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Projev starosty obce
Vážení spoluobčané,
těžko si dnes představit, jaká radost propukla v Bludově před devadesáti sedmi
lety poté, co dorazila zpráva, že Rakousko
- Uhersko nabízí kapitulaci a že byl
v Praze vyhlášen samostatný československý stát.
Všem bylo jasné, že končí hrůzostrašná
velká válka, které se později začalo říkat
„první světová“. Pravděpodobně se všichni
radovali, že končí doba hladu a všeobecné bídy. S největší pravděpodobností také
většina jásala, že bludovští muži, roztroušení po všech evropských válečných frontách, najdou cestu domů.
Mnohé naděje říjnových dnů roku 1918
skutečně došly naplnění. Válka, bída
a hlad opravdu skončily. Nastalo dvacetiletí první republiky. Národu českému
a slovenskému se dostalo příležitosti, aby
vládl sám sobě.
A dařilo se mu to náramně, zvláště
v porovnání s okolním světem.
Náš národ se choval s respektem
k národnostním menšinám, jakkoli se
národnostním menšinám u nás nelíbilo,
neboť snily své sny o velkoněmecké či
velkomaďarské říši. Hospodářská situace
našeho státu byla tak příznivá, že jsme
patřili k nejbohatším zemím světa.
Ne, neznamenalo to, že do pusy létali
pečení holubi. Tak tomu nikdy nebylo

a zcela jistě ani nikdy nebude, byť si
dnes možná mnozí myslí opak.
Přesto šlo v první republice o dobu, kdy
se pracovitý a podnikavý člověk mohl spolehnout jen na své ruce a na svou hlavu
a nevedlo se mu přitom vůbec špatně.
Jiná očekávání podzimu 1918 však
naplnění nedošla.
Jednalo se zvláště o naděje mnohých
rodičů, manželek a dětí odvedených vojáků, že se jím dosud nezvěstný syn, manžel či otec vrátí z války domů.
Někteří se sice vrátili, ale mnoho jich
zůstalo pochováno na hřbitovech v Itálii,
v Srbsku či v Rusku a mnozí z nich se ani
řádného hrobu nedočkali. Jejich roztrhaná těla zpráchnivěla na válečných polích.
Po každém z nich zůstalo v obci prázdné
místo. Nezaplnil je ani pomník, který jim
obec nechala postavit na věčnou památku
a u něhož se každoročně scházíme.
A ještě jedno závažné očekávání října
roku 1918 naplněno nebylo, protože naplněno ani být nemohlo.
Byla to víra v to, že dějiny válek skončily.
Víra v to, že československý stát, svoboda, samostatnost, mír a prosperita už jsou
tady napořád.
Nebyla a není to pravda!
Právě příklad našich zemí ukazuje, jak
málo stačí k tomu, aby se vše změnilo.
Jak málo stačí, aby se z bohatého
a svobodného státu s krásným přírodním
bohatstvím stala zplundrovaná a nesvobodná země, kde se ze sebevědomých
sedláků stali ponížení čeledínové. Aby se
bohatý stát stal zemí, která byla nejprve
kolonií německých uchvatitelů a posléze
vazalem rudého obra z Východu.
Ano, i dnes stačí málo, aby se krásná
země a civilizace, v níž žijeme, zhroutila.
Stačí nechránit si své hranice. Stačí
stydět se za svou kulturu. Stačí opustit
hodnoty, jimž naši předkové tolik věřili.
Pak už to může jít samo…
Evropa a my spolu s ní stojíme v těchto dnech na hraně hrozby, jejíž důsledky
snad ani neumíme domyslet. A ten, kdo
říká, že ne, ten ať se zamyslí nad rychlostí,
s jakou se změnila Evropa vypuknutím
první světové války, jejíž konec si právě
připomínáme.
Děkuji vám za pozornost.
Ing. Pavel Ston, starosta obce

„Židovská hudba pro violoncello“
Jiří Hošek a Dominika
Weiss Hošková

VÝZVA A PROSBA
Prosím všechny bludovské
živnostníky, podnikatele
a majitele firem, svazy,
organizace a spolky, aby
si zkontrolovali svoje údaje
na web. stránkách obce.
Zaktualizovat údaje je možné
v KD Bludov nebo přes email:
kulturni.dum@bludov.cz.
Údaje, které nebudou
aktualizovány a jejichž správnost
nebude potvrzena (email, telefon,
osobně), budou na konci roku
2015 smazány.
Děkuji. A.Z.
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Obecní vzpomínka na zemřelé

Upozornění ÚP ČR:

