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v úterý 25. října v 18.00 hod. 
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/ 

Zveme srdečně všechny občany 
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října
104. výročí vzniku samostatného Československa 

Bludovské zastupitelky a zastupitelé od roku 1990
V listopadu uplyne 32 let od obnovy obecní samosprávy. Za 
skoro třetinu století zasedlo v bludovském zastupitelstvu cel-
kem 70 osob, z toho 15 žen. Po celé období je členem za-
stupitelstva pouze současný starosta Pavel Ston. Seznam 
všech zastupitelů za celé období  seřazený podle délky vy-
konávaného mandátu uvádí níže připojená tabulka. Jeden byl 
zvolen devětkrát (Pavel Ston), dva šestkrát (Jaroslav Balhar, 
Stanislav Balík ml.), šest pětkrát (Jaroslav Čech, Karel  
Janíček, Milan Klimeš, Jindřich Matěj, Josef Sedláček,  
Josef Ťulpík). Osm zastupitelů se do zastupitelstva vrátilo poté,  
co v něm nějakou dobu chyběli. Většina zastupitelů zasedá  
v zastupitelstvu pouze za jednu politickou stranu či kandidát-
ku.
 V sedmi případech se v níže připojeném seznamu setkává-
me s dvojicí otec-syn, příp. otec-dcera (Josef a Josef Sedláčko-
vi, Stanislav a Stanislav Balíkovi, František a František Březi-
novi, Karel a Kamila Bankovi, Jaroslav a Veronika Balharovi, 
Bohuslav Vařeka a Martina Znojová, Bedřich Kaňa a Leona 
Mazáková), jednou se sourozeneckou dvojicí (Petr a David 
Horáčkovi). Pouze třikrát – Sedláčkovi, Balharovi a Bankovi – 
ale zasedala tato dvojice v zastupitelstvu současně (z toho 
dvakrát se tak stane v současném zastupitelstvu). Nespočet 
zastupitelů pojí a pojily další příbuzenské vztahy (strýc-neteř, 
bratranci, tchán-zeť apod.).
Zastupitelé obce Bludov od roku 1990
1. Ston Pavel Ing. OF, ODS od 1990
2.-3. Balhar Jaroslav Ing. MBA KDU-ČSL od 2002
2.-3. Balík Stanislav Prof. PhDr. Ph.D. ODS od 2002
4.-6. Sedláček Josef JUDr. st. SZ 1990-2010

4.-6. Čech Jaroslav KSČM, NV 1990-1994, 
2006-2022

4.-6. Matěj Jindřich ODS 2002-2022
7. Janíček Karel Ing. KSČM 1994-2013

8.-9. Klimeš Milan Ing. OF, ZOP, ANO 1990-1994, 
od 2010

8.-9. Ťulpík Josef Ing. ODS od 2006

10. Bank Karel ODS, ANO 2002-2006, 
od 2014

11.-12. Jílek Pavel MVDr. KDU-ČSL 1990-2002
11.-12. Vlček Vladimír Mgr. OF, ODS 1990-2002

13. Novotný Petr Ing. KDU-ČSL 1990-1992, 
1994-2002

14.-15. Juránek Jiří Ing. KDU-ČSL
1990-1994, 
1994, 1998-
2002

14.-15. Markovský Zdeněk OF, ODS, US 1994, 1994-
2002

16. Strouhal Bohuslav ODS od 2014
17.-29. Böser Oto SZ 2002-2010
17.-29. Březina Luděk Mgr. ODS 2014-2022
17.-29. Březina Radek Ing. NK 2010-2018
17.-29. Horáček Petr KSČM 1994-2002
17.-29. Krišová Anna SZ 1994-2002
17.-29. Kuba Petr KSČM 1994-2002
17.-29. Mikuláš Jaroslav MUDr. SZ 1994-2002
17.-29. Ocetek Josef ODS 2006-2014
17.-29. Směšný Karel Mgr. KDU-ČSL 2014-2022

