
osobu a rok (např. u bytového fondu s byty s tekoucí teplou vo-
dou ze 46 m3 na 35 m3, bez tekoucí teplé vody z 31 m3 na 25 
m3, atd.).
Dále pak od 1. 1. 2012 dochází ke změně výše DPH z 10 % na 
14 %. Tyto změny se, bohužel, projeví i v nárůstu ceny za 1 m3 
vyčištěné vody. Nová cena za l m3 vyčištěné vody, která bude 
vyšší než v letošním roce, bude stanovena před koncern roku 
2011 (po vyhodnocení nákladů do konce listopadu 2011), zveřej-
něna pak bude v lednu 2012.

Balát, referent OÚ

POděkOvání

V úterý 25. 10. 2011 jsme uspořádali spolu s klienty penzionu 
Chráněné bydlení Bludov „PYŽAMOVÝ PLES“. Touto cestou 
srdečně děkujeme panu Kacarovi za jeho sponzorský dar a po-
děkování patří i panu Slavíčkovi, který svou hrou na varhany 
dokázal rozezpívat a roztančit většinu klientů penzionu, včetně 
pečovatelek. Naší snahou bylo vykouzlit na tvářích našich se-
niorú úsměv a vidět v jejich očích radost. To se díky úsilí na-
šich pečovatelek, uživatelů a za podpory sociální pracovnice 
p. Gedušové úspěšně podařilo. Všichni jsme si to velmi užíva-
li v tradičním proužkovém pyžamu. Příjemnou atmosféru nám 
podpořil i bohatě prostřený stůl.

Za kolektiv penzionu Chráněné bydlení Bludov 
uživatelé a pečovatelky

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
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6. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 31. října 2011 se v 18:00 - 20:00 
uskutečnilo v kulturním domě mimořádné 
6. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. 
Přítomno bylo 13 zastupitelů, omluveni 
byli Jaroslav Čech a Josef Ťulpík. Za-
sedání řídil starosta Pavel Ston, který 
vyhotovením zápisu pověřil tajemní-
ka OÚ Zdeňka Kolínka. Zastupitelstvo 
schválilo jako ověřovatele zápisu Josefa 
Ocetka a Stanislava Balíka.

udělení pamětního listu paní zoře 
Fričové
Na začátku projednání tohoto bodu při-
nesla z pléna Ludmila Maturová kbelík, 
který postavila před S. Balíka s tím, že 
i ona je členka římskokatolické círk-
ve a že jej přináší, kdyby mu zase bylo 
nevolno jako na minulém zasedání.
Starosta poté přednesl návrh udělení 
pamětního listu paní Zoře Fričové u příle-
žitosti 90. narozenin za celoživotní práci 
a přínos pro obec Bludov. V krátkém pro-
jevu shrnul její celoživotní práci, paní uči-
telce poděkoval a popřál pevného zdraví 
i do dalších let. Zastupitelstvo návrh jed-
nomyslně schválilo. Poté starosta a mís-
tostarosta Milan Klimeš předali pamětní 
list a kytici Zoře Fričové, která v krátkém 
projevu poděkovala a zavzpomínala. 

ukončení nájmu areálu Vlčí důl 
s paní Jirglovou – odkup movité-
ho majetku
Starosta seznámil přítomné s problema-
tikou nájmu areálu Vlčí důl, která byla 
projednávána na jednáních rady obce 
a hlavně na pracovním jednání zastupi-
telstva obce 30.9.2011. Závěry většiny 
zastupitelů lze shrnout takto: koupaliště - 
neprodávat, pronajmout nebo provozovat 
obcí; restaurace – pronajmout nebo pro-
dat; hotel – pronajmout nebo prodat, příp. 
z důvodu nevyhovující kvality ubytování 
neprovozovat, zakonzervovat.
Zastupitelstvu předložila rada návrh kup-
ní smlouvy hmotného majetku (movitos-
tí) od končící nájemkyně areálu Vlčí důl, 
Milany Jirglové. Kupní cena je stanovena 
jako cena obvyklá (tržní) dle znaleckého 
posudku, přičemž ve smlouvě o pronájmu 
nemovitostí ze dne 30.5.1991 se pronají-
matel zavázal odkoupit od nájemce v pří-
padě skončení nájmu inventář a základní 
prostředky zakoupené pro provoz v pro-
najatých nemovitostech se souhlasem 
pronajímatele, a to za pořizovací ceny 
snížené o odpisy. Bylo na rozhodnutí 
zastupitelstva, jestli bude brát v úvahu 
právní názor JUDr. Martináka, který kon-

statuje, že trvání nájemního vztahu nelze 
učinit nesporným, že nájemce neprokázal 
pořízení prodávaného majetku souhla-
sem pronajímatele, a majetek neodkoupit; 
nebo majetek odkoupit na základě ceny 
obvyklé (tržní) stanovené znaleckým 
posudkem, který zohledňuje pořizovací 
cenu, amortizaci předmětného majetku 
a krácení zůstatkové ceny koeficientem 
prodejnosti 0,5 až 0,9.
V diskusi Martina Pešáková vznesla dotaz, 
jakým způsobem naloží s odkoupeným 
movitým majetkem nový nájemce a jaký 
vliv na výši nájemného bude mít schvále-
ní odkupu těchto movitých věcí. Starosta 
odpověděl, že část použije, část v nejbližší 
době obmění. Odkupovaný majetek bude 
vzat do evidence a dále že odkup nebude 
mít výrazný vliv na výši nájmu. S. Balík se 
ujistil, zda je dnešní projednávání odkupu 
movitého majetku reakcí na podepsanou 
nájemní smlouvu z roku 1991. Starosta 
to potvrdil. M. Pešáková upozornila na 
prokázání souhlasu obce s nově pořizova-
ným majetkem a dále, že majetek se da-
ňově neodepisuje, účetně je odepsán, řada 
z něho má nulovou hodnotu, tržní cenu ze 
znaleckého posudku chápe jako kompro-
mis. S. Balík doplnil, že dle paní Jirglo-
vé souhlas většinou udělen byl, ale ústní. 
Starosta doplnil, že současný návrh vychá-
zí z několikerého jednání s paní Jirglovou. 
M. Klimeš informoval, že jednání o ceně 
začala na ceně přibližně 600.000 Kč dle 
představy paní Jirglové, současný návrh 
(317.570 Kč) je kompromisem z usku-
tečněných jednání. Víc jak 50 % majetku 
bude využito, méně jak 50 % bude v nej-
bližší době obměněno.
Karel Janíček poukázal na některé ne-
dostatky řešení dané věci (kdyby již byl 
vybrán nájemce, ten mohl řešit odkup 
majetku s původním nájemcem; ve zna-
leckém posudku je posuzována cena 
materiálu, nikoliv práce - viz dlažba; 
chybně je uveden majitel odkupovaného 
majetku; cena je posuzována bez znalos-
ti fyzického stavu). Dále konstatoval, že 
M. Jirglová měla areál v nájmu, a tím ho 
udržovala po dobu dvaceti let. Upozor-
nil také, že M. Jirglová podstatnou část 
nájemní doby tržbami z ubytování 
a restaurace dotovala provoz koupaliště.
Po krátké rozpravě navrhl, aby obec od-
koupila majetek za 400.000 Kč. Před 
hlasováním se vyjádřil starosta k tomu, 
že nechápe licitování o ceně, když 
M. Jirglová s návrhem rady souhlasi-
la. Návrh K. Janíčka nebyl schválen (3 
pro, 9 proti, 1 se zdržel). Návrh rady 

(odkoupit majetek za 317.570 Kč) byl 
schválen 8 hlasy (1 proti, 4 se zdrželi).
Následně zastupitelstvo jednomyslně 
schválilo rozpočtové změny č. 6, které 
vesměs účetně řešily právě odkup zmíně-
ného movitého majetku.

Různé
V dlouhé všeobecné diskusi se řešily 
především dva okruhy problémů – výběr 
nájemce Vlčího dolu a změna ve vedení 
farnosti.
Pavel Schauer z pléna vznesl dotaz na 
výši nájmu za Vlčí důl. Starosta sdělil, 
že výše nájmu činí 200.000 Kč za rok 
s tím, že v posledních letech byly kom-
penzovány ztráty z provozu koupaliště 
ve výši zhruba 80.000 Kč ročně. Marie 
Znojová vznesla z pléna dotaz, kdo bude 
novým nájemcem. Starosta odpověděl, 
že z původních 5 zájemců po odstoupení 
3 z nich se rozhodovalo mezi 2 zájemci 
a byl schválen p. Rybka, návrh smlouvy 
je připraven, smlouva samotná nicméně 
zatím podepsána není. L. Maturová se 
z pléna dotázala, jestli p. Rybka provo-
zuje stejnou činnost, která je předmětem 
nájmu, jak bude nový pronájem areálu 
pokračovat. Starosta odpověděl, že podle 
záměrů se na jaře 2012 rozběhne ubyto-
vání s orientací na školy v přírodě a mlá-
dež, provoz restaurace bude obnoven po 
schválení a podepsání nájemní smlouvy 
zhruba do 14 dní. Jaroslav Poprach se 
z pléna dotázal, jak je ve smlouvě ošet-
řeno případné riziko ubytování sociálně 
nepřizpůsobivých, neboť se o p. Rybkovi 
ví, že na Třemešku právě takové občany 
ubytovává. Starosta odpověděl, že danou 
problematiku konzultoval se starostou 
obce Dolní Studénky, který potvrdil, že 
problémy nejsou. Dále přečetl k této věci 
ustanovení navrhované smlouvy, které 
povoluje pouze ubytování k rekreačním 
účelům. M. Klimeš pak doplnil, že je 
možnost výpovědi bez uvedení důvodu 
zanesené do smlouvy, bude-li areál pro-
vozován v rozporu se smlouvou.
Starosta pokračoval, že pronájem areálu 
bude na dobu určitou s tím, jestli se najde 
vážný zájemce o odkoupení, hotel a re-
staurace se prodají. M. Pešáková upozor-
nila, že smlouva je věc jedna a samotné 
řešení ukončení nájmu, příp. i vyklizení 
soudní cestou řešenou i několik let, věc 
druhá. S. Balík doporučil provozovat kou-
paliště a restauraci, provozování ubytová-
ní se jeví jako problematické. Zhodnotil, 
než provozovat s takovými problémy 
(a rizikem nastěhování problematických 
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koupaliště vlčí důl