Od roku 2008 si při pietním aktu u Pomníku padlých připomínáme naše zemřelé spoluobčany, kteří zesnuli v období od loňských
Dušiček. Letos jsme jejich památku uctili následujícími slovy
a chvílí ticha.
Vážení spoluobčané,
přelom října a listopadu nás každoročně nepřivádí pouze ke vzpomínkám na padlé ve válkách a na vznik Československa. V těchto
dnech přicházíme na hřbitovy a vzpomínáme na ty, kteří byli
důležití v našich životech, ačkoli se o nich žádné historické
knihy nikdy nezmíní.
V Bludově si už řadu let připomínáme ty naše spoluobčany,
kteří zemřeli v uplynulém roce. Dáváme tak najevo, jak důležitá
je celá obecní pospolitost. Náš Bludov je totiž společenství jak
všech dnes živých, tak také již zemřelých. Bludov nejsme jenom
my – vždyť už zde zítra nemusíme být. Bludov, to jsou i naši
zemřelí rodiče, prarodiče, sousedé, jsou to lidé, s nimiž jsme
ztratili pár slov na ulici. Když zemřeli, nebo až zemřeme my,
nepřestaneme být součástí naší obce. Zemřelí jsou v naší osobní
paměti, zůstávají i v paměti veřejné.
Od loňských Dušiček opustilo naše obecní společenství
čtyřicet tři spoluobčanů. Byli mezi nimi téměř století, i právě
narození; matka zemřela pár dní po svém synovi; manželka pár
měsíců po manželovi; lidé po dlouhé nemoci, pro něž byla smrt
vysvobozením, i ti, kteří odešli zcela nečekaně; učitelka mnoha
jazyků i námezdní dělníci; lidé určující veřejný prostor Bludova
po dlouhá léta i ti, které znalo jen nejbližší okolí. Vyslovme
nyní na znamení vzpomínky a úcty veřejně a nahlas jejich jména
a vzpomeňme při tom na ně.
Jsou to:
1. Alois Nimrichtr
2. Oldřich Kepák
3. Štefan Majcher
4. Oskar Gahai
5. Josef Pösl
6. Anna Jílková
7. Milada Bláhová
8. Blanka Šverdíková
9. Pavel Feit
10. Marie Březinová z čp. 413
11. Libuše Martináková
12. Anna Konečná
13. Antonie Hrycajová
14. Karel Kohout
15. Zora Fričová
16. Kristina Markovská
17. Josef Řežucha
18. Josef Preget
19. Oldřich Kašparec
20. Jiřina Hrochová
21. František Matějíček
22. František Predajňa
Ať odpočívají v pokoji.
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23. Alice Vařeková
24. Karel Mokroš
25. Petr Lukáš
26. Marie Březinová z čp. 656
27. Josefa Jurásková
28. Josef Krejčí
29. Jindřich Klimeš
30. Josef Verner
31. Marie Adamová
32. Josefa Kotrašová
33. Dušan Váňa
34. Rudolf Jílek
35. Adam Kvapil
36. Zdeněk Matys
37. Amálie Matysová
38. Miroslav Blabla
39. Antonín Kotraš
40. Josef Hruba
41. František Pösl
42. Božena Mokrošová
43. Martina Schauerová

Stanislav Balík ml.

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se
zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
možnost zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že
tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity
a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně
jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný
proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už
jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové
průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká
přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí
o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit
aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené
na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při
každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR
přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný
formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP,
které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013,
musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku
na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové
podobě vydat.

Podoba nového průkazu OZP
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DISCO CLUB BLUDOV

Bludovská a.s., Špalkova 156, Bludov

akce v listopadu 2015

nabízí Vepřové půlky za 53,- kč/kg
vepřové maso z vlastního
chovu – čerstvé maso

6.11. TEQUILLA SOMBRERO PÁRTY
ZA TŘI PANÁKY TEQUILLY OBDRŽÍTE MEXICKÉ SOMBRERO
7.11.. FILMOVÉ HITY
VEČEREM BUDOU ZNÍT TY NEJVĚTŠÍ HITY Z OBLÍBENÝCH FILMŮ
13.11. JACK DANIEL´S PÁRTY
OCHUTNEJTE VÝBĚR JACK DANIEL´S FAMMILY – JACK DANILE´S , HONEY ,
GENTLEMAN, SINGLE BARELL, FIRE
14.11. MOJITO PÁRTY 2+1
ZA DVA DŽBÁNKY MOJITA OBDRŽÍTE MÍCHANÝ NÁPOJ VLASTNÍHO VÝBĚRU
ZDARMA !!
16.11. PONDĚLNÍ PAŘBA PŘED SVÁTKEM
S AKCÍ NA JAMESONA ZA 35,- KČ
20.11. DISCO S KARAOKE PÁRTY
TRADIČNÍ DISCO + SOUTĚŽ KARAOKE, KAŽDÝ ZPĚVÁK OBDRŽÍ POUKAZ NA
PANÁKA .
TEN NEJLEPŠÍ ZÍSKÁ XXL CUBA LIBRE ZDARMA..
21.11. FINLANDIA PÁRTY
PANÁK FINSKÉ ZA 25,- KČ
27.11. TULLAMORE DEW
PÁRTY S TULLAMORE DEW ZA 30,- KČ
28.11. 80. A 90. LÉTA
S FERNETEM ZA 15,- KČ