17.-29. Snášel František Ing. NV 2006-2010, 
2014-2018

17.-29. Soural Karel Ing. KSČM 2002-2010

17.-29. Švéda Petr KDU-ČSL 2002-2010
17.-29. Zatloukal Petr HSMS, ODS 1994-2002
30. Kacar Jan ČSSD 2006-2013
31. Schauer Martin KSČM 2010-2016
32. Homola Jiří Ing. ČSSD 2013-2018
33.-36. Holinka Roman Bc. ODS od 2018
33.-36. Jelínek Jakub Mgr. NV od 2018
33.-36. Juránková Kateřina Ing. ODS od 2018

33.-36. Sedláček Josef JUDr. ml. SNK, KDU-ČSL 2006-2010, 
od 2022

37.-59. Andrle Zdeněk SZ 1990-1994
37.-59. Brokeš Josef Ing. KDU-ČSL 1994-1998
37.-59. Březina František Ing. ČSSD 2002-2006
37.-59. Divišová Blažena Ing. DEU 1998-2002
37.-59. Hecl Břetislav PH JZD 1990-1994
37.-59. Hlásný Josef MVDr. CSc. ČSSD 2002-2006
37.-59. Hojgrová Jana HSMS 1994-1998
37.-59. Holinková Jana Mgr. SZ 2010-2014
37.-59. Horáček David KSČM 2002-2006
37.-59. Hudlík Jaroslav DiS. ANO 2018-2022
37.-59. Kaňa Bedřich KSČM 1990-1994
37.-59. Kulhaj Jaroslav SPR-RSČ 1994-1998
37.-59. Lukáš Petr SPR-RSČ 1998-2002
37.-59. Pavlů František SZ 1990-1994
37.-59. Pešáková Martina Mgr. SUV 2010-2014
37.-59. Plíhalová Dana KSČM 1990-1994
37.-59. Polách František SZ 1990-1994
37.-59. Ston Petr Ing. OF 1990-1994
37.-59. Straka Vladimír ČSL 1990-1994
37.-59. Tylová Jaroslava KSČM 1990-1994
37.-59. Vařeka Bohuslav ČSS 1990-1994
37.-59. Znojová Martina Ing. VV 2010-2014
37.-59. Znojová Marie KDU-ČSL 2002-2006
60. Basler Jan SZ 2003-2006
61.-62. Balík Stanislav st. OF 1992-1994
61.-62. Dostálová Šárka ČSSD 2016-2018
63. Mazáková Leona KSČM 2013-2014
64. Soural Vladimír KSČM 2002
65. Ignačák Tomáš Ing. SZ 2002-2003
66. Březina František st. NV 2006
67.-70. Balharová Veronika Bc. STAN od 2022
67.-70. Banková Kamila DiS. ANO od 2022
67.-70. Březinová Marcela NV od 2022
67.-70. Matějček Jakub STAN od 2022

Stanislav Balík ml.
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1. Holinka Roman Bc. ODS 498
2. Ston Pavel Ing. ODS 486
3. Balík Stanislav prof. PhDr. Ph.D. ODS 481
4. Strouhal Bohuslav ODS 464
5. Březina Dušan ODS 377
6. Březina Luděk Mgr. ODS 362
7. Juránková Kateřina Ing. ODS 358
8. Ťulpík Josef Ing. ODS 351
9. Musílková Zdeňka MBA ODS 346
10. Matěj Pavel ODS 336
11. Janko Jaroslav ODS 334
12. Špička Radek ODS 314
13. Nosková Jana Ing. Mgr. ODS 307

Výsledky komunálních voleb v Bludově 2022
Datum voleb: 23. – 24.9.2022
Počet zapsaných voličů: 2498
Vydaných obálek: 1159
Volební účast: 46,4 %
Odevzdaných obálek: 1158

Zvolení zastupitelé

Jméno Věk Volební 
strana

Počet 
hlasů

% hlasů 
z hlasujících 

voličů
Holinka Roman Bc. 50 ODS 498 43,01

Ston Pavel Ing. 67 ODS 486 41,97
Balík Stanislav prof. 
PhDr. Ph.D. 44 ODS 481 41,54