osob), raději hotel vůbec nepronajímat 
a přemýšlet pouze o nájemci restaurace. J. 
Poprach se z pléna dotázal, proč nemohou 
o nájemci Vlčího dolu svými podpisy roz-
hodovat všichni občané. Jarmila Hladilo-
vá z pléna nesouhlasila s prodejem areálu, 
který neřeší riziko ubytování sociálně ne-
přizpůsobivých, navrhuje areál ponechat 
obci a prostřednictvím obecního úřadu 
řídit nutné opravy a zřídit v budově ně-
které prostory, které obci chybějí – např. 
obřadní síň. M. Klimeš na výtky reagoval 
tím, že hotel nelze vlastně pronajmout ni-
komu, neboť vždy hrozí riziko ubytování 
sociálně nepřizpůsobivých.
Jan Kacar konstatoval, že podle dříve 
předložených materiálů se z vybrané-
ho nájmu vše do areálu v minulých le-
tech nevrátilo. M. Klimeš odpověděl, 
že z materiálů je jasné prokazatelné na-
vrácení 900.000 Kč jen v letech 2005 - 
2011. V ostatních letech určitě šly další 
prostředky do oprav areálu, nicméně 
podklady nemá. Stanislav Balík st. vy-
stoupil v plénu s tím, že v letech 1994 
- 2005 paní Jirglová neplatila v průběhu 
3 - 4 let několik splátek nájmu a splátky 
za odkup movitého majetku, ty byly vy-
máhány soudní cestou.
J. Kacar se dále zeptal, proč k výběru 
nájemce nebyl přizván kontrolní výbor. 
M. Klimeš odpověděl, že to nebylo úmy-
slné a že jistě příště přizván být může. 
J. Kacar se dále zamyslel nad otázkou 
přiložení rukou občanů ke zvelebení 
koupaliště.
M. Znojová st. se z pléna dotázala, co 
bude s koupalištěm, jakým způsobem jej 
bude provozovat p. Rybka. Starosta od-
pověděl, že koupaliště bude pronajato, 
nebo ho bude provozovat obec, pokud ho 
nebude provozovat nový nájemce. Pokud 
se něco bude prodávat, pak jenom hotel.  
Odhadní cena na prodej areálu dle zna-
leckého posudku činí zhruba 10,7 mil. 
Kč, dle jeho mínění je tržní cena na 1/3.
Jaroslav Balhar se zeptal, jestli byl ve 
výběru jiný zájemce se zkušenostmi v po-
hostinství o případný pronájem pouze 
restaurace. Pokud ne, navrhl oslovit tako-
véto potenciální zájemce ve 2. kole, tím 
by se odbouralo riziko ubytování sociálně 
nepřizpůsobivých občanů. L. Maturová 
z pléna navrhla ubytovat v hotelu občany 
z Bludova, kteří nemají svůj byt a platili 
nájem a dále navrhla, aby zastupitelstvo 
neoficiálně hlasovalo o novém nájemci. 
S. Balík ml. konstatoval, že to nelze řešit 
tímto způsobem, dle zákona je jakýkoli 
nájem ve výlučné pravomoci rady obce. 
M. Klimeš se dotázal na názor občanů 
na pronájem případně jiným zájemcům 
a také zdůraznil, že prodej je rizikovější. 

Z pléna zazněl nesouhlas s pronájmem 
areálu p. Rybkovi. Karel Jáně se z pléna 
dotázal, co bude s areálem, pokud nebu-
de nový nájemce. Starosta odpověděl, že 
areál na základě předávacího protokolu 
bude muset převzít obec a bude muset 
také zajistit minimální ostrahu areálu.
Jan Bank z pléna doporučil oznamovat 
rozhlasem konání zastupitelstva a dále 
upozornil, jak může vznést námitku k zá-
pisům v obecní kronice, když v posledně 
vedené kronice jsou, kromě roku 2009, 
zapečetěny stránky. M. Pešáková kon-
statovala, že občané mají právo do kro-
niky nahlížet, nahlížení schválené radou 
obce není v souladu se zákonem a dále 
se dotázala, který orgán obce posuzuje 
námitky na změny, doplnění v zápise. Na 
poslední otázku odpověděl M. Klimeš, 
že to je starosta. M. Schauer doporučil 
posoudit možnosti nahlížení do obecní 
kroniky právníkem JUDr. Martinákem. 
J. Kacar řekl, že jestli chceme dělat dobro 
pro občany, dejme jim možnost nahlížet 
do kroniky. M. Klimeš prohlásil, že rada 
přijme opatření, která budou v soula-
du s právním názorem a že zřejmě bude 
kronika k nahlédnutí podle nových pravi-
del ještě v prosinci.
J. Kacar se vrátil k otázce odměn ředi-
telkám základní a mateřské školy a kon-
statoval, že odměny byly vyplaceny 
z prostředků kraje na návrh rady obce 
dle požadavku ředitelek. Dále konsta-
toval, že v obci je stočné vyúčtováváno 
u 720 č.p. dle směrných čísel a u 320 č.p. 
dle vodoměrů a dále se vrátil k otázce 
využití možnosti měřiče rychlosti u zámku.
K. Janíček vznesl dotaz, kdo z před-
stavitelů obce jednal s arcibiskupstvím 
8. 6. 2011, proč nebyli zastupitelé infor-
mováni o této návštěvě a dále konstato-
val, že pan farář neviděl návrh smlouvy 
o směně. M. Klimeš odpověděl, že pana 
faráře, pokud se neúčastnil jednání, měl 
o všem informovat jeho právní zástupce, 
který veškeré informace měl. S. Balík ml. 
sdělil, že schůzku s olomouckým arcibis-
kupem Janem Graubnerem sjednal on; 
dále se jí zúčastnil starosta a jeden ob-
čan mimo zastupitelstvo. Nejednali tam 
jako představitelé obce, ale jako občané. 
Starosta namítl, že K. Janíček také byl na 
arcibiskupství a nikoho o tom neinformo-
val. Poté se rozpoutala bouřlivá diskuse ke 
sporům obce a církve a odchodu Hynka 
Wiesnera jak mezi zastupiteli, tak i mezi 
přítomnými občany, v jejímž průběhu sta-
rosta celé jednání zastupitelstva obce ukon-
čil. Nějakou dobu po oficiálním ukončení 
jednání probíhala dál vzrušená diskuse.

Stanislav Balík ml.

Chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili 
zářijové ankety o provozuschopnosti kou-
paliště Vlčí důl a kteří stejně jako já, si 
přejí toto koupaliště dále udržovat. Ne-
dokážu si vůbec představit, že by tomu 
mohlo být jinak. Až se mě někdo z šum-
perských zeptá v příštím roce, jestli už je 
u nás otevřené koupaliště, kam je mám 
poslat? Na tenisové kurty nebo k někomu 
do soukromého bazénu na zahradu? A ani 
nepíši o tom, že každý nemá tuto možnost 
koupání na své zahradě. Obec by měla 
být, i po mnoha letech, hrdá na to, že ta-
kové koupaliště v Bludově máme. Vždyť 
už jenom proto, že na jeho vybudování 
se podílela spousta bludovských občanů. 
Valná většina míst, která mají koupaliště, 
tak je, přirozeně, musí dotovat. A ani by je 
nenapadlo pokládat svým občanům podob-
nou anketní otázku. Podle čeho soudíte, 
pane Klimeši, že ti, co si koupaliště přejí, 
se tam nebyli koupat? Nevím, nevím, zdali 
ten ,který vymýšlí tyto anketní otázky, se 
ptá na vůli občanů. Máme na zahradě taky 
bazén. Ale jak tam mám nacpat perfektní 
vor, na kterém, kdo nebyl, o dost přišel, 
pro děcka houpačku, mega skluzavku, sko-
kánek. Bohužel, bez úspěchu. Snad mi po-
teče alespoň Maestro z kohoutku.
Tímto také moc děkuji paní Jirglové za 
její mnohaletou práci.

Mazáková Leona

vYhOdnOcení SOutěže
„Jak dobře znáš bludov?“
správné odpovědi:
1. Nádrž v ul. V Potokách
2. Loď v zahradě na ul. Hrabenovská
3. Dveře od bývalé restaurace Rosso
4. Socha u kostela sv. Jiří 
5. Studna u základní školy

Výherci:
1. Dokoupilová Marie
2. Plášková Eliška
3. Tyl Milan
4. Divišová Martina
5. Schnaubertová Anna
6. Buchtová Ivona
7. Kašpar Dušan
8. Snášel Miroslav
9. Losová Michala
10. Davidová Jarmila
11. Straková Sandra 
12. Tylová Jaroslava

Výše uvedení si mohou vyzvednou 
ceny v kulturním domě.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínáme
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

V prosinci 2011 oslaví:
Janková Věra Lázeňská 75
Hrycaj Jan Dr. Březiny 75
Hufová Marie 8. května 81
Stonová Milada Lázeňská 82
Hořínková Olga Školní 84
Směšná Františka Tř.A.Kašpara 86
Kašparová Marie J. Žižky 86
Pecháček František B.Němcové 90
Martináková Libuše Lázeňská 93

V lednu 2012 oslaví:
Horáková Zdenka K. Hlásného 70
Kotrlá Anežka Stará 70
Pour Zdeněk Lázeňská 70
Andrlová Emilie Žerotínova 75
Kohoutová Marie Dr. Březiny 75
Koutný Oldřich Na Hradě 80
Plhák Miroslav Nerudova 80
Špička Jaroslav Lázeňská 81
Plháková Anna U Rybníčku 81
Čožíková Emilie Školní 82
Horký Josef Nádražní 82
Kamenská Věra 8. května 82
Kubíčková Klotylda Dr.Březiny 85
Nimrichtr Alois R.Kordase 85
Krystková Milada Krátká 86
Kubíčková Marie Tř.A.Kašpara 86
Hruba Josef Slepá 90
Krystek Antonín Krátká 90

Dne 19. ledna 2012 oslaví své významné 
životní jubileum - 80. narozeniny - 
náš tatínek, manžel, dědeček a pradědeček

pan Oldřich Koutný
Do dalších let hlavně pevné zdraví, veselou 
mysl a radost ze života mu přejí dcery Jindra 
a Iva s rodinami a manželka Anna.

Blahopřejeme

Dne 23. ledna 2012 vzpomeneme 5. smutné výročí 
úmrtí naší drahé manželky, maminky a babičky

paní Heleny Kašparové
S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami

Dne 3. prosince 2012 vzpomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí naší drahé manželky, maminky a babičky

paní Štěpánky Kvapilové
S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami

Dne 8. ledna 2012 vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila 

paní Františka Kozáková
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Milena a synové František 
a Miroslav s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 7. prosince 2012 vzpomeneme 2. smutné výročí 
nás navždy opustila naše milovaná manželka 

paní Pavla Soldatová
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Manžel a děti Petra a Pavel

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít, 
vzpomínka smrtí nekončí, v srdci Tě stále budu mít.
Dne 23. prosince 2011 vzpomeneme 3. smutné výročí 

úmrtí paní Drahoslavy Suchomelové

Dny, týdny, měsíce, roky plynou, nikdy nezacelí ránu 
bolestivou. Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.
Dne 19. listopadu 2011 jsme si rovněž připomněli 

7. výročí úmrtí pana Jana Březiny

Odešel jsi od nás věčnou tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou. 
Odešel jsi, jak osud si přál, avšak v našich srdcích žiješ dál.

Dne 7. února 2012 si připomeneme 2. smutné výročí 

úmrtí pana Jána Březiny
S úctou vzpomíná manželka.

Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli přát, 
jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 25. října 2011 jsme si připomněli 
5. smutné výročí úmrtí 

paní Ivety Březinové

Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává. 
Slzy v očích Tě neprobudí, domov prázdný zůstává.

Dne 2. ledna 2012 vzpomeneme 14. výročí úmrtí 

pana Pavla Březiny
S láskou na své děti vzpomíná a nikdy nezapomene maminka.Rodina Bartoňova

poDěkoVání
Chtěli bychom poděkovat bývalému duchovnímu správci
ThDr. Hynku Wiesnerovi za velkou duchovní pomoc 
v těžkých chvílích za naši drahou zemřelou maminku.
Také děkujeme za 27 let duchovní služby v našem farním
kostele. Velké pán bůh zaplať.
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Kulturní dům Bludov 
zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou besídku 

s MIKULÁŠEM, 
ČERTEM A ANDĚLEM

Neděle 4. prosince 2011 
v 15.00 hodin

Můžete si pro své děti přinést dárky označené jménem.
Dárky budou později při nadílce rozdány.