Objednávky přijímáme v prodejně
nebo na telefonu:
583 238 274 nebo 725 440 453

Do konce listopadu 2015 probíhá v Družstevní prodejně
Bludovu zámku akce na vepřové maso – výrazné snížení
cen čerstvého masa z vlastní produkce.
Prodejní doba Po–Pá od 7.00–17.00 hod. a v sobotu
od 7.00–10.00 hod. Dále prodáváme výrobky z udírny,
zabíjačkové speciality, vyrábíme sýry, tvaroh a do skleněné
či plastové láhve si můžete načepovat mléko.
U nás nakoupíte regionální potraviny za příznivé ceny
Družstevní restaurace již tradičně pořádá
od 6.11. – 8.11. 2015 kačení hody - objednávky
na tel.: 583 238 274 menu - pečené kačení stehno,
zelí, housk. a bramb. knedlík
+ 0,5 l piva Šerák nebo Zubr – 130,- Kč

www.bludovska.cz

Důležité upozornění pro občany
Městský úřad Šumperk upozorňuje občany, že v souvislosti
s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech
a cestovních dokladech v období od 15. prosince do 31. prosince nebudou přijímány žádosti o vydání občanského průkazu
a cestovního dokladu. Rovněž nebude možné v uvedeném období již vyhotovené doklady předávat.
V nutných případech bude držiteli občanského průkazu se
skončenou dobou platnosti vydán občanský průkaz bez strojo-

vě čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. V tomto případě
pak musí občan doložit 2 fotografie.
Důvodem je plánovaná odstávka informačních systémů
občanských průkazů a cestovních dokladů MV ČR a přechod
na nový technický sytém vyplývající z legislativních změn,
které jsou v současné době schvalovány.
Olga Breitzetelová
vedoucí správního oddělení
odboru správního a vnitřních věcí
Městského úřadu v Šumperku

Poděkování
Rád bych poděkoval
zaměstnancům
OÚ Bludov
Ing. Stonovi a paní
Kösslerové, projektantovi
Ing. Cekrovi a odboru
dopravy Městského úřadu
Šumperk Ing. Vicencové,
že zohlednili
mé připomínky ohledně
posílení kanalizačních
vpustí v Bludově na
křižovatce ulic Nerudova
a Jiráskova.
Roman Jašek
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Vzpomínka

Sbor pro občanské záležitosti
v Bludově gratuluje jubilantům

Dne 24.11.2015 by oslavila
své 94. narozeniny paní učitelka

V listopadu 2015 oslaví
Kunertová Miroslava
Snášel Stanislav
Drásalová Marie
Kašparová Eva
Kašparová Věra
Augustinová Elsa
Juřinová Marie
Elgner Zdeněk
Hnát Josef
Pavlů Jaroslava
Krejčí Josefa
Holinková Milada
Divišová Jiřina

POZVÁNKA
7.11.
13.11.
14.11.
29.11.

19:00
20:00
15:00
16:00

Zora Fričová

Na Hradě
K Zámečku
Tyršova
Nová Dědina
Na Hradě
Na Hradě
Slepá
Komenského
Lázeňská
Komenského
Nová Dědina
Boženy Němcové
Lázeňská

70
70
75
75
80
83
83
84
85
87
87
87
93

na akce listopad:

Divadelní představení ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Svatomartinský bál
Divadelní pohádka KOCOUREK MODROOČKO
1. adventní koncert Motýli Šumperk

Vzpomíná rodina.

Dne 2. listopadu 2015 uplyne první smutné
výročí úmrtí pana

Aloise Nimrichtra

S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme
všem, kdo jste ho znali a měli rádi.

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

Dne 23. prosince 2015 vzpomeneme 7.
smutné výročí úmrtí naší dcery a maminky

Drahoslavy Suchomelové
roz. Březinové

Odešla jsi od nás věčnou tmou,
odešla jsi tiše s bolestí svou.
Odešla jsi, jak osud si přál.
Však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 25. října 2015 jsme vzpomněli
9. smutné výročí úmrtí naší dcery

Ivety Březinové

Dny, týdny, měsíce, roky, plynou,
nikdy nezacelí ránu bolestivou.
Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.

Dne 19. listopadu 2015 si připomeneme
11. výročí úmrtí našeho syna

Jana Březiny

Vše zmizí, jen stopy Tvé práce,
lásky a obětavosti zůstanou.