Strouhal Bohuslav 58 ODS 464 40,07

Juránková Kateřina Ing. 48 ODS 358 30,92

Ťulpík Josef Ing. 64 ODS 351 30,31

Jelínek Jakub Mgr. 30 NV 305 26,34

Klimeš Milan Ing. 68 ANO 296 25,56

Bank Karel 63 ANO 277 23,92

Banková Kamila DiS. 37 ANO 258 22,28

Sedláček Josef JUDr. 45 KDU-ČSL 238 20,55

Balhar Jaroslav Ing. MBA 59 KDU-ČSL 224 19,34

Březinová Marcela 45 NV 177 15,28

Matějček Jakub 36 STAN 169 14,59

Balharová Veronika Bc. 28 STAN 155 13,39

Hlasy
Mandáty

abs. %
Občanská demokratická strana 5 550 35,83 6
ANO a nezávislí 3 440 22,21 3
KDU-ČSL 2 382 15,38 2
Nezávislá volba 2 191 14,14 2
Starostové a nezávislí 1 927 12,44 2

V zastupitelstvu tak oproti minulému volebnímu období za-
sedne pět nových tváří (Banková Kamila, Sedláček Josef, 
Březinová Marcela, Matějček Jakub, Balharová Veronika). 
Oproti minulým volbám kandidoval jeden nový subjekt – 
STAN. Zastupitelstvo nepatrně omladilo – před čtyřmi roky 
byl průměrný věk 50,4 let, nyní je 49,5 let.

Jaké byly zisky všech pětasedmdesáti kandidátů?

Jednotlivé zisky všech kandidátů

14. Jelínek Jakub Mgr. NV 305
15. Klimeš Milan Ing. ANO 296
16. Bank Karel ANO 277
17. Matěj Jindřich ODS 274
18. Špička František ODS 262
19. Banková Kamila DiS. ANO 258
20. Turková Marie Mgr. ANO 253
21. Straka Bohuslav ANO 239
22. Hudlík Jaroslav DiS. ANO 239
23. Sedláček Josef JUDr. KDU-ČSL 238
24. Saňáková Martina ANO 232
25. Balhar Jaroslav Ing. MBA KDU-ČSL 224
26. Směšný Karel Mgr. KDU-ČSL 223
27. Ston Vladimír ANO 221
28. Klimešová Jana Bc. ANO 211
29. Straková Miroslava ANO 211
30. Klimešová Jiřina Mgr. ANO 208
31. Skoumal Tomáš ANO 203
32. Štolcová Alena ANO 202
33. Divišová Jana ANO 200
34. Kotrlá Karolína KDU-ČSL 198
35. Banková Dagmar ANO 190
36. Březinová Marcela NV 177
37. Hájek Kamil NV 174
38. Balharová Marie KDU-ČSL 173
39. Juřinová Pavla Mgr. KDU-ČSL 170
40. Matějček Jakub STAN 169
41. Dostálová Vladislava NV 167
42. Snášel František Ing. NV 160
43. Snášelová Jitka Mgr. DiS. KDU-ČSL 157
44. Adam Milan NV 157
45. Balharová Veronika Bc. STAN 155
46. Jánětová Marie KDU-ČSL 152
47. Sedláčková Barbora Mgr. KDU-ČSL 146
48. Böser Martin STAN 145
49. Švesták Marek Ing. KDU-ČSL 143
50. Osladil Milan Ing. NV 142
51. Znojová Marie KDU-ČSL 140
52. Eliášová Pavla NV 139
53. Matějčková Markéta MUDr. STAN 136
54. Kubíček Michal STAN 135
55. Schauer Olga Ing. STAN 135
56. Stuchlý Martin Ing. NV 131
57. Jelínek David STAN 127
58. Kobza Tomáš STAN 125
59. Riedl Lukáš Bc. STAN 125
60. Breckl Lukáš Ing. STAN 125
61. Kouřil Stanislav STAN 121
62. Jarýn Aleš NV 120
63. Mornstein-Zierotin Zdeněk Karel STAN 117
64. Souralová Jitka NV 117
65. Bína Josef STAN 109
66. Juránek Jiří Ing. KDU-ČSL 108
67. Malá Renata Ing. STAN 107
68. Jašek Martin KDU-ČSL 106
69. Vojtková Zdeňka NV 105
70. Znoj Jiří Ing. KDU-ČSL 104
71. Snášelová Hana NV 102
72. Plhák Miroslav NV 101
73. Juránek Jan Bc. KDU-ČSL 100
74. Malý Jan STAN 96
75. Hajduková Barbora NV 94
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21. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 12. září 2022 se konalo poslední, 21. jednání obec-
ního zastupitelstva v tomto volebním období. Proběhlo v kul-
turním domě od 18:00 do 19:00. Přítomno bylo 13 zastupitelů; 
omluveni byli Milan Klimeš a Jaroslav Balhar. Schůzi řídil 
starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Jaroslav 
Čech a Kateřina Juránková. Zápis, z nějž převážně vychází 
tento článek, vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. Kro-
mě dvou hlasování byla všechna jednomyslná. Starosta infor-
moval o plnění úkolů – trvá pouze jeden (převod pozemku  
M. Schrömerovi), kde se čeká na oddělovací geometrický plán. 