Vstupné 20,- Kč
nebo 10 vyfouknutých a namalovaných vajíček

Pá 6. ledna 20.00 hod.  Maturitní ples SOŠ Šumperk
Ne 8. ledna 15.00 hod.  Pohádka pirátská
So 14. ledna  20.00 hod.  Obecní ples
Út 17. ledna 18.00 hod.   Cestopisná přednáška
So 21. ledna  20.00 hod.  Myslivecký ples
Pá 27. ledna  20.00 hod.  Hasičský ples
Ne 29. ledna 15.00 hod.  Dětský maškarní karneval

Leden 2012

POZVÁNKA
Pá 2. prosince 19.00 hod. Benefiční koncert (zámek)
So 3. prosince 14.00 hod. Mikulášská besídka pro důchodce
Ne 4. prosince 15.00 hod. Mikulášská besídka pro děti
Ne 4. prosince 18.00 hod. Druhý adventní koncert
So 10. prosince 6.45 hod. Zájezd do Rožnova
Ne 11. prosince  16.00 hod. Třetí adventní koncert
So 17. prosince 9.00/13.00 Šachový turnaj
Ne 18. prosince 18.00 hod. Čtvrtý adventní koncert (zámek)
Ne 25. prosince 21.00 hod.  Štěpánská zábava
So 31. prosince  Silvestr

Prosinec 2011

Pátek	 6.	ledna	•	Maturitní	ples	SOŠ	Šumperk
Sobota	 14.	ledna	•	Obecní	ples
Sobota	 21.	ledna	•	Myslivecký	ples
Pátek	 27.	ledna	•	Hasičský	ples
Sobota	 4.	února	•	Ples	Farnosti	Šumperk
Sobota	 11.	února	•	Fotbalistický	ples
Pátek	 17.	února	•	Družstevní	ples
Pátek	 24.	února	•	Ples	otevřených	srdcí

Cvičení
pro starší, mladší

i dříve narozené

Každou středu od 18 do 19 hod.
v sokolovně cvičíme 
s balonem a činkami. 

S sebou podložku a pití.
Vstupné 20.- Kč za hodinu.

Všem cvičenkám i necvičícím přeje hodné 
zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v životě

cvičitelka Alena Fazorová

Ve dnech 12. a 14. 12. v 9 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
bude na obecním úřadě vystavena k nahlédnutí

kronika obce Bludov

iNfORmACE PRO ObČANY
 Plesy v Kulturním domě

v roce 2012

Prodeje
Čt 8. 12. 2011
Po 12. 12. 2011 – second hand (9.00 - 16.00 hodin)
St 14. 12. 2011 – obuv
Pá 16. 12. 2011

kulturní dům - prosinec 2011
 

V sobotu 3. prosince 2011
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
Program:

  Eva a Vašek  Intro Postřelmov
 Malá dechová hudba

 Praparocob Mohelnice
 DJ Vítek – k poslechu i tanci 

 Občerstvení
-vstupné dobrovolné  /bludovští důchodci/, 
ostatní  60.- Kč /občerstvení a program/-

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 



Bludovan 10/2011

Bludovan 8

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče 
na pirátskou pohádku 

 
 
 
 
 
 

 
 

Randulínek kapitánem, 
aneb i piráti se musí učit 

 
 

V neděli 8. ledna 2012 v 15.00 hod. 
V podání Divadélka malé Bo 

 
Vstupné 20,- Kč nebo 

10 vyfouknutých kraslic 

Bludovští zahrádkáři velmi upřímně děkují všem členům 
i široké veřejnosti za spolupráci a aktivní účast 

na zahrádkářských akcích v roce 2011. 
Máme velkou radost, že naši práci sleduje 

a aktivně podporuje tolik spoluobčanů!

Krásné vánoční svátky plné pohody 
a rodinného štěstí!

Do roku 2012 především pevné zdraví, hodně radosti 
a úspěchů ze zahrádkaření!

V pracovním životě jen samé úspěchy! 
V osobním a rodinném životě hodně spokojenosti, 

dobré nálady a štěstí!

 Výroční schůzi připravujeme na 14. února 2011. 
Pozvánku obdržíte včas.

Výbor Českého svazu zahrádkářů v Bludově.

Bludovští chovatelé přejí všem občanům 
krásné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2012 hodně zdraví 
a štěstí a všem chovatelům 
hodně chovatelských úspěchů.

Prodám Renault Espace r. v. 1999, najeto 170.000 km, 
velmi zachovalý. Cena 65.000,- Kč, při rychlém jednání 60.000,- Kč. 
Kontakt: telefon 583 238 423, mobil 603 748 119.

Účinkuje
Divadélko Mrak – Havlíčkův Brod

Maškarní rej • Hry, soutěže • Občerstvení

neděle 29. ledna, 2012 od 15.00 hodin
 - vstupné dobrovolné - 

nebo 10 vyfouknutých namalovaných vajíček

Kulturní dům Bludov
zve všechny děti i jejich rodiče na

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče
na
pirátskou pohádku

v neděli 8. ledna 2012
v 15.00 hodin
v podání Divadélka malé Bo

Vstupné 20,- Kč
nebo 10 vyfouknutých kraslic

Randulínek  kapitánem
aneb
i piRáti se musí učit
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Šachový kroužek Kulturního domu Bludov

zve všechny zájemce na

Vánoční
ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 17. prosince 2011
9.00 hodin - děti

13.00 - dospělí
V jazykové učebně KD Bludov

(zadní část – vstup ze zahrady)
Ceny zajištěny.

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov
pod vedením Jaroslav Dobeše
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Pokus o rekord 
„vytvoření čtyřmetrové Obří kraSLice“

K 20. listopadu 2011 máme v KD už 2200 kraslic,
takže zbývá ještě vyfouknout a shromáždit

velký počet kraslic. bereme jakékoliv množství.

Součástí pokusu o rekord bude také
SOUTĚŽ O NEJVÍCE VYFOUKNUTÝCH 

A NABARVENÝCH VAJEC.
Soutěž bude ukončena v předvečer pokusu o rekord 

tj. 6. dubna 2012. Vyhodnocení proběhne v rámci akce 
7. dubna 2012 při zdobení obří kraslice v zahradě 

Kulturního domu Bludov. Vítěze budou čekat hodnotné ceny, 
odměněno bude prvních 50 soutěžících. 

Kraslice (vyfouknuté a nazdobené libovolnou technikou) 
se budou průběžně vybírat a evidovat v Kulturním domě Bludov.

Můžete přinášet i nenabarvená vyfouknuté vajíčka.

Pokusme se všichni společně vytvořit další rekord, zapojte 
celou rodinu a využijte všech příležitostí ke sběru kraslic, 

nyní hlavně při pečení vánočního cukroví.
-jdi-

Obec Bludov
Vás srdečně zve na

8. obecní ples

O dobrou zábavu se postará
MORAVIA BIG BAND Zábřeh

spolu s DJ Martinem Lešenarem ze Šumperka.
Tombola a občerstvení všeho druhu zajištěno.

Předprodej vstupenek v KD Bludov
Vstupné 80.- Kč

8. obecní ples
v sobotu 14. ledna 2012 

ve 20:00 hodin
v Kulturním domě Bludov

Indonésie
Batoh a já

se sašou Ryvolovou

Exkurze po nejkrásnějších ostrovech Indonésie. Navštívíme re-
habilitační centrum orangutanů v Bukit Lavang a dříve kanibal-
ské batacké kmeny u jezera Toba na Sumatře. Prohlédneme si 
světoznámý buddhistický chrámový komplex Borobudur i hin-
duistický Prambanan a pohlédneme do hlubin aktivního sopeč-
ného kráteru Mt.Bromo. Nevynecháme ani oblíbený  „Ostrov 
bohů“ -  Bali. Pokoříme vrchol Mt. Rinjani na Lomboku a bu-
deme se potápět na úžasných Gili Islands. Na závěr se zúčast-
níme barvitých pohřebních obřadů Torajů na jižním Sulawesi.

Úterý 17. ledna 2012 od 18.00 hod.
- vstupné dobrovolné -

kultuRní Dům bluDoV Vás zVe
na cestopisnou přeDnášku

ve velkém sále Kulturního domu Bludov

dne 25.12.2011 • od 21:00 hod. • vstupné 50,- kč
hraje kapela: 

občerstvení zajištěno

srdečně zve kolektiv 

štěpánská zábavaštěpánská zábava

Dě
ts

ký maškarní karnevalDě
ts

ký maškarní karneval

Obec Bludov vás zve na
Adventní koncerty 2011

 

II. adventní koncert
Neděle 4. prosince 2011 v 18.00 hod. Kulturní dům bludov 

moravští muzikanti, Ruda nad Moravou

III. adventní koncert
Neděle 11. prosince 2011 v 16.00 hod. Kulturní dům bludov 
Ptáčata - Dětský pěvecký sbor při 6. ZŠ Šumperk pod vedením 

Pavly Zerzáňové

IV. adventní koncert
Neděle 18. prosince 2011 v 18.00 hod. Zámek bludov.

Avonotaj - Hudební skupina ze Šumperka zabývající  
se hebrejskou hudbou

Dobrovolné vstupné bude věnováno Ústavu sociální 
péče pro mládež Olšany
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Před pár týdny se mi podařilo sehnat mně do 
té doby neznámé bludovské fotografie z roku 
1909 s názvem „Protest severní Moravy pro-
ti násilí germanisace v Bludově“. Na první 
z nich je zachycen obrovský dav lidí před 
dnešním Kulturním domem. Pátral jsem ve 
starých záznamech - a skutečně jsem se do-
pátral.
Tehdejší - dnes bychom řekli demonstrace - 
se konala na protest proti tehdejším praktikám 
na železnici v Šumperku. Tamější úředníci to-
tiž přestali vydávat obojjazyčné jízdní lístky, 
když se opírali o to, že v samotném Šumperku 
žije méně než 9 % českého obyvatelstva, tudíž 
není zákonná povinnost tyto lístky vydávat. 
Šlo o argument velmi účelový, který výrazně 
„ohýbal“ výklad platných norem - již třeba 
vzhledem k tomu, že se měla počítat celá ob-
last, ne konkrétní město. A jižní a jihozápadní 
okolí Šumperka bylo celé české, s Bludovem 
jako centrem. Někteří národnostně uvědomělí 
čeští občané proti tomu protestovali tím, že 
lístky zaplatili, ale odmítli si je převzít - ve 
vlaku byli následně protiprávně zatčeni a na 
24 hodin uvězněni. Vzedmula se obrovská 
vlna nesouhlasu projevující se pořádáním tzv. 
táborů lidu. První se konal 1. srpna v Kláš-
terci (organizovali jej čeští dělníci z olšanské 
továrny), druhý pak v Bludově a další násle-
dovaly doslova po celé Moravě. Účastnili se 
jich poslanci zemského sněmu i říšské rady. 
Na dalších táborech se hojně odkazovalo na 
bludovskou demonstraci.
Pro dokreslení celé vypjaté atmosféry 
národnostních střetů připojuji přepis vel-
ké části článku z novin Pozor (roč. XVI., 
č. 154, 16.8.1909, s. 1), které se mi podařilo 
dohledat. 

protestní tábor v bludově
Vlna českého odporu proti násilnostem ger-
manisačním se zvedá a roste týden za týdnem. 
Péčí Národní Jednoty stojí v čele tohoto ru-
chu severní Morava, z níž to dnes podruhé 
už ve čtrnácti dnech zavznělo mohutným od-
porem proti brutalitám německým, odporem 
spontánním a svorným. Všechny české strany 
jsou tu za jedno; v tom mizí rozpor a nenávist 
stran  a všechny jednotně sesilují hlas české 
vůle: „Dejte nám, což našeho jest!“
V neděli se ozval v Bludově český lid nejen 

před pár týdny se mi podařilo sehnat mně do té doby neznámé bludovské foto-
grafie z roku 1909 s názvem „protest severní moravy proti násilí germanisace v 
bludově“. na první z nich je zachycen obrovský dav lidí před dnešním kulturním 
domem. pátral jsem ve starých záznamech - a skutečně jsem se dopátral.