Dne 7. února 2016 uplyne 6 roků od úmrtí pana

Jána Březiny

S láskou vzpomíná manželka, vnoučata
a pravnučka Nikolka.
Ruku ti už nepodáme, abychom ti mohli popřát.
Jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 2. ledna 2016 vzpomeneme 18. smutné
výročí úmrtí našeho syna

Pavla Březiny

S láskou na své děti a manžela neustále vzpomíná
a nikdy nezapomene maminka a manželka Březinová.

Srdečně děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
kteří se dne 22. září 2015 přišli naposledy rozloučit s naším
drahým tatínkem, dědečkem a pradědečkem panem

Josefem Hrubou

Zvláště děkujeme Hasičskému sboru v Bludově za důstojné
rozloučení. Dcery Božena, Jana a syn Josef s rodinami.

Bludovan 5

Bludovan 9/2015

Vzpomínka
21. listopadu uplyne 10 let od úmrtí naší
milované maminky a babičky, paní

Marie Kolářové

3.1.2015 jsme si připomenuli 100. výročí jejího
narození. S úctou vzpomínají děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem,
naším tatínkem a dědečkem. Rodina Pöslova.

Dne 17. listopadu vzpomínáme
1. výročí úmrtí bratra

Štefana Majchera

Sestry Marie, Pavla s rodinami
a švagrová Dáša s rodinou.

Mateřské
centrum
Nabízíme maminkám na mateřské dovolené a jejich
dětem možnost pravidelně se setkávat od listopadu
každé úterý dopoledne v 9:30 hod.
v MATEŘSKÉM CENTRU v Obecním klubu Bludov.
Kontakt maminek a pohybová
aktivita předškolních dětí
Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek,
rozvíjí pohybové schopnosti a napomáhá začlenění
do kolektivu vrstevníků
Ved. Miroslava Vykydalová
Vstupné 20,- Kč

Restaurace
HABERMANNOVA VILA
vás zve na

SVATOMARTINSKÉ
HODY
Tímto bychom Vás chtěli pozvat na tradiční české menu
- ’’Pečenou husičku se zelím červeným i bílým
a variací tří knedlíků a jiné“

a to ve dnech od soboty 7. listopadu
do neděle 15. listopadu 2015.
od 11.11.2015 včetně ochutnávky
svatomartinského vína
Počet porcí nutno nahlásit předem.
Vaše rezervace a objednávky rádi přijmeme
na tel.: 583 550 170, 737 084 475
Bludovan 6
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ZŠ Bludov
Za pokladem lesních skřítků

Středa 30. září vypadala v prvních třídách po ránu zcela obyčejně. Než se ovšem objevily záhadné dopisy. Zvířátka z lesa
prosila o pomoc a tu jsme jednohlasně odsouhlasili. Po cestě
k lesu jsme byli plni očekávání, jak se s námi zvířátka chtějí
domluvit. Další vzkaz se skrýval v koruně rozložitého dubu.
Naším úkolem je naučit lidi poznat některé stromy – javor, lípu,
dub, buk i jírovec. Okamžitě jsme se pustili do projektů, našli
listy i plody, udělali otisk kůry stromů a vše přehledně uspořádali. Vtom z lesa vyskočilo několik srnek, podívaly se na nás
a odběhly. Bylo nám jasné, kudy máme pokračovat. Cesta
nebyla jednoduchá a další vzkaz jsme stále neviděli. Zajíc

Okresní finále v badmintonu

Dne 13. 10. se deset žáků a žákyň 2. stupně ZŠ Bludov zúčastnilo turnaje v badmintonu v Rapotíně. Tentokrát hráči nesoutěžili
jako družstvo, ale každý sám za sebe. Po náročném herním dopoledni vybojovali naši žáci celkem pět umístění na stupních
vítězů. V kategorii mladších žáků si skvělou hrou zajistil první
místo Štěpán Vojtek a druhé místo Ondřej Musílek. Třetí místa
vybojovali vždy ve své kategorii Filip Matějček, Jana Sadilová
a Soňa Ženčáková. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci
školy a gratulujeme ke sportovnímu úspěchu.
Mgr. Martina Kociánová