Zpráva o činnosti rady obce, zpráva o jednáních výborů 
zastupitelstva
Místostarosta Roman Holinka přednesl zprávu o činnosti rady 
obce. Od červnové schůze zastupitelstva se rada sešla třikrát, 
a kromě běžné agendy a bodů, které předložila zastupitelstvu, 
řešila především nájemní smlouvy v obecních bytech a záleži-
tosti mateřské a základní školy. Zastupitelstvo zprávu schváli-
lo. Dále vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního výboru 
13.6.2022 a kontrolního výboru 24.8.2022. Předseda kontrol-
ního výboru Jaroslav Hudlík ocenil práci členů kontrolního 
výboru – Zdeňky Musílkové, Jitky Snášelové, Barbory Sed-
láčkové a v části volebního období Pavla Jílka.

Dotační program obce Bludov na rok 2023
Rada předložila zastupitelstvu dotační program na rok 2023. 
Ten v zásadě přebírá znění z minulých let, jen na návrh komise 
kulturní, mládeže a sportu navrhla dvě změny: možnost podat 
žádost o dotaci a následně i dotaci vyúčtovat digitálně, a to 
prostřednictvím datové schránky (samozřejmě s tím, že zůsta-
ne zachována možnost osobního podání a zaslání přes poštu)  
a doplnění podmínky k dotačnímu titulu D2 – pořádání vel-
kých kulturních akcí, kdy podmínkou bude, že příjemce do-
tace doloží k vyúčtování dotace podrobný přehled celkových 
výdajů za uskutečněnou akci. Příjem žádostí bude od 2.1.2023 
do 1.2.2023 do 17.00, vyúčtování dotací musí příjemce dotace 
předložit u běžných dotací do 13.12.2023, u sociálních dota-
cí do 30.11.2023. Zastupitelstvo navržený dotační program 
schválilo.

Mimořádná odměna starostovi
Radní Josef Ťulpík přednesl návrh rady (radě to navrhl radní 
J. Balhar), aby byla starostovi obce přiznána mimořádná  
odměna za práci odvedenou pro obec v posledních dvaceti  
letech, a to ve výši 80.000 Kč. Zastupitelstvo tento návrh  
12 hlasy (starosta se hlasování zdržel) schválilo.