Stará fotografie z roku 1909 - protestní tábor v bludově

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

proti zpupnostem železniční germanisace pro-
váděné na Moravě, nýbrž proti celé té spleti 
nenávisti vůči všemu českému, zvláště vyvr-
cholivší dolnorakouským běsněním. Tábor 
bludovský po táboře kláštereckém je světlým 
zjevem v české oblasti severu moravského; 
před Šumperkem bylo vykřiknuto několika 
tisíci českých občanů poctivé české kredo 
národní, před Šumperkem byl vysloven ně-
mecké zvrhlosti a nemravnosti patřičný hnus 
a opovržení, před Šumperkem byly českému 
lidu ukázány cesty do dnů příštích, kudy se 
ubírat k lepší a šťastnější české budoucnosti, 
k českému mohutnění, k české síle.
Pochopitelno, že na takovém opravdu krás-
ném sněmování lid se potěší okřeje, že se 
budí v něm zájem a že volá opětně po novém 
táboru.
Jak uboze proti našemu táboru vyhlížel ně-
mecký protiprotest v Šumperku, svolaný na 
dopoledne barnumskou reklamou a sprostými 
nadávkami na nás Čechy a na naše poctivé 
snahy a důstojný postup! (...)
Za to český tábor bludovský - to byla zvučná 
čistá mince. Tu to svítilo českým přesvědče-
ním v celém to slitém zástupu před kostelem 
a Národním domem. Přes 3000 občanů ce-
lého kraje přišlo zdůraznit české požadavky. 
Již na bludovské nádraží přišlo uvítať účast-
níky vzdálenější Sokolstvo a hasiči s četným 
obecenstvem. Na táboře samém, pokud jsme 
mohli zjistit, byli přítomni občané ze Sudko-
va, Postřelmova, Dolních Studýnek, Chrom-
če, Klášterce, Kolšova, Jestřebí, Vyšehoří, 
Zvole, Bohdíkova, Rudy, Hrabenova, Bar-
toňova, Radomilova, Bohutína, Hostic, Pí-
sařova, Šilperka, Lhoty Štědrákovy, Janou-
šova, Jakubovic, Hartíkova, Jedlí, Olšan, 

Bušína, Postřelmůvku, Rovenska, Dlouho-
milova, Lesnice, Leštiny, Horních Studýnek, 
Zábřeha, Olomouce, Přerova, Brna atd. 
Korporativně došly četné odbory Národní 

Stanislav Balík ml.

Jednoty, Sokol z Bludova a Postřelmova, ha-
siči z Bludova, Řemeslnicko-živnostenská jed-
nota ze Zábřeha. Některé budovy v Bludově 
ozdobeny byly prapory.
Krátce po třetí hodině zahájen tábor staros-
tou Národní Jednoty p. drem F. Smrčkou, jenž 
velmi případně vystihl jeho účel a poslání. 
Vítá srdečně všechny přítomné, vítá poslance 
Oklešťka, Staroštíka, Vaňka a Kargra a sdě-
luje omluvné telegramy a přípisy. Omluvili 
se: Ministr. dr. Žáček, jenž píše: „Lituji ve-
lice, že není mi možno súčastniti se zítřejší 
manifestace v Bludově. Buďte ujištěni, že za-
kročil jsem se vším důrazem u rozhodujících 
činitelů za odstranění křivd a nepřístojností 
a budu stále naléhati na zjednání rovnopráv-
nosti. Přeji vám mnoho zdaru a podám zprá-
vu o průběhu.“ (...)
Jménem obce bludovské pozdravil tábor 
p. starosta Březina. (...) (Následovalo sedm 
projevů - poslanec Staroštík, poslanec Vaněk, 
Ad. Kubis, p. Pelikán, Al. Chytil, dr. Smrčka 
- pozn. S.B.)
Tábor bludovský plně zdařilý byl druhým 
článkem v řetěze naší soustavné buditelské 
a očistné práce dobývací na severní Moravě. 
Není možno, aby k volání občanstva na dále 
vláda a úřady mlčely. Není možno, aby přes 
všechny německé záludy vlády zůstaly při 
starém všechny ty německé šlendriány, proti 
nimž se ozýváme a bojujeme. Konečně jednou 
už musí do vředovatého těla německého býti 
učiněn kardinální císařský řez. Ani česká tr-
pělivost není věčná. Všichni vy nahoře, vězte, 
že bije ¾ na dvanáct!
Příští tábory stanoveny jsou na počátek měsí-
ce září do Postřelmova a do Zábřeha.
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I před letošními Vánocemi připutuje do Bludova Betlémské 
světlo – plamen zapálený malým dítětem na místě narození Je-
žíše Krista v Betlémě. Skautskou štafetou se rozbíhá z Betléma 
do celého světa, i do Bludova.
Dlouhou dobu jej v Bludově osobně roznášíme starším, nemoc-
ným či opuštěným občanům až domů. Letos jej budeme roznášet 
v pátek 23. prosince odpoledne. Máte-li v rodině někoho staré-
ho či nemocného, k němuž jsme dosud nechodili, a chcete-li, 
abychom jej potěšili svíčkou s plamínkem - poselstvím dobra, 
lásky a dobré vůle, nahlaste jméno a adresu na telefonním čísle: 
775 570 804. Všichni ostatní si budou moci samozřejmě odpálit 
plamen na „půlnoční“ mši v bludovském kostele, tak jako každý 
rok.
Chceme poděkovat obci Bludov nejen za finanční podporu 
v uplynulém roce, stejně jako rodičům dětí a všem těm, kdo nás 
podporují. Všem bludovským občanům pak přejeme požehnané 
Vánoce a vše dobré v roce 2012.

Skautky a skauti z Bludova

tříkrálová sbírka 2012

POzvánkY

betlémské světlo

Betlémské světlo
„To světlo ve tmě svítí
a tma je nepohltila.“

Kulturní dům Bludov nabízí zasílání pozvánek na akce KD pro-
střednictvím mailové pošty, vždy týden před uskutečněním akce. 
Jestli máte o tuto službu zájem, ozvěte se na adresu

kulturni.dum@bludov.cz

V roce 2012 proběhne 13. ročník 
Tříkrálové sbírky. V Bludově budou 
skautky a skauti koledovat v sobo-
tu 7. ledna 2012 od rána do časného 
odpoledne. V této době Vás navštíví 
skupina koledníků se zapečetěnou po-
kladničkou označenou logem charity

a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jménem a číslem po-
kladničky. Koledníci budou oslovovat veřejnost s prosbou o pří-
spěvek a na oplátku za to budete obdarováni cukry, kalendáříky 
a informačními letáky o využití sbírky.
Zároveň budou zájemcům značit dveře domu nápisem K+M+B 
2012: Christus Mansionem Benedicat – Nechť Kristus žehná to-
muto domu v roce 2012.
Není lehká doba. Řada našich bližních je však ještě ve svízel-
nější situace než leckdo z nás. Při pomoci počítá se ne každá 
koruna, ale každá dobrá vůle pomoci. Prosím - nezavřete ani při 
této sbírce srdce, dveře a dlaně.

Stanislav Balík – Ježek 
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

benefiční koncert
ve prospěch Kojeneckého ústavu v Šumperku

- Dětské centrum Pavučinka -

Adventní nokturno
na zámku v Bludově

účinkuje

scHola oD sVatÉHo Jana křtitele
šumperk

sbormistři:
Alena Havlíčková, 

Vít Rozehnal

pátek 2. prosince 2011 v 19.00 hod.

Příjemné prožití vánočních svátků, 
v novém roce 2012 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
do Moravského divadla Olomouc na operetu

Jule Styne – Peter Stone

Sugar
 

Muzikál podle předlohy filmu Někdo to rád horké

Slavnou filmovou komedii Někdo to rád horké určitě 
není třeba mnoho představovat. Příběh plný komických 
situací začíná ve chvíli, když se dva muzikanti, Joe 
a Jerry, nedopatřením stanou svědky vyřizování účtů 
dvou mafiánských gangů. Joeovi a Jerrymu se sice podaří 
uniknout pronásledování, ale jen za tu cenu, že se převle-
čou za dívky. Ze saxofonisty Joea se tak stane Jozefína 
a z kontrabasisty Jerryho Dafne. Oba pánové na 
útěku najdou úkryt v pomyslné „jámě lvové“ - ve 
výhradně dívčím jazzovém orchestru. 
Jeho nekorunovanou královnou je 
dráždivě nezodpovědná zpěvačka 
Sugar, která oběma muzikantům 
pořádně zamotá hlavu.

Pátek 3.února 2012
Odjezd od KD v 17.30 hod.
Cena 400,- Kč
Přihlášky v KD

přeje Obecní úřad Bludov
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Takhle nedávno po ránu  na prodejně 
ZD Bludov byl jsem vtažen do krátké-
ho dialogu, zatímco automat čepoval 
mi do sklenice to skvělé naše bludovké 
mlíčko.
Můj vrstevník Honza Kacar zrovna tam 
vedl živý dialog s jednou bludovskou 
občankou a mezitím směrem ‚na mne‘ 
podotkl : „a Roman, ten se má – píše do 
Bludovanu jenom o hov..“. Na to jsem 
mu odvětil, lehce zakočen, že podle 
mne je to Ho.. jednou z podstat Bludo-
va (base shits – jak by se dalo vyjád-
řit v dnes módní angličtině). A že by si 
občané měli samozřejmě psát i o jiném 
každodenním údělu. V odpověď se mi 
od Honzy dostalo emocionální zvolání 
„že nestačí jen kecat, ale je třeba začít 
makat“. Takový nečekaný výrok, postrá-
dající bližší souvislosti, mne poněkud 
zmátl, chtěl jsem se ho ještě zeptat, zda 
pod atakem takového hesla (jako vy-
střiženého z padesátých let) by nebylo 
lepší, „kdyby před jakoukoliv akcí byla 
nejprve diskuse“. Vytanula mi totiž na 
mysli reminiscence na Miroslava Hor-
níčka, který v jeho tehdejších televizních 
„Hovorech H“ šťouchal do neschopnosti 
soudruhů výrokem, že před jakoukoliv 
akcí „nejprve by měla předcházet myš-
lenka a teprve pak následovat čin“. Ale 
zjevně přetížený funkcionář Obecního 
úřadu mezitím zmizel, protože jej zjev-
ně čekala jakási neodkladná AKCE. No 
budiž, od Honzy to beru a vážím si ho. 
On opravdu maká, zatímco já... A tak 
jsem hned u toho automatu na mléko 
šel do sebe a dospěl k rozhodnutí, že už 
nebudu psát o ho... nýbrž o něčem, co 
jej přesahuje (myslím tím téma, nikoliv 
mého spoludiskutéra).

takže supeR tÉma :
naše milované bludovské koupaliště, 
protože v akci z zbudované...
Pro dnešní mladou generaci pro jistotu 
vysvětlím: Akce Z znamenala, že všich-
ni občané ve vsi měli za nepsanou po-
vinnost vzít kolečka a lopaty, nekecat 
a makat. V tomto případě na našem mi-
lovaném koupališti. Ze samé lásky jsme 
my občané tuto akci „Z“ něžně překlá-
dali „protože ZADARMO“. Přesto však 
jsem dosud hrdý, že jsem tam také jez-
dil s kolečkama, dokonce naplněnýma 
hlínou. A po dokončení celá šedesátá 
a sedmdesátá léta metal tam přemety 
a kozelce z toho třímetrového můstku 
společně s davy Bludováků a Šumperá-
ků - prostě lidí z celého širého okolí.