nám ale dal signál, hopkal opodál v houští. Zavřeli jsme oči
a odpočítávali každý v duchu od dvaceti do nuly. V dálce jsme
zahlédli bílý ocásek a u stromu další dopis. Máme si „zavařit“
podzim. A tak jsme skládali do připravených sklenic barevné
listy, zajímavé větvičky, mech i žaludy a šišky, kůru i červené
plody hlohu a přitom byli plni napětí a pozorně se dívali i naslouchali. Hlasité zavolání straky určilo další směr naší cesty a zanedlouho jsme objevili nové psaní. Tentokrát myslela zvířátka na
skřítky Podzimníčky, kteří jim také pomáhají. Chtěla, abychom
jim postavili domečky. Vznikly úžasné příbytky, které se skřítkům
jistě budou v zimě hodit. S dobrým pocitem jsme se vydali na
cestu zpět, když tu se objevil další dopis. To skřítci nám moc
děkují a někde nám tu schovali poklad!!! Máme ho!!!
Oříšky, sladká jablíčka a lízátka. Cestou do školy jsme spokojeni, v ruce svíráme každý kousek podzimu a v hlavě se nám
znovu přehrávají všechny dnešní zážitky.
Mgr. Iveta Šejnohová
a Mgr. Lucie Hédlová

Atletický čtyřboj

Dne 22. 9. se žáci a žákyně ZŠ Bludov zúčastnili okresního
finále atletického čtyřboje. Soutěž se konala na Tyršově stadionu v Šumperku a každý ze závodníků musel absolvovat čtyři
disciplíny, které prověřily všechny základní sportovní dovednosti. Značného úspěchu dosáhl tým dívek, který se v konkurenci sedmnácti škol umístil na druhém místě. Družstvo chlapců
se umístilo na třináctém místě. Mezi nejlepší individuální
výkony patřily tyto: P. Mazák, vrh koulí 9,14 m; P. Šíbl, běh
na 60 m 8:58; S. Ženčáková, skok vysoký 130 cm; hod míčkem
34 m (obě disciplíny 4. místo), Š. Březinová, běh na 600 m 2:04
(4. místo); K. Navarová, běh na 60 m 9:27 (4. místo). Všem
závodníkům děkujeme za reprezentaci školy.
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Naše cestování po Evropě

Evropský den jazyků, který se každoročně koná 26. září, je
významným dnem, jenž byl vyhlášen Radou Evropy již v roce
2001. Letos tento den připadl na sobotu, ale žáci naší školy o něj
nebyli ochuzeni. V pátek 25. září probíhaly po celé dopoledne na
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prvním i druhém stupni akce, které žáky provedly různými částmi
evropského kontinentu a přiblížily jim jazyk i kulturu jednotlivých zemí.
Nejmladší žáčci si vyrobili vlajky nejznámějších evropských
států a naučili se také několik pozdravů v cizích jazycích. Druhý
ročník zavítal do slunné Itálie. Děti měly jedinečnou možnost
slyšet pohádku předčítanou v italštině. Třetí ročník se vydal do
Velké Británie. Z krátkého výletu vzešlo množství krásných projektů o této zemi. Žáci čtvrtého a pátého ročníku již tradičně
změřili své síly v soutěži v anglickém jazyce, kterou pro ně přichystali jejich starší spolužáci.
Žáci druhého stupně měli velmi rozmanitý program. Pro
každou třídu byly nachystány dvě hodiny plné zajímavých informací i zábavných kvízů. Někteří žáci vycestovali k našim
sousedům na Slovensko, jiní se jeli ohřát do Španělska, další
naopak navštívili některé ze severských zemí. Žáci sedmých
tříd absolvovali hodinu francouzštiny a podívali se do Paříže.

Devátá třída se dověděla o zajímavostech Velké Británie, kam
letos někteří z nich zamíří na jazykově-vzdělávací pobyt.
V některých ročnících stihli procestovat téměř celou Evropu
a připomenout si hlavní města, vlajky i hymny různých států.
Někteří vyučující propojili Evropský den jazyků se svými předměty. Skupina průzkumníků ze 7.B se proto vydala po stopách
významných evropských fyziků a šestá třída v hodině výtvarné
výchovy odcestovala zpět v čase a zkusila napodobit pravěké
nástěnné malby, které kdysi dávno vytvářeli lidé na našem kontinentu.
Přestože se všichni nakonec museli ze svých cest vrátit zpět
do České republiky, určitě nepřijeli s prázdnou a kromě obrázků a projektů si jistě přivezli i mnoho cenných zážitků. Velké
poděkování patří všem učitelům i dalším zaměstnancům, kteří pro žáky připravili program pro tento den a pomáhali s jeho
organizací, a také žákům devátého a osmého ročníku, kteří
připravovali soutěže pro své mladší spolužáky.
Zdena Krylová