Rozpočtové změny
Rada předložila zastupitelstvu na vědomí tři rozpočtové  
změny č. 8, 9 a 11, které řeší změny uvnitř jednotlivých para-
grafů rozpočtu (silnice, dotace na schodolez v základní škole, 
hřiště u hasičárny, opravy ve Vlčím dole apod.). Ke schválení 
byla předložena rozpočtová změna č. 12, která řeší přesun vý-
dajů na opravu úniku vody v rybníku v Gryngleti. Zastupitel-
stvo změny vzalo na vědomí, resp. schválilo.

Směna pozemků s manželi Skoumalovými
Starosta představil bod, který má vyřešit problematiku pozem-
ku pod někdejším dětským hřištěm u paneláků. Připomněl, že 
tento původně státní pozemek 144 ostatní plocha/jiná plocha  
o výměře 1135 m2 v dražbě získali v roce 2021 manželé Skou-
malovi, 8. května 160, a to za cenu 521.000 Kč (459 Kč/m2). 
Po složitých jednáních rada obce navrhuje zastupitelstvu zá-
měr směnit tento pozemek za část obecního pozemku 2165/4 
orná půda (v územním plánu určený k zastavění) o výměře 
do 350 m2, který sousedí s jejich pozemkem v lokalitě u láz-
ní. Rada navrhuje, aby směna byla bez finančního vyrovnání  
a veškeré náklady spojené se směnou si budou smluvní strany 
hradit rovným dílem. Došlo ke zpracování znaleckého posud-
ku, kdy cena obecního pozemku u lázní v místě a čase ob-
vyklá je znalcem určena na 220 Kč za m2 včetně DPH. Do 
směny půjde část pozemku o výměře 350 m2 cena obvyklá 
tak vychází na 77.000 Kč včetně DPH, kdy z této ceny bude 
odvedena daň ve výši 21 %, což je 13.364 Kč. Zastupitelstvo 
směnu schválilo.

Nabídka Jednoty na prodej pozemku na Tř. A. Kašpara 
Na červnovém jednání zastupitelstva padlo upozornění 
na neutěšený stav prostranství kolem obchodu Jednoty na  
Tř. A. Kašpara. Na základě toho byla Jednota písemně oslove-
na k řešení tohoto stavu. V srpnu prostranství opravila.
 Jednota při této korespondenci obci nabídla možnost  
odkoupení tohoto jejího pozemku 150/13 do majetku obce. 
Pozemek má výměru 238 m2, s druhem pozemku ostatní plo-
cha – manipulační plocha. Na pozemku se nachází dlážděný 
chodník navazující na obecní chodník, přístupová schodiště 
a zídka, vše je ve špatném technickém stavu bez pravidelné 
údržby. Na pozemku je také umístěné obecní pítko a vydláž-
děná plocha kolem pítka. Pozemek je vázán zástavním právem 
vůči Komerční bance, Jednota by tak nejprve musela vymazat 
zástavu u pozemku. Jednota v další korespondenci uvedla, že 
by v případě prodeje došlo k výmazu zástavy.
 V diskusi Stanislav Balík podpořil koupi pozemku, pokud 
bude cena rozumná. Doplnil, že tento chodník a schody k pro-
dejně nejsou obecní zřejmě jen historickou náhodou – a že se 
domnívá, že podobné věci (chodníky, cesty, přístupy k veřej-
ným budovám apod.) by měly být obecní. Marie Znojová se 
z pléna podivila, že nechápe, na co daný pozemek obec bude 
potřebovat, obec bude muset koupený pozemek udržovat. R. 
Holinka odpověděl, že pozemek v zimě stejně už teď udržují 
Obecní lesy Bludov s. r. o. a údržbu tak hradí obec, podpo-
řil koupi pozemku. Zastupitelstvo poté záměr odkoupení po-
zemku schválilo, dále se bude jednat s Jednotou o ceně apod.  
a zastupitelstvo tak o tom bude hlasovat ještě přinejmenším 
jednou. 