koupaliště vLčí důL

tříkrálová sbírka 2012

ale k věci: koupaliště prodat či ne-
prodat? toť otázka.
1) když neprodat, tak platit z vlastní 
kasy = kapsy. a to i v případě pRo-
náJmu (třeba tisícovku na občana 
a rok z obecního rozpočtu). Obec za-
jisté vyčíslí náklady přesněji. Pokud by 
se našel podnikatel-nájemce, který by 
všechno zainvestoval a ještě měl platit 
nájemné obci, pak v dané ekonomické 
situaci by to stěží ufinancoval. Že takový 
areál v dnešní době   nelze provozovat 
se ziskem ukazuje zkušenost pí Jirg-
lové za poslední roky. Jí chci vyslovit 
dík coby řadový občan za to, že doká-
zala v rámci sjednané nájemní smlouvy 
provozovat úspěšně Vlčí důl ‚až na sám 
konec možného‘, t.j. navzdory přirozené 
amortizaci celé nemovitosti, neustálému 
zvyšování nákladů na provoz a zejména 
navzdory všeobecnému ekonomickému  
útlumu.
2) protinávrh: vyhlásit akci z – já 
se do ní hlásím jako prvý, někdo musí 
začít a kolečka ještě uvezu, jen v nich 
musí být poněkud méně hlíny a při tom 
nutno mumlat si mantru „nekecat a ma-
kat“...
3) můj názor: pRoDat. Jde zajisté 
o názor „do pranice“, a proto pišme si 
všichni na to žhavé téma. Je totiž už 
5 minut po dvanácté...
chci-li prodat přes Realitku nemovi-
tost, ach ouvej naše koupaliště, musím 
hledat kupce nejen bohatého, ale také 
zkušeného, odvážného až nadšeného 
pod nabídkovým reklamním sloganem, 
například: Vaše investice do tohoto are-
álu se Vám vyplatí. Je výhodně umístěn 
na úpatí Jeseníků : kulturní vyžití (kino, 
divadlo v Šumperku) restauranty při 
cestování kdekoliv na dosah. Letní Je-
seníky až do čarovného podzimu nabí-
zí úžasné výhledy, v zimě je k dispozici 
nespočet nových lanovek včetně nového 
zimního areálu v Koutech n/D. Přitom 
Areál Vlčí důl nabízí ubytování cenově 
dostupnější než přímo v Koutecké kot-
lině – je ideální pro rodinné dovolené... 
atd.
V konkurenčním boji totiž všeobecně 
platí, že v obtížné situaci je nutno jít 
s cenami přechodně až na úroveň samot-
ných nákladů (někdy dokonce i pod je-
jich úroveň) – jde totiž o překlenutí čili 
přežití kritického období. Samozřejmě 
to někdo musí zaplatit (vzájemnou spo-
luúčastí mezi provozovatelem a obcí). 
takové řešení přijde však podstatně 
levněji než „podnik nechat zruinovat“ 

a to doslovně, protože náklady na 
likvidaci a trvalá ztráta budoucího 
zisku z takového podnikání na lukra-
tivním místě přijde v celkovém úhrnu 
podstatně dráže. A Bludov nemá až zas 
tolik co nabízet pro rozvoj turistického 
ruchu. No, ještě že je ‚Lázeňskou obcí‘ 
– naším lázním za to dík.
Kapitál a podnikání nezná hranic – síť 
Realitky je třeba rozhodit od Šumavy 
k Tatrám a potažmo i za naše hranice (ne-
troufám si ukázat z kterého zeměpisného 
směru a historického kontextu to k nám 
mají nejblíže).
Tak nějak Bludov, domnívám se, koneč-
ně by mohl vykročit ze svého vlastního 
mentálního stínu, v němž setrvává nejmé-
ně od druhé poloviny minulého století.

Roman Žalio

tak jako tradičně, bude za-
čínat nadcházející rok na 
mnoha místech tříkrálovou 
sbírkou, kterou organizuje 
charita šumperk.

Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v ob-
dobí mezi 1. a 8. lednem 2012 (celostát-
ní koledování potrvá do 16. 1. 2012), 
aby přinášeli do všech domovů požeh-
nání a poprosili o pomoc pro ty, co ji 
potřebují.  Výtěžek Tříkrálové sbírky je 
určen především na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí žijícím zejmé-
na v děkanátu Šumperk. Část výnosu 
sbírky je určena na humanitární pomoc 
do zahraničí.
A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. 
V našem děkanátu se vykoledovalo 
582.596,- Kč, přičemž podíl, který byl 
určen pro využití Charitou Šumperk, 
činil 337.906,- Kč. Tato finanční částka 
byla použita na podporu činnosti Chari-
ty Šumperk, Centra pro rodinu Šumperk 
a Poradny pro ženy a dívky – ochrana 
nenarozeného života, zajištění dostup-
nosti služeb Charity Šumperk, na ná-
kup rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek a na přímou pomoc občanům 
v hmotné nouzi.
Charita Šumperk poskytuje na území dě-
kanátu Šumperk terénní ošetřovatelskou 
a pečovatelskou službu, osobní asistenci 
a půjčuje rehabilitační a kompenzační 
pomůcky.
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- Široký výběr z nápojového lístku
Pro soukromé akce možnost zajištění rautu a jiného občerstvení (dle přání zákazníka)   

Více informací a případná rezervace: Pavel Hegedüs, telefon: 723 977 511, e-mail: hegeduspavel@seznam.cz

Otevřeno: pátek a sobota
 Od: 21:00 hod. do 04:00 hod

Kromě pravidelných víkendových diskoték se pro Vás nabízí
i možnost soukromých večírků, oslav narozenin, firemní akce atd.

Vinárna Bludov

POděkOvání
Dne 11.11. 2011 se uskutečnil v Kultur-
ním domě Bludov Svatomartinský bál. 
Jednalo se o první takovou a námi ko-
nanou akci. Proto bychom chtěli touto 
cestou poděkovat všem, pro které jsou již 
večery dlouhé a zábavy málo, a přišli se 
pobavit na bál a podpořit nás. Věříme, že 
byli spokojeni a my také,když jsme vidě-
li, jak se skvěle baví. Rádi bychom ovšem 
poděkovali i všem sponzorům, kteří věno-
vali ceny do tomboly!!!
a kdo jste se opravdu bavili, tak za rok 
16. 11. 2012 na shledanou!!!! těšíme se 
na vás!!!!

kolektiv restaurace Habermannova vila

Přiblížil se 28. říjen a s ním, krom stát-
ního svátku, také podzimní prázdniny – 
ideální čas někam vyrazit. Naplánovali 
jsme si třídenní pobyt na oblíbené mys-
livecké chatě, pár stovek metrů vzdále-
né od červeného kříže, kde snad kdy-
si podle pověsti stávala katovna. Tak 
také chatě již dlouhá léta říkáme. Ještě 
před tím jsme si však splnili pár našich 
čestných povinností. Zúčastnili jsme se 
jako již tradičně kladení věnců na pa-
mátku všem hrdinům z naší obce, ale 
i z celé republiky, padlým za I. světové 
války a následně krátkou vzpomínkou 
poděkovali všem skautům odpočívají-
cím na našem hřbitově za vše, co pro 
skauting udělali. Teď už konečně jsme 
mohli vzít batohy na záda a odejít...

Skautská podzimní výprava

Na chatě U Katovny jsme byli již ně-
kolikrát, a i když se nám nikdy nesta-
lo, že by někoho omrzela, letos bylo 
postaráno o změnu a to již samotným 
složením výpravy. Ačkoliv každoročně 
na chatu jezdili převážně skauti a vlče 
bylo vždy spíše výjimka, tak letos jelo 
hned šest vlčat, z toho pro tři z nich 
(Šimona, Tadeáše a Oneše) to byla úpl-
ně první víkendová akce s námi. Mu-
sím však ihned podotknout, že všech-

na vlčata náš třídenní pobyt v lese bez 
rodičů perfektně zvládla a zvláště tři 
již výše zmínění nováčci dokázali, že 
k nám do oddílu přišli hoši, které jen 
tak něco nerozhodí.
Na chatě nás jako tradičně čekala 
spousta radostí v podobě her, ale také 
trocha práce. Bylo potřeba si nadělat 
dostatek dřeva, abychom byli schopni 
tři dny topit a vařit, bylo potřeba do-
nést vodu ze studánky, vzdálené sice 
pouze dvě stě metrů, ale půlka cesty 
vede do velice strmého kopce a navíc 
její pramínek tekl zrovna velice poma-
lu…Práce nám zabrala vždy většinu 
dopoledne. Odpoledne, to už přišla na 
řadu zábava. Etapová hra na letošní 
Katovně byla na téma Cesta do středu 
Země. Hry však nebyly vždy zasazeny 
do našeho příběhu a z těch, co se hrály, 
je jistě nutno zmínit třeba hry Pakani 
nebo Lovecké safari, které nás všech-
ny rozhodně skvěle pobavily. Ani letos 
nechyběla stezka odvahy čí noční hra 
– Majáky.
Sobotní procházka či večerní opéká-
ní celou atmosféru po divokých hrách 
zase pomalu zklidnilo.

Bylo nám líto, že musíme v neděli ráno 
chatu pouklízet a opustit, ale byly to 
báječně strávené podzimní prázdniny 
v přírodě, která se barvícím se listím 
stromů ještě naposled před zimou snaží 
ukázat svou krásu.

Ondřej Daniel - Rys,2. oddíl Bludovit 
skautské středisko Františka Pecháčka 

Bludov
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PLÁČ VE TMĚ • PETER WATT – příběh o vy-
hlazování domorodých kmenů.

OHNĚ Z RÁJE • DAN SIMMONS – horor,  který 
se nebere vážně….

UPÍŘÍ DENÍKY • L.J-SMITH – sedmý díl série.

1984 – GEORGE ORWELL – dnes již klasické 
dílo autora, román napsal již v roce 1947.

SBĚRATEL OČÍ • BILL FLOYD – detektivní 
román.

ROMANTIK • MADELINE HUNTER –román plný 
napětí, svádění, tajemství i vášnivé lásky.

OHEŇ POUŠTĚ • KAREN WINTER – dobrodruž-
ný román z Namibie 1959.

TISÍCE PLANOUCÍCH SRDCÍ • KHALED HOS-
SEINI – strhující příběh z Kábulu.

A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA • ANNA GAVALDA 
– román o osudové lásce.

ZMIZET • PETRA SOUKUPOVÁ – kniha čtenáře 
nutí k zamyšlení nad zdánlivě nedramatickými 
okamžiky jeho života.

STŘÍBRNÁ HLADINA • ELIZABETH LOWELL 
–zdařilý milostný román.

ZASLÍBENÁ ZEMĚ • TAMARA McKINLEY – děj 
románu těží z autorčiny důvěrné znalosti aus-
tralského prostředí.

TŘICÁTNÍCI NA ODSTŘEL • LUDĚK STÍNIL – 
večírek  po patnácti letech po maturitě ve staré 
vilce uprostřed lesů s dobrodružstvím.

vánOce JSOu na čtení
GLADIA TRIX • LYSANDRA • RUSSELL WHIT-
FIELD – život gladiátorky v uzavřené komunitě 
bojovnic.

VŠECHNO O UZLECH • GEOFFREY BUDWOR-
TH -  základní termíny a techniky uzlování.