Hlas svého pána aneb „His Master‘s Voice”
popisovaný stav vztahuje se ke dni 19. září
(uzávěrka příspěvků do Bludovanu)
Obrázek psíka sedícího před korpusem starobylého gramofonu,
jenž naslouchaje „poznává hlas svého pána“, patří neodmyslitelně ke starým gramodeskám.
Hlas našeho pána poznáváme také my, Bludováci, a to
dokonce i bez gramofonu, stačí na to Bludovan z 1.října 2015
str.4 a tam uvedený zápis z pátého zasedání zastupitelstva
obce. V části „Různé“ vznesl Roman Jašek oprávněnou obavu
z chybně vybudované propustě dešťových vod při rekonstrukci tratě Bludov – Jeseník. To jest, že při větším množství
srážek poteče z Moravy do Bludova voda. Starosta odpověděl,
že vpusti nejsou nové, ale původní opravené. My, kteří tamtudy jezdíme či chodíme, můžeme k tomu dodat, že ta nejbližší
u „Habermanna“ je původní, kdežto zbývající dvě směrem
k lázním jsou nové. To také v oné diskusi pokusil se hned
na místě upřesnit J. Ťulpík s prohlášením „že první dvě (tedy
zřejmě nové a jedné původní opravené) jsou záležitostí SŽDC
coby zhotovitele rekonstruované tratě a že „ta třetí nejblíž
k lázním je na žádost obce osazena zpětnou klapkou .... takže naopak – přebytečná voda poteče z Bludova do Moravy“.
Tolik z původního textu v Bludovanu.
Bohužel, po pravdě nutno dodat, že naopak-naopak – přebytečná voda poteče z Moravy přes tzv. Blažkův náhon do
Bludova, protože na té propusti žádná zpětná klapka instalována dosud není = autor této mylné informace o „tam již
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instalované zpětné klapce“ měl by si raději nechávat svoji
vlastní zpětnou klapku trvale otevřenou, aby mu neunikala realita
o dění v obci, tedy udržovat si zpětnou vazbu se svými
poddanými, kteří nejen mohli by oddaně naslouchati Hlasu
svého pána, ale navíc mu ještě oddaně věřiti...
P.S. My Bludováci z dolních konců (od Lázní a od Panenky
Marie) trénujme pro jistotu plavání, může se nám to v nedaleké
budoucnosti setsakramentsky hodit :-)
Roman Žalio
P.S. Aktuální zpráva o stavu „miliardových investic do modernizace želeničních tratí v ČR“ - které jsou ve znamení velkých
skluzů = největším fiaskem je oprava trati směr Hanušovice
– Jeseník, kde dodavatel odstoupil od smlouvy, aniž by se na
trati prakticky něco udělalo (výňatek z iDnes 19.10.2015).
Pro nás Bludováky je nazdory tomuto neutěšenému stavu
překvapující, že My máme od našeho „dolního“ nádraží přes
Drážník koleje nataženy kolem Habermanna už dokonce až do
Bohutína a pokračuje se na Bartoňov. Také železniční odbočka
v Drážníku směřující přímo na Postřelmov – Zábřeh, je dokončována za účasti snědých pracovníků hovořících maďarsky
a optimisticky zářících do krajiny svými oranžovými reflexními vestami. Avšak takováto problematická výstavba trati je nám
alespoň v něčem k užitku: čím déle bude trvat její zprovoznění,
tím déle si užijeme zejména nočního klidu, aniž by nás budilo
houkání přijíždějícího vlaku od Hanušovic, již zdaleka hutně
slyšitelného údolími naší milované řeky Moravy...
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Další mezník rekreačního zařízení Vlčí důl
Rekreační zařízení Vlčí důl má za sebou další mezník ve svém
dlouholetém fungování. Po době, kdy byl v širokém okolí velmi znám a oblíben, nastalo na několik let období „temna“.
V posledních několika letech se o znovuvzkříšení dřívější slávy
a zvýšeného povědomí pokouší provozovatel restaurace, pan Pavel Hegedüs a dobří lidé kolem něj. A výsledky jejich práce se
postupně dostavují.
Začalo to výpůjčkou pouze koupaliště, pak si troufl na pronájem restaurace a nakonec celého rekreačního zařízení. Začátky byly krušné, ono zprovoznit několik let zavřenou restauraci
stálo dost velké úsilí všech, co přiložili ruku k dílu, a také větší
množství finančních prostředků. Ve spolupráci a i za finančního přispění obce se podařilo dát do slušného stavu restauraci,
sociální zařízení pro návštěvníky i pro zaměstnance a rychlé
občerstvení „hladové okno“. Letnímu provozu restaurace, po
schválení příslušnými orgány, a nebylo jich zrovna málo, již nic
nebránilo. Ale jednalo se hlavně o letní provoz, protože v jarních, podzimních a zimních měsících se restaurace dala využívat jen sporadicky, neboť vytápění restaurace bylo možné pouze
krbovými kamny v zadní části sálu, jejichž tepelný výkon byl