Žádost o odkoupení části pozemku 1626/1 – žadatelé 
manželé Němčíkovi 
Manželé Němčíkovi žádají obec o odkoupení části pozemku 
1626/1, kdy požadovaná část představuje zastavěnou plochu 
pod jejich garáží cca 0,73 m2. Nezabírají jen část obecního 

Jak je možné, že někteří kandidáti s tak vysokým počtem hlasů 
nejsou členy zastupitelstva, zatímco jiní, s mnohem menším po-
čtem, ano? Příčinou je volební systém. Ten totiž přiděluje nej-
prve mandáty jednotlivým volebním stranám, poté teprve kandi-

dátům. Děje se tak proto, aby nebyly strany, které reprezentují 
třeba 12 % voličů, zcela odsunuty a aby zastupitelstvo zcela ne-
ovládla strana, která získala podporu 36 % voličů.

|Stanislav Balík ml.



že bude potřeba stezku doprojektovat, otázkou zůstává pře-
mostění potoka, a zahrnout její vybudování do rozpočtu obce.
 Jana Holinková upozornila na rušení nočního klidu v obci. 
Starosta reagoval, že rušení nočního klidu je potřeba nahlásit 
Policii ČR.
M. Znojová z pléna sdělila, že se jí nelíbí akce, při které bu-
dou do přírody nainstalovány barevné dřevěné elektrické 
sloupy. Instalaci barevných sloupů vidí jako komediální zá-
sah do přírody, který ji naruší, způsobí chaos. Starosta reago-
val, že je to věcí názoru každého z nás. Určitě budou zastánci  
i kritici. Akce se bude realizovat tento týden dle návrhu stu-
dentky (dnes již absolventky) fakulty architektury, který byl 
prezentován s návrhy dalších studentů asi před rokem a půl  
v kulturním domě a který se obci zalíbil. Pokud je zájem, člá-
nek k této akci v Bludovanu je nyní podrobněji prezentován 
na webu obce.
 Paní Fialová se z pléna dotázala, kam byla přemístěna  
autobusová zastávka od Pomníku A. Kašpara. Starosta odpo-
věděl, že byla umístěna jako zázemí pro obecní byty ve škol-
ce. Dále paní Fialová požádala o zřízení přechodu pro chodce 
u Habermannovy vily. Starosta odpověděl, že to nevidí reálně, 
když byly zrušeny přechody u Nealka a školy – není to ale 
bohužel v kompetencích obce, ale policie.
 Bohuslav Strouhal se zeptal, jestli se bude nějak řešit  
parkování aut podél krajské komunikace od křižovatky u zá-
kladní školy, kde při výjezdu z ulice Za Školou není vůbec  
vidět. Starosta odpověděl, že obec zatím řešení nenašla.  
S. Balík doplnil, že parkující auta už nyní porušují dopravní 
předpisy, je to na řešení policií. R. Holinka navrhl zamezit 
parkování zmenšením prostoru pro parkování postavením  
gabionové zídky a jejím dosypáním.

Stanislav Balík ml.
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SOUTĚŽ O KERAMICKOU POPELNICI za rok 2021
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Olo-
moucký kraj každoročně vyhlašují Soutěž o keramickou po-
pelnici pro všechny obce zapojené v systému EKO-KOM  
v Olomouckém kraji. Naše obec je zařazena do kategorie obcí 
a měst od 2001 do 15 000 obyvatel. Za sledovaný rok 2021 se 
naše obec umístila na krásném „bramborovém“ 4. místě z více 
jak 40 obcí v této kategorii.
 Chtěla bych moc poděkovat lidem, kteří se za tento počin 
zasloužili. Jste to vy, kteří odpady třídí. Za pár let práce s vámi 
jsme se vyhoupli skoro ze dna až do popředí příček, což je 
úžasné. Ještě jednou vám všem velice děkuji a věřím, že se  
v třídění budeme stále pomalinku zlepšovat a že začnou třídit 
i zarputilí odpůrci třídění.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:

pozemku pod garáží, ale díky oplocení užívají větší část obec-
ního pozemku. O odkoupení nebo o pronájem této části po-
zemku žádal Jan Zapletal. Zastupitelstvo nesouhlasilo s prode-
jem a rada nesouhlasila s pronájmem pozemku. J. Zapletal byl 
písemné vyzván, aby nejpozději do 30.6.2022 odstranil garáž 
i své oplocení z obecního pozemku. Začátkem roku prodal  
J. Zapletal svůj dům čp. 7 a okolní pozemky manželům Něm-
číkovým – i s tímto nevypořádaným problémem. Němčíkovi 
nyní žádají obec o odkoupení pozemku. Chtějí dřevěnou garáž 
dodatečně legalizovat. Rada prodej nedoporučuje, komunika-
ce je úzká a není dobré legalizovat její zúžení.
 V diskusi vystoupil místostarosta R. Holinka, který kon-
statoval, že odstranění garáže neřeší v dané lokalitě situaci 
komplexně, protože komunikace není průjezdná pro hasičská 
auta. Doporučil zabraný pozemek pronajmout na dobu určitou  
a pokusit se vyřešit lokalitu komplexně. S. Balík podpořil ná-
vrh R. Holinky. Doplnil, že situace je nyní trochu jiná, danou 
věc zastupitelstvo obce řeší s novým majitelem, který ji nezpů-
sobil. Němčíkovi posléze uvedli, že se o problému s pozem-
kem dozvěděli až v průběhu kupování nemovitosti, kdy mohli 
couvnout už jen za cenu pokuty. Zastupitelstvo zamítlo prodej. 
Poté 12 hlasy (1 se zdržel) doporučilo radě obce, aby pozemek 
Němčíkovým dlouhodobě pronajala. 

Diskuse
V závěrečné diskusi se paní Fialová z pléna dotázala, kdy bude 
vybudován vodovod k čp. 69. Starosta odpověděl, že projek-
tová dokumentace je vypracovaná a předpokládá jeho zapra-
cování do rozpočtu obce na rok 2023. Dále se paní Fialová 
zeptala na výstavbu chodníku podél silnice I/44, proč neve-
de až k Habermannovu mlýnu. Starosta odpověděl, že chod-
ník skončí u pana Dobeše. Následně je vyhotovena studie na  
stezku s vícerým využitím k železničnímu přejezdu. Doplnil, 
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Nové poznatky o začátcích skautingu v Bludově

Zajímavosti z bludovské historie X.
Asi před dvěma lety se mi podařilo získat vzácný historický 
dokument – originál registračního listu bludovského skautské-
ho oddílu z roku 1936. Před pár měsíci pak Slavomír Václav-
ský publikoval některé další zajímavé údaje o historii bludov-
ského skautingu.

První etapa – připomenutí
Co jsme věděli až dosud? Samotné počátky bludovského 
skautského oddílu spadají do roku 1919 a jsou spojeny přímo 
s ikonickým náčelníkem-zakladatelem skautingu v českých 
zemích, s Antonínem Benjaminem Svojsíkem. Ten měl v roce 
1918 přednášku o novém výchovném hnutí v Litovli, kde na 
tamním gymnáziu tehdy studoval tehdy patnáctiletý Josef Cy-
ril Kotrlý. Bezprostředně po přednášce vznikl v Litovli skaut-
ský oddíl, není vyloučeno (resp. je to velmi pravděpodobné), 
že se Josef Cyril Kotrlý stal jeho členem.
 Krátce poté, v roce 1919 založil ve svých šestnácti letech 
skautský oddíl přímo v Bludově. Jeho mladší bratr Alois po 
osmdesáti letech vzpomínal, že bludovský oddíl měl asi 12 – 16 
členů, většinou studentů. Byli mezi nimi tři bratři Kotrlí (Josef 
Cyril, Karel, Alois), dále Ladislav Kozák, Jan Rýznar, Karel 
Langr, Ervin Bauer, Jan Valenta, V. Ščudla a snad Barvínek  
a Směšný (zřejmě pozdější známý malíř Josef Václav  
Směšný-Barnet). Vedoucím byl Josef Cyril.
 Skauti tehdy neměli klubovnu, schůzky se konaly na  
různých místech, např. na Brusné, u Rozárky, v Gryngleti, na  