1000 INSPIRACÍ PRO VÝROBU ŠPERKŮ 
• SANDRA SALAMONY – korálky, tretky, pří-
věsky a řetízky.

200 DNÍ NA TOKELAU • ANKE RICHTEROVÁ – 
poselství zanikajícího tichomořského ráje.

100 FILOZOFŮ • PETER J. KING – život a dílo 
největších světových myslitelů.

VRAŽDY PODLE SHAKESPEARA • JENNIFER 
LEE CARRELL – detektivní příběh se strhujícím 
dějem.

SMRT NENACHÁZÍ SLOVA • HELENA HARDE-
NOVÁ – česká původní detektivka.

HLAS KRVE • IAN RANKIN – motiv vraždy 
zůstává tajemstvím, a stopy vedou nečekaným 
směrem…

ZEMŘÍT PRO JEDINÉHO BOHA • JAN BAUER – 
historický román z počátku českého státu.

OBLOMOV • I.A.GONČAROV – román, 
 z ruského originálu přeložil P. Voskovec.

MUŽ, KTERÝ PŘEŽIL LIDICE • ZDENĚK 
MAHLER – rozšířená variace na známé téma 
lidické tragédie.

ČESKÉ MOŘE • JIŘÍ ŽÁČEK – poezie.

FRANCOUZSKÁ POEZIE NOVÉ DOBY 
• K. ČAPEK - -hrst překladů z francouzské 
poezie.

MURPHYHO ZÁKONY • JIŘÍ ŽÁČEK – pro 
řidiče a řidičky.

MURPHYHO ZÁKONY • JIŘÍ ŽÁČEK – pro 
zamilované.

ZTRÁTY A NÁLEZY • ZUZANA FRANCKOVÁ – 
dívčí román.

PUTOVÁNÍ POD KOŇSKOU PLACHTOU • VĚRA 
ŘEHÁČKOVÁ – jaké to je, když se sourozenci 
vydávají se dvěma poníky a vlastnoručně vyro-
beným vozem napříč republikou.

DÍVKY V SEDLECH • BONNIE BRYANTOVÁ – 
dívčí román.

NEJDELŠÍ VELRYBÍ PÍSEŇ • JACGUELINE  
WILSONOVÁ – kniha určená pro čtenářky od 
deseti let.

LEXIKON ČARODĚJNICKÝCH DOVEDNOSTÍ 
• ALICIA KACHMAR – kouzelné modní doplňky, 
úžasně strašidelné hračky, po čertech dobré 
laskominy a ještě něco navíc!

ZLOČINECKÁ AKADEMIE • TERRY DEARY – 
zlodějina pro začátečníky.

ZLOČINECKÁ AKADEMIE • TERRY DEARY – 
přepadení pro pokročilé.

HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE • DENISA 
KIRSCHNEROVÁ – pohádkové příběhy pro 
nejmenší.

Program:

1.den - odjezd v odpoledních hodinách

2.den - návštěva největší světové aukce květin v Aalsmeeru, 
  Amsterdam - pro zájemce projížďka lodí po grachtech, 
  návštěva muzeí,… exkurze v brusírně diamantů,…nocleh 

3.den - po snídani návštěva květinové zahrady Keukenhof, účast 
  na světoznámém Květinovém korzu, Naarden - muzeum  
  J.A.Komenského, Zaanse Schans - skanzen s větrnými   
  mlýny, výrobnou dřeváků a sýrárnou, Volendam - malebný
   rybářský přístav s kanály a miniaturními domky, nocleh

4.den - po snídani odjezd do sídelního města královny Haagu,  
  procházka přímořskými lázněmi Scheveningen 
  (světoznámé aquarium), zábavní park Madurodam
  (Holandsko v miniaturách), procházka historickým
  centrem, ve večerních hodinách odjezd do ČR.

5.den - návrat do ČR v odpoledních hodinách

Termín: 19.04. - 23. 04. 2012

Cena: 6.490,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 2 × nocleh se snídaní,  
odborného průvodce a komplexní pojištění včetně storna.

Cena nezahrnuje: vstupné cca 80 Euro. 

Přihlášky a informace v KD bludov

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s CK ALFA-ZET Šumperk 
Ing. Jiřího Suchánka pořádají zájezd do

HOLANDSKA 
Květinové korzo, sýry  

a větrné mlýny
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Tak nám obsadili i Vitonin, paní Müllerová, chtělo by se říci 
při procházce podél pravého břehu našeho hlavního Bludov-
ského potoka směrem od lázní k Habermannovu mlýnu. Ta-
kový šok – no, co to má znamenat? Od někdejšího prohlou-
bení koryta Vitonina je jeho profil náhle plný stojaté vody 
až po sám okraj. Opravdu div nepřetéká a neprosakuje skrze 
břehy, jako donedávna náhon na ten výše zmíněný mlýn. Že 
by se jednalo o Bobří dílo? A opravdu : asi 500 m po smě-
ru toku Vitonina se zvedá  jeho spíše ‚potůčkovitá‘ hladina, 
aby nakonec skončila na dokonalé bobří hrázi a usvědčila tak 
okolní krajinu, že ta opravdu klesá směrem k naší nové čis-
tičče odpadních vod. Co dokázali spočítat naši lidští inženýři, 
odhadli nějakým vnuknutím i bobři, a tak Vitoninský potůček 
postupně  přechází v tichou hladinu a zhruba na sto metrech 
dosahuje maximální výše na tom bobřím veledíle. A kdyby 
jen to = dále po proudu, asi sto metrů před silnicí od mlýna, 
je hráz druhá. Takže dvě rodinky se nám tady usadily! Jen 
tak dál soudruzi Bobři, kdo jiný by se měl ujmout správy naší 
milované krajiny, našeho krajinného dědictví?

dobří bobři se vracejí Prodej známek

Také náhon na mlýn „jel“ v posledních letech „na doraz“ - 
s hladinou na úrovni svých vlastních břehů, aby vyráběl ma-
ximum kilowatt do energetické sítě, možná i pro naše valcíře, 
aby mohli nadšeně válcovat ten náš nový divoký kapitalis-
mus. Však takové úsilí si nezbytně žádá obětí – když se kácí 
les, lítají třísky (v tomto případě břehy). Dnes oba vodní ná-
hony na Habermannův mlýn  svým neudržovaným  a tudíž  
rozpadlým profilem vrací se do krajinné podoby prvotního 
Božího záměru a sám Habermann se obrací v... kde asi?
Bobři to pochopili jako první a již několik let usilovně pra-
cují na březích obou náhonů a nyní už i na březích Vitonina. 
A tak náhodný chodec na procházce při spatření tohoto pří-
rodního díla dojde k poznání : „vždyť kdo jiný by se měl 
ujmout tak vznešeného poslání – péči o krajinu lépe, než naši 
dobří bobři??“
Dovětek: zatímco tento můj článek tiše čekal v počítači na 
svou aktualizaci do uzávěrky Bludovanu, zasáhl ČLOVĚK 
(„čelověk – éto górdo zvučit“ = přepis z azbuky) a ten me-
zitím obě hráze odbagroval... Potkáte-li tedy náhodou na 
procházce kolem Bludova dvě bobří rodiny, jak táhnou kra-
jinou, bude se bepochyby jednat o naše zvířecí bezdomovce 
z Vitonina. Ale naši dobří bobři se nevzdají... A taková dra-
mata přeci stojí za zmínku.

Roman Žalio

Místní informační středisko při KD Bludov nabízí k prodeji poš-
tovní známky 1 ks za 20,- Kč, aršík 180,- Kč

NEVYHAZUJTE ŽáDNé STARé A NOVé 
POHLEDNICE, ZNáMKY, OBáLKY,

KORESPONDENČNÍ LÍSTKY,
KALENDářÍKY, SVATEBNÍ OZNáMENÍ.

Věnujte je sběrateli! 
Předem děkuji.
Karel Adam 

Tř. A. Kašpara 533, 789 61 Bludov

Redakční rada Bludovanu přeje
 všem čtenářům a občanům Bludova
  příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok 2012.

Děkuji tímto  členům a příznivcům  našeho hnutí za prosazování 
společných cílů v prvním povolebním roce svým vystupováním 
a aktivním přístupem k činnosti v komisích a výborech Obce 
Bludov. Přeji Vám hodně zdraví, rodinné i osobní pohody a hod-
ně sil do práce ke splnění úkolů, které jsme si vytyčili v našem 
společném programu i v rychle se blížícím novém roce 2012.

Ing.  Milan Klimeš
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V srpnu t. r. byl dokončen v pořadí třetí Katalog podnikatelů 
a organizací v Bludově. První vyšel v roce 2001, druhý 2005 
a třetí jste mohli v průběhu měsíce listopadu  objevit ve svých 
schránkách. Pokud se tak nestalo a vy máte o Katalog zájem, 
můžete si ho vyzvednout v kulturním domě. Obsahuje seznam 
podnikatelů, včetně nejzákladnějších údajů, telefonní seznam 
bytových stanic, přehled bludovských ulic a seznam zájmových 
organizací v Bludově.
V katalogu jsou u soukromých bytových stanic uvedeny pou-
ze pevné linky, které lze najít i na internetu nebo v oficiálních 
telefonních seznamech. Co ale nenajdeme nikde, to jsou mobil-
ní telefony na ty, kteří v posledních letech z finančních důvodů 
vyměnili pevnou linku za mobily. Někteří z Vás projevili zájem 
zveřejnit svá čísla mobilních telefonů do dodatečného seznamu, 
který by byl uveřejněn v Bludovanu. Kdo máte zájem, aby vaše 
číslo bylo uvedeno v tomto seznamu, sdělte své číslo co nejdříve 
do Kulturního domu Bludov /736609734, 583238177, kulturni.
dum@bludov.cz

Pokud ještě nevíte, jaký originální a kvalitní dárek 
dát pod stromeček svým blízkým, 

 nabízíme Vám knihu fotografií nazvanou ZO ČSOP Bludov

poDěkoVání a sRDeČnÉ přání
KOMU:  členům a příznivcům Českého svazu ochránců 

přírody – ZO Bludov
ZA  CO : za nezištný a velmi aktivní přístup k ochraně 

našeho společného životního prostředí, pracov-
ní nasazení při údržbě a opravě naučné stezky 
Bludovská stráň i při všech   ostatních akcích 
pořádaných v letošním roce

PŘÁNÍ : krásné prožití vánočních a novoročních svátků, 
rodinnou pohodu a zachování optimistického 
a aktivního přístupu k plánovaným akcím roku 
2012

A NA ZÁVĚR: sejdeme se již tradičně o půlnoci na Silvestra  
31. 12. 2011 na Brusné. Pozvání samozřejmě 
platí i pro Vaše kamarády, přátele a známé.

Výbor ZO Českého svazu ochránců přírody Bludov

katalog podnikatelů a organizací v bludově

     OHŇOSTROJNÉ PRÁCE 
  Ing. Štěpán Brablec – pyrotechnik 
                 Husova 462, Bludov 
objednávky – prodej – poradenství 
tel.:  603 281 608 
 e mail: sbrablec@seznam.cz 

 

 

 

Pro zajímavost uvádím srovnání některých údajů katalogu letoš-
ního s těmi předcházejícími: 
• V r. 2001 bylo v Bludově 567 pevných soukromých linek, v le-

tošním roce se tento počet snížil na pouhou polovinu - 231. 
• Počet restauračních zařízení zůstal stejný, i když dvě restau-

race zanikly a dvě nové se objevily, počet obchodů s potravi-
nami se snížil o tři obchody. Zanikly dvě prodejny -  drogerie 
a obuvi.

• Několik firem zaniklo (z těch větších např. Monáda, Cycles, 
A.B.P Beta)

• Některé nové, hlavně ty, které fungují přes internet, se zase 
objevily.