nedostačující. A tak sedícím u kamen bylo hodně horko a těm
vzdálenějším mrzla záda. Chyběla tepelná pohoda. Od letošního
léta je i tento problém vyřešen. Během měsíce května a začátku
června byla, za přispění z rozpočtu obce, vybudovaná kotelna,
hlavní rozvod připravený pro napojení dalších podlaží a ohřívače vody a rozvod topení v restauraci a sociálním zařízení pro
návštěvníky. Přes léto nebylo třeba topit, a tak první zapálení,
a tím vlastně spuštění nového topení, bylo stanoveno na
1.10.2015. Významný okamžik, další mezník v „životě“ rekreačního zařízení, nastal 1.10.2015 ve 14 hod. Od té doby až do dnešního dne kotel v kotelně nepřetržitě topí. Jedná se o kotel s násypkou, takže není nutno přikládat často. Chod kotle, útlum topení
nebo naopak potřebu přitopit, zatím řídí obsluha přímo na kotli,
automatika bude dořešena s napojením zbývajících částí objektu
a ohřívače vody. V sobotu 3.10.2015 byla v restauraci první
akce a dle sdělení zúčastněných bylo v restauraci příjemné teplo.
Teď již nic nebrání plnému využívání restaurace během celého
roku. Vše záleží pouze na domluvě s provozovatelem restaurace
Vlčí důl, panem Pavlem Hegedüsem.
				
František Balát, referent OÚ

Bramborová olympiáda ve školce
Zářijové sluníčko pomalu ztrácelo na své síle a my jsme se již
tradičně loučili s létem. Ve středu 16. 9. 2015 se na zahradě
mateřské školy sešli všichni, kdo se rozhodli zúčastnit Bramborové olympiády. Úroda brambor byla letos bohatá a tak stačilo
několik brambor jako vstupenka a bramborové klání mohlo začít. Na úvod si děti opravdu zasoutěžily, když bylo jejich úkolem
rozběhnout se po rozlehlé zahradě a co nejrychleji najít a přinést ke své paní učitelce co největší počet brambor. Palmu vítězství získala třída Včelky, ale i ostatní děti byly za svůj sportovní
výkon odměněny diplomem a symbolickým dárkem do třídy.
Poté následovaly spíše zábavné disciplíny, které děti absolvovaly společně se svými rodiči, sourozenci či prarodiči. Mezitím se
ovšem v altánu připravovalo pohoštění pro všechny, kteří uspěli na jednotlivých stanovištích. Děti hrály hokej s bramborou,
házely na cíl do proutěných košů, plnily pytel bramborovými
razítky. O něco obtížnější bylo kopání brambor v pískovišti
a nakládání a převážení brambor na vozíku. Odměnou všem byla
závěrečná ochutnávka bramborových pokrmů. Obětavé maminky a babičky vykouzlily opravdu lákavé bramborové pochoutky
a inspirovaly nás, kolika možnými způsoby lze brambory chutně
upravovat. Prosluněné odpoledne strávené na zahradě naší
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mateřské školy jsme si všichni příjemně užili a domů jsme
odcházeli velmi dobře naladěni. Věříme, že se brzy sejdeme na
další společné akci, protože nejen děti, ale i rodiče jsou v naší
školce srdečně vítáni.
Mgr. Alena Vyhnálková, učitelka MŠ Bludov
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Dobývání Nového hradu
Vzbudil jsem se a hned jsem se zaposlouchal se, zda něco uslyším. Bubnování kapek na střechu mi ušetřilo vstávání z postele
a pár kroků k oknu, ale raději bych je byl udělal. Pršelo už asi
třetí den a začínal jsem se obávat, že z našeho Dobývání hradu, které jsme měli na tento víkend s naším skautským oddílem
v plánu, toho moc nebude. Než jsem ale vyšel, přestalo pršet
a u klubovny byla nastoupena snad polovina oddílu, takže
všechny plány B, létající mi od rána hlavou, byly rázem pryč.
Vyrazili jsme vyzbrojeni štíty a hadrovými koulemi na autobus do Bohdíkova, odkud jsme po zelené značce došli až na
Nový hrad. Trochu jsme se občerstvili a poté přišla chvíle na
odkrytí příběhu. Ocitli jsme se ve starověkém Řecku, kdy se stateční Sparťané pod vedením krále Leonida utkali u Thermopyl
s přesilou Peršanů. Potom už jen rozdělení, vysvětlení pravidel
a bitva mohla začít. Každý musel pro vítězství dostat tři své
bojovníky do vytyčeného území. Hra nabízela mnohé zvraty,
kdy zejména nečekané zasažení páru starších bojovníků otevíralo cestu k rychlým protiútokům, který zase byl po případném
neúspěchu následován nezbytným formováním obrany. Navíc
bylo všechno mokré a člověk musel být velmi opatrný, aby
neuklouzl na listech či kamenech.
Po několika kolech jsme byli celkem vyčerpáni, a tak jsme
uvedli poslední část příběhu. Peršané se dozvěděli o možnosti

dostat se Sparťanům do týlů a došlo k bitvě do posledního muže.
Na dolním nádvoří jsme si tedy ještě zahráli několik kol v tomto
formátu a poté se již vydali pořádně prohledat každou houštinu,
aby po nás na hradě nezůstala ani jedna jediná hadrová koule.
Bitvy byly dobojovány, bojiště vyčištěno. Mohli jsme odejít
domů. Trochu mokří, dost unavení, někteří malinko potlučení,
ale spokojení.
Ondřej Daniel – Rys
vůdce skautského oddílu Bludovit