Zámečku... Mimo výpravy kolem Bludova se vydávali i do 
vzdálenějších míst: na Nový hrad u Hanušovic, na Bradlo, 
na Drozdovskou Pilu. Zúčastnili se i prvního setkání skautů  
z celého Československa v Olomouci 27. – 29. srpna 1921.
 Bludovští skauti tehdy byli vesměs všichni i členy Sokola. 
Spolu s Františkou Kotrlou, tetou zakladatele a prvního vůdce 
oddílu, která byla první učitelkou v bludovské mateřské 
škole, také skauti hráli loutkové divadlo pro bludovské děti  
a dospělé.
 V roce 1922 odešel Josef Cyril studovat práva do Prahy,  
za dva roky odešel do Prahy studovat i jeho bratr Karel,  
a tím činnost oddílu skončila, nikdo nepokračoval. Josef Cyril 
Kotrlý se stal právníkem, za druhé světové války se významně 
zapojil do protinacistického odboje. V dubnu a květnu 1945 
byl místopředsedou České národní rady, orgánu, který se postavil 
do čela květnového Pražského povstání. Díky jeho odvážné-
mu vyjednávání kapitulovalo německé vojenské velení Prahy. 
V jeho rukou tak fakticky skončila druhá světová válka v čes-
kých zemích a v celé Evropě. Pro nastupující komunisty nebyl 
pohodlný, byl jasný pokyn, aby zmizel Stalinovi z očí. Stal se 
proto československým generálním konzulem v Kanadě. Na 
protest proti komunistickému puči v únoru 1948 na tento post 
rezignoval a zůstal v Kanadě v exilu. Zabýval se tam mj. les-
ním hospodářstvím, za což byl vládou provincie Quebec jme-
nován rytířem Řádu zásluh o zalesňování. Zemřel v roce 1973 
v kanadském vyhnanství. Za svůj statečný život byl v roce 
2005, při připomínkách šedesáti let od konce druhé světové 
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války, jmenován čestným občanem Bludova in memoriam.
 Bludov byl díky Kotrlého aktivitě mezi prvními známý-
mi dvanácti městy a vesnicemi na celé Moravě, kde skautský 
oddíl vznikl (dříve se tak stalo jen v roce 1915 v Uherském 
Brodě, v roce 1916 v Brně a Přerově, v roce 1918 v Litovli  
a Kroměříži a v roce 1919 kromě Bludova v Kyjově, Olomou-
ci, Ostravě, Prostějově a Zábřeze – vesměs tedy jen ve velkých 
městech).

Další éra – nové poznatky
Až donedávna jsme se domnívali, že se nová skautská kapitola 
začala v Bludově psát až v roce 1937, kdy mělo v Bludově 
vzniknout skautské středisko, hlavně z iniciativy Františka Di-
više a Karla Jeckla. K němu se asi po čtrnácti dnech měl přidat 
chlapecký spolek „Černá ruka“. Opět skauti neměli klubovnu, 
scházeli se v okolí Bludova, do činnosti už byla v době sílící-
ho ohrožení státu zapojena branná výchova. Oddílové schůzky 
se konaly v Šimkově hostinci („Na Staré“). Z této doby se  
dodnes zachovala jedna nesmírně cenná „relikvie“ – středis-
ková vlajka, kterou junáci dodnes nosívají v průvodech k uctě-
ní padlých u Pomníku padlých.
 Nedávno se ale objevily dobové informace, které tuto dobu 
upřesňují, především ale se jmény. 
V roce 1933 se na sborové schůzce šumperských skautů 
probíral letní tábor, který se měl konat nedaleko Vitošova.  
K šumperským skautům měli být přibráni také skauti z Ha-
nušovic, Dolních Studének a Bludova. Něco skautského se 
tedy už v té době u nás dělo. O rok později, v roce 1934, píše 
okresní skautský zpravodaj Oldřich Hanuš