• Jediné, co se nezměnilo, je počet zdravotnických zařízení.

-jdi-

Rostliny luk a pastvin
Rostliny křovin a lesů
Rostliny mokřadů a bažin

Český svaz ochránců přírody v Bludově

Květena Bludova a okolí

KVĚTENA BLUDOVA A OKOLÍ
za	akční	cenu	170,-	Kč.

Knihu můžete zakoupit v Informačním centru KD, 
v Oranžerii u zámku nebo u p. Klimešové (mobil 775 215 230)

Těšíme	se	na	Váš	zájem.
ZO ČSOP Bludov

Katalog podnikatelů a organizací
Seznam zájmových organizací
Telefonní seznam bytových stanic

BLUDOV

2011

BLUDOV

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Hromadu dárků, co srdce pohladí,
  rodinu, přátele, co nikdy nezradí.
  K bohatství krůček a ke štěstí skok,
nádherné Vánoce a šťastný nový rok.

Přeje MO ČSSD Bludov
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Pro velký zájem opět pořádáme pro občany naší obce 
pobytový zájezd do Chorvatska - Crikvenice

HOTELOVÉ PAViLONY AD TURRES leží v borovicovém lese 
ve svahu nad oblázkovou pláží. Ubytování je v nejníže položeném 

pavilonu (cca 180 m od pláže) ve dvou a třílůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením a lodžií. Povlečení a ručníky 

jsou v ceně na místě. Úklid pokojů a výměna ručníků v ceně. 
Stravování v hotelové restauraci  -  polopenze, snídaně i večeře 
formou bufetu - švédské stoly (volný výběr jídel i množství jídla) 
včetně nápojů. K dispozici hostům je otevřený bazén se sladkou 
vodou, taneční terasa s barem s pohledem na moře, restaurace. 

Sportovní možnosti - čtyři tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
kuželna. Vzdálenost do centra Crikvenice je asi 1500 m. Nedaleký 
pivovar, kde český sládek vaří výborné kvasnicové pivo, bude opět 

v provozu.

Díky Obecnímu úřadu v bludově je cena zájezdu:

 • 11.6. - 20.6. 2012 6.250.- 

 • 18.6. - 27.6. 2012 6.600.- 

 • 27.8. - 05.9. 2012 6.850,-

 • 03.9. - 12.9. 2012 6.500.- 

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, dopravu lux.busem, 
služby průvodce, pobytovou taxu a pojištění CK. 

Cena nezahrnuje: pojištění léč. výloh a na storno zájezdu.

Pro zájemce je připraven polodenní výlet lodí na ostrov Krk, 
celodenní výlet na Plitvická jezera a další.

Letovisko Crikvenica je významným centrem cestovního ruchu na 
kvarnerském pobřeží, asi 40 km jižně od Rijeky. 

Má příznivé klima pro léčbu dýchacích cest, astmatu, bronchitidy 
i revmatismu. Podél dlouhých pozvolných oblázkových pláží vede 

pobřežní promenáda s množstvím restaurací, kaváren a barů, 
která jej spojuje s ostatními letovisky (jezdí zde turistický vláček) - 
poloostrovem Kačjak, Dramaljem a Selcemi. V Crikvenici najdete 

malé Aquarium, kolonádu, kde se konají koncerty, rybářské fešty a 
jiné oslavy, obchody, obchůdky, rybí restaurace a kasíno. 

To vše dělá z Crikvenice velmi příjemné letovisko vhodné pro 
rekreaci rodin s malými dětmi i pro dvojice, které chtějí nejen 

pohodu, klid, koupání, procházky, ale i zábavu. Slunečné počasí 
zaručuje příjemnou dovolenou 

od května do října.

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK ALfA-ZET Šumperk 
ing. Jiřího Suchánka. 

Dotazy tel. 583213415, přihlášky v KD do konce ledna.

Z Á J E Z D

 DO CHORVATSKA

Čt 15.  12. - So 17.  12. 2011
Vždy od 13.00 - 19.00 hodin

Vánoční atmosféru navodí 
Stánky 

plné vůně medoviny, 
punče, svařeného vína, uzených klobásek 

a dobrot z domácí zabíjačky.

Chybět nebudou ani vánoční stromečky, 
živé ryby, vánoční dekorace 
a dárky pro celou rodinu.

K tomu všemu Vám budou hrát koledy i živá hudba:

Čt 17.30 hod. zpívání žáků ZŠ 
Pá 17.30 hod. trio Flasch Brass 

So 17.30 hod. koncert Classic Band
pod taktovkou Ivana Zely 

Na s Vámi příjemně strávené chvíle 
v čase adventním se těší pracovníci 

 Obecních lesů Bludov s.r.o.

Vánoce 
v Oranžerii
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inFOrmace PrO FarníkY FarnOSti bLudOv
Od 1.11.2011 je farnost Bludov spravována 
ze Šumperka. Proto vám sdělujeme důležité 
informace: 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Římskokatolická farnost Šumperk
Kostelní nám. 2

Pevná linka do kanceláře: 583 213 747
e-mail: fasumperk@ado.cz

Duchovní správci:
P. Slawomir Sulowski 

farář (telefon 731 402 146)

P. Pawel Zaczyk
kaplan (telefon 736 139 264)

Ve všech důležitých záležitostech (např. 
pohřby, křty, svatby atd.) volejte na telefon 
farní kanceláře v Šumperku, případně mobil 
faráře nebo kaplana a domluvte vše osobně. 
Kontaktovat kněze můžete také po nedělních 
bohoslužbách v Bludově.
Prosíme, abyste termíny pohřbů domlouvali 
nejprve s knězem a pak teprve na pohřební 
službě. 
Křty a svatby hlaste s dostatečným před-
stihem, aby byl čas na potřebnou přípra-
vu (křest alespoň měsíc dopředu, svatbu 
tři měsíce). V Bludově a Bohutíně se bu-
dou střídat kněží z různých míst děkanátu: 
z Hanušovic, Losin, Rudy. Avšak domluva 
těchto záležitostí je možná pouze s knězem 
ze Šumperka. 
Běžné informace o bohoslužbách budou 
vždycky v ohláškách při nedělních mších 
svatých, na vývěsce a na internetových strán-
kách www.farnostsumperk.cz. Každý měsíc 
obdržíte také měsíčník šumperského děkaná-
tu Tam&Tam, ve kterém najdete další zprávy 
o dění v děkanátu a ve farnosti. 
Děkujeme vám všem, kteří se ve farnosti 
ujímáte různých služeb, a prosíme, abyste 
v nich pokračovali. Postupně se s vámi se-
známíme a budeme domlouvat vše potřebné. 
Nedělní bohoslužby budou v Bludově 
a v Bohutíně v 10.30 hod. Mše svaté ve 
všední dny budou v Bludově vždy ve středu 
a pátek v 17.00 hod. Rozpis až do konce 
roku a intence mší svatých máte na druhé 
stránce. Mše svaté, které nebyly odslouženy 
v minulých dnech, jsou zařazeny v náhrad-
ních termínech. 
Náboženství v Bludově vyučuje ve škole 
P. Slawomir Sulowski. Pokud by byl zájem 
i v Bohutíně, lze to s ním domluvit.  
Farnost není sloučená se Šumperkem, je na-
dále samostatnou církevní právnickou osobou. 
Všechny sbírky zůstávají v majetku farnosti. 
Výjimkou jsou ty, které budou předem ohláše-
ny jako sbírky na cizí účely např. na misie či 
seminář. Účetnictví vede děkanátní účetní. 

Aby mohl do Bludova nastoupit nový du-
chovní správce, je třeba během následujících 
měsíců připravit pro něj důstojné bydlení na 
faře. Tuto věc má na starosti děkan spolu 
s technickým administrátorem děkanátu. Vás 
prosíme o veškerou podporu, také finanční. 
O všem budete informováni. 

Všechny záležitostí bludovské farnosti svě-
řujme do dobrých rukou nebeského Otce 
a intenzivní modlitbou vyprošujme pro ni 
potřebné milosti. 

S pozdravem P. Slawomir Sulowski 
děkan a nový administrátor farnosti Bludov

Poděkování obce bludov

Stolní kalendář
bludov 2012
již v prodeji 
v kulturním domě

OBEC  BLUDOV 
Jana Žižky 195, 789 61  Bludov 

IČ: 00302368, IDDS: sa8bfg9, tel. 583 301 430 
e-podatelna: podatelna@ou.bludov.cz 

 
 

 
 
Važený pan  
ThDr. Hynek Wiesner 
Za Školou 916 
789 61 Bludov  

 
 
 
 

V Bludově 18.11.2011 
      
 
 
Vážený pane ThDr. Wiesnere, 
 
chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za dlouholetou spolupráci, ke které za Vašeho 
působení v obci docházelo a za vše co jste v rámci výkonu svého povolání pro obec a občany 
Bludova vykonal. 
Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. 
     
 
 
 

Rada obce Bludov 
 
Ing. Radek Březina, Jaroslav Čech, Ing. Milan Klimeš, Ing. Pavel Ston, Ing. Martina Znojová 
  
        

Vánoční bohoslužby v Bludově, kostel sv. Jiří

24. 12. 2011 sobota Štědrý den 22.00 hodin

25. 12. 2011 neděle Narození Páně 9.00 hodin

26. 12. 2011 pondělí sv. Štěpána 10.30 hodin

31. 12. 2011 sobota sv. Silvestra 17.30 hodin

1. 1. 2012 neděle Nový rok 9.00 hodin

Adventní svátost smíření v Bludově

pátek 16.12.2011, 15.30-17.30 hodin zpovědníci P. Michal Krajewski, P. Pawel Zaczyk

bLuDOv a OkOLí

201214 DeNNí KALeNDář OBce BLUDOV
BLUDOV

Kalendář Bludov 2012.indd   32 21-11-11   17:21:25
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Děkujeme touto cestou paní Milaně Jirg-
lové za výbornou dlouholetou spolupráci a 
dobré vzájemné vztahy. Díky ní jsme zde 
prožili my i celá řada  návštěvníků příjem-
né chvíle na mnoha společných akcích.
Skupina historického šermu „Páni z Blu-
dova“.

Poděkování

S přicházejícím podzimem nastává období 
deště a plískanic a také častějšího výskytu 
onemocnění u dětí. V naší mateřské škole 
dodržujeme zásady správné životosprávy 
a v rámci prevence již druhým rokem na-

mateřská škola
bízíme pro děti ozdravné pobyty v solné 
jeskyni.
Díky sponzorskému daru paní Hrochové 
navštěvují děti ze třídy Papoušci solnou 
jeskyni za zvýhodněnou cenu, Od října 
do prosince se pravidelně každé úterý těší 
na zábavné cvičení při hudbě a relaxační 
pobyt v jeskyni, kde si mohou hrát se solí 
nebo poslouchat pohádky.
Doufáme, že pobyty v „království soli“ 
budou mít příznivý vliv na zdraví dětí 
a pomohou k tomu, aby byly celou zimu 
„zdravé jako rybičky“.

Mgr. Hana Bendová 
Mateřská škola Bludov

Poděkování mons. dominika duky
K poděkování předsedy České biskupské 
konference Mons. Dominika Duky OP se 
připojují zastupitelé: Jan Kacar, Karel Janí-
ček, Martin Schauer. Do dalších let přejeme 
stálé a pevné zdraví, klid, dobrou pohodu 
a spokojenost! Za oněch 25 let nepřetržité 
každodenní služby v Bludově a Bohutíně 
si to P. ThDr. Hynek Wiesner víc než za- 
slouží! (opravený kostel, Kostelíček, Bohu-
tínská kaple, nové lavice v Bludově, atd.)