LÉKÁRNA BLUDOV
Lékárna vydává léky na předpis se
sníženým doplatkem, srovnatelným
s lékárnami v Šumperku. Začala snižovat
ceny volně prodejných léčiv
a parafarmaceutic. Zdravotní pomůcky
je schopná doručit na adresu trvalého
bydliště,u větších objemů i s dárkem.
Nedávejte vydělat cizím firmám, zdejší
lékárna je schopná po dohodě kopírovat
všechny výhody mimobludovských
subjektů. Byla otevřena pro vás,
občany Bludova a Chromče.

Nová pracovní doba od 2.11.2015
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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8:00
13:00
8:00
8:00
8:00

-

12:30
16:00
13:00
15:00
12:30
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Celý mapový list část V.
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Mapa Stabilního katastru z roku 1834
Další mapový list navazuje na předchozí na jižní straně. Ve zkratce - vidíme na
něm v pravém horním rohu část dnešní
ulice Špalkovy, dále pak především rybník, pole a pastviny oblasti, které dnes
obecně říkáme „ve Špalku“.
Špalkova ulice má dnešní tvar, většina
domů stojí na dnešním půdorysu: Pavlíkův dům – tehdy ještě dřevěný, pozdější Bezděkův statek (dnes zde žije paní
Hradská), stejně jako další statky – tehdy
ještě vesměs dřevěné. Současně už stojí
i menší domky na druhé straně ulice – je
zajímavé, že ty už byly vesměs zděné,
zřejmě proto, že byly postaveny až v době
po začátku 19. století, zatímco statky byly
prastaré. I dnešní cestička mezi ploty „na
hráz“ podél Strakova domu vedla tehdy
stejně. Za zahradami se napojila na cestu
kolem jihovýchodní části velkého rybníka Špalku, který měl před sebou poslední léta své existence. Cesta po jeho hrázi byla lemována alejí, přičemž tato alej
pokračovala i po dalších hrázích rybníků,
které byly vypuštěny po čtyřech staletích
existence několik málo let před vznikem
mapy.
Severně nad Špalkem je větší část
rybníka Veselého, jehož okraj jsme viděli

na minulém mapovém listu. U Veselého
rybníka také stojí (zděný) domek porybného – poslední porybný se jmenoval
Konečný. Je to právě severní a severovýchodní část hráze rybníka Veselého,
která je dodnes zachována poblíž ulice
Zahradní.
Ze západu a jihozápadu rybníka Špalku teče Mlýnský potok „Mühlbach“. Potok
Vitonín – nepojmenovaný – jsme viděli na
předchozím listu a vtékal do Veselého
rybníka. Tam podle všeho končil. Jeho
dnešní koryto polnostmi „ve Špalku“
až do soutoku s Moravou tak muselo vzniknout až po vysušení rybníků.
Mezi Mlýnským potokem a Moravou
je louka – dnes obdělávaná jako pole.
Ne nadarmo se jí kdysi říkalo Prostřední
louka.
Na jihovýchodní straně Špalku
jsou rozsáhlé pastviny – zřejmě to byly
ty, o něž se bludovští poddaní za Marie
Terezie soudili s vrchností. Na jižním
okraji listu vidíme areál pozdějšího Habermannova mlýna, tehdy snad řečeného Bludovského mlýna. Téměř všechny
stavby jsou zděné, zděný je i dům na
místě dnešní Habermannovy vily (ta byla
ale v dnešní podobě postavena až v roce

část VI.

Areál bludovského (Habermannova) mlýna

1920). U areálu mlýna je malý rybníček
trojúhelníkového tvaru.
Přes řeku Moravu vede dřevěný
most. Za povšimnutí také stojí, že
Morava nebyla tehdy hranicí katastru,
jako je dnes – k bludovskému katastru
patřila i louka (dnes pole) směrem
k Postřelmovu. V pravém dolním rohu je
zachycen cíp Nového rybníka.
Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

Část Špalkovy ulice

Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce.
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Redakční rada: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Alena Bauerová,
Zbyněk Poisl a Helena Zavadilová. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: bludovan@bludov.cz,
Fotografie a kresby archiv obce Bludov. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