Martin Schauer

1. 5. 2005 Stavění máje

7. 5. 2006 Pálení čarodějnic

7. 5. 2010 Ohňová show
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i. dětský bazar • 22. října 2011 - FOtOkrOužek

tančíme s moravskými muzikanty a karlem hegnerem • 8. října 2011 - FOtOkrOužek

Jednoho říjnového dne se objevila naproti 
vchodovým dveřím MŠ Bludov cedule infor-
mující i nevšímavé rodiče o další akci určené 
pro rodiče s dětmi.
Bylo zde napsáno: 
kDo Dnes Ve školce stRaší? 
Vzhledem k této roční době můj mozek tuto 
informaci vyhodnotil jako „Halloween“. A já 
nemám ráda Halloween.  A taky nemám ráda 
Santa Clause a nemám ráda ani  toho Va-
lentýna, stejně jako nemám ráda hamburger 
s hranolkama a tatarkou a kečupem a filmy, 
kde se jen střílí, ... .
Den před akcí byly Dušičky. Ty mám „ráda“. 
V tento večer snad i moje děti na zešeřelém 
hřbitově při zapalování svíček vnímaly tu 
slavnostně ponurou náladu svátku mrtvých 
protkanou nádechem nepoznaného pro vše 
živé.  Při vzpomínce na své blízké zesnulé 

kdO dneS ve škOLce Straší? 

jsem si přála, stejně jako v roce předešlém, 
ať my, živí, tu ve zdraví stojíme i za rok.
Snad proto nebylo těžké podlehnout tou-
ze svých dětí užít a okusit všeho, co život, 
i školka, nabízí. 
A tak ve čtvrtek 3. listopadu 2011 po návratu 
z práce jsem v kuchyni popadla ostrý nůž, 
v předsíni nadutě se tvářící dýni, venku své 
dvě natěšené ratolesti a v tomto složení jsme 
se v místní školce vecpaly spolu s ostatními 
zúčastněnými k poslednímu ještě volnému 
„ministolečku“ ve třídě „Včelka“, kde byly 
stejně jako ve třídě „Myška“ vytvořeny ide-
ální podmínky k odříznutí horní části lebky 

budoucího šklebícího se dýňového obličeje 
s následným vydlabáním „mozku“ polévko-
vou lžící, včetně krčních mandlí. Přičemž 
z odebrané tkáně bylo třeba vypreparovat pro 
další, tuším, že rozmnožovací účely, dýňová 
semínka. A to vše se prosím dělo za stále na 
nás sršících blesků z fotoaparátů a za nad-
šeného povzbuzování dětí, učitelek, včetně 
paní ředitelky, školnice a v pohotovosti při-
pravené úklidové čety. Po této „show“, kdy 
leckterý rodič po svém uměleckém, byť dras-
tickém výkonu za horlivého plazení jazyka 
a stékajícího potu po čele, by si dal nejraději 
sprchu, byl vyzván, aby svým dílem přispěl 
k přeměně místních prostor. 
Nadcházející soumrak byl předem sjedna-
ným pomocníkem a vesele vyzdobená školka 
se během několika chvil stala černočerným 

pokračování na další straně ...
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pravených číší.  Do tváře jsem mu marně 
nahlížela, ale domnívám se, že to muselo 
být strašně staré strašidlo, protože stra-
šit úplně zapomnělo. A navíc dobře znalo 
i mého, již školce odrostlého „druháka“ 
a dokonce i mě osobně. Naše shledání je 
vážně potěšilo, neboť nám zas a znova až 
po samý okraj lahodného moku dolévalo. 
No, co Vám budu povídat! Pili jsme a ho-
dovali, dobře jsme se tam měli a já z oněch 
míst odcházela nerada a s pochybností, zda-
li smím ještě dnes večer použít startovací 
klíč našeho auta, který mi již nedočkavě 
chrastil v kapse.
Naštěstí jsem vystřízlivěla rychleji, než 
jsem vzhledem k tempu svého metabolismu 
očekávala. Neboť takto zbavena ostražitosti 

jsem i se svými bezbrannými dětmi uvízla 
pod sprchou malých strašidýlek řinoucích 
se na nás z nedalekého starověkého hradu, 
která se poté víc než vyzývavě rozpleskla 
před námi na podlaze. V tu chvíli a v tom 
opojení jsem úplně zapomněla, kolik mi 
je a stejně hbitě jako ta moje děcka, jsem 
jedno z nich čapla pod jeho útlým krčkem 

a letem světem je poslala vzdušnou cestou 
tam kam patří.  Šup tam s ním!  Dodnes ne-
vím, zdali jsme udělali dobře? S dopadem 
strašidýlka do jejich rodného působiště se 
ozval kvílivý zvuk, nebo snad nářek to byl, 
dalšího ze strašidel, který nás vybídl k neod-
kladnému a zběsilému úprku, čímž jsme si 
dozajista zachránili život. Ale nebyla bych 
to já, abych se neohlédla. Ten nehezký po-
hled na tu rozlícenou, po nás z hradních vrat 
se sápající nestvůru, moje nevalné mínění 
o sobě samé změnil. Od tohoto okamžiku, 
i ve svých slabších chvilkách, jsem zkrátka 
„krasavica“. Nicméně v  danou chvíli jsem 
si vroucně přála, aby moje neméně zvědavá 
holčička se také neohlédla.  
A neohlédla. Ona totiž nekoukala ani nale-
vo, ani napravo, načež málem porazila to 
nejstrašnější a nejčernější strašidlo, které 
se nám onoho večera zjevilo a ani skučet 
nemuselo. Nezbývalo než si vzpomenout 
na své, i zde, v těchto zdech vštěpované, 
slušné vychování a oprášit jednu z lekcí. Po 
hlasitém pozdravení jsme se svorně omlu-
vili. A to víte, jakmile se jednou dáte do 
řeči, už se vám nechce přestat. A najednou 
zjistíte, že se vlastně ani nebojíte, že jsme 
na tom všichni tak nějak stejně …  A tak 
se stalo, že tento večer skončil naprosto po-
hádkově. Strachy zpocená ručička mé malé 
Bětušky mi dobrovolně vyklouzla z dlaně, 
chytla se toho dočerna ušmudlaného stra-
šidla a já tam zůstala v němém úžasu stát 
a nezbývalo mi nic jiného, než sledovat, 
jak moje růžolící se princeznička s radost-
ným pištěním rejdí ruku v ruce se zdejším 
strašidlem zdejšími chodbami naplněnými 
pachem ohořelých dýní nevšímajíc si ubý-
vajícího světla dohořívajících svíček. 
A jak jsem tam tak stála, bylo mi najednou 
líto, že ty moje děti tak rychle odrůstají. 
A to líto by mi bylo určitě ještě víc líto, 
kdybych si v onen okamžik uvědomila, že 
je to vlastně pro nás, Musilovy, zde napo-
sledy. 
Avšak úlek přetrhl nit mých myšlenek. Páni, 
jaký se mne to zmocnil děs a běs! Toho ve-
čera dosud nepoznaný.  Byl to strach, že to 
moje, v dálce vesele ječící pískle se tímto 
zážitkem dopracuje ještě k vyššímu „volu-
me“ svého zničujícího vřískotu …
… A jak říkám, nemám ráda Halloween! 
Ale toto … toto JE, BYLO a doufám, že 
nadále BUDE v Mateřské škole Bludov 
úplně něco jiného! 
A vím, že na tento večer nezapomenu 
ani já a ani moje děti. Stejně jako na ten 
před rokem, před dvěma, před třema, před 
čtyřma, ….
Jen pořád nevím, KDO TO V TÉ ŠKOLCE 
STRAŠIL?
Ale díky, fakt díky.

... pokračování z předchozí strany
a tajemným bludištěm spoře osvíceným pa-
prsky svíček prodírajících se k nám skrz 
zubatý úsměv, oči, nos a další otvory ne-
mile, ale i roztomile se chechtajících dýní.  
Nespočet tmavých, obrovskými pavouky 
hustě osídlených koutů se snažily osvítit 
i lucerničky vyrobené toho odpoledne šikov-
nými „Barvínkáři“. Ale i přes jejich pomoc, 
z míst, kam žádný z paprsků světla nedosá-
hl, na nás počaly útočit dunivé tóny hrůzo-
strašné hudby, které se mísily s pronikavým 
kvílením strašidel, které se zprvu jen přízra-
kem zdály a které se k nemilému překvapení 
malých poseroutků záhy stávaly skutečnými 
a početnými. I já podlehla iluzi tohoto ve-
čera a drzosti strašidel, která zřejmě ani na 
chvíli nezapochybovala o tom, že by zde 
mohla být za vetřelce. A mně, obyčejnému 
živáčkovi, nezbylo nic jiného, než se bázli-
vě plazit podél stěn a postupovat tajemnou, 
úzkou chodbou dále a dále, přičemž jsem ve 
svých rukou pevně svírala ručky svých mi-
láčků. Ten holčičí mi k mé nelibosti při kaž-
dém juknutí strašidla natrhl něčeho u kalhot. 
Vzhledem k jejich letitosti jsem se začala 
opodstatněně obávat, že tu začnu strašit i já. 
Jen v „gaťkách“. Před nevábným osudem 
mne zachránil můj malý hrdina, který jako 
správný chlap raději zapojil své racionální 
myšlení, než aby se utápěl v nejistotě a stra-
chu a již se jal své ustrašené sestřičce odha-
lovat možné činitele okolních dějů. 
Naštěstí jsme ještě před rozluštěním záhad 
večera dobloudili do útočiště, za které jsme 
bláhově považovali třídu „Berušek“, jejichž 
blízkost jsme v temnotě vytušili. Ale ani tato 
třída nebyla ušetřena. Naopak. Při vstupu se 
nám naskytl výjev čehosi bíle vlajícího, širo-
ce se rozplývajícího kolem kotle, mumlající-
ho to zaříkadla k pestrobarevně bublající te-
kutině.  Jakmile můj zrak přivykl šeru, spatři-
la jsem vyplavat na hladinu jedno z nespočtu 
dětí, které radostně za kokino obdarovalo 
onu bytost svým úlovkem ze dna. Zřejmě, 
aby žádné z potápějících se dětiček nebylo 
na dobrotách ošizeno, na správnost tohoto 
úkonu dohlížela ještě jedna přítomná bytost. 
Též bílá a vlající. Ale tato protínala ve své 
délce tmu od stropu až dolů. Jen co se i moje 
děti v onom kotli dostatečně „vylouhovaly“ 
a tak znásobily kouzelnou sílu onoho vývaru 
a samy si tak přilepšily o sladkost, při odcho-
du, v mezidveří, mezi námi nečekaně pro-
plula ladnými pohyby bílá paní, jejíž dotek 
jsme pocítili na své kůži jen jako mírný zá-
van chladivého větru. V úžasu jsme se otočili 
a sledovali, jak na její opodál tančící postavu 
dopadá jemné světlo a jen ono smělo být při 
tom nostalgickém tanci jejím partnerem. 
Přestávala jsem si být jista, zdali bdím či 
sním …  Tohle chtělo nějaký „vyproš-
ťovák“! A hle! Jedová chýše, respektive 

 čajovna před námi! Nešlo nevejít. Vzduch 
kolem byl prosycen omamnou vůni lek-
tvaru, která nás zbavila veškerého strachu, 
obav i zábran, jejichž poslední zbytky se 
rozplynuly při pohledu na velice milé a po-
hostinné strašidlo, které nás radostně a be-
zelstně přivítalo a hnedle povzbuzovalo do 
jídla a pití, jež pohotově rozlévalo do při-
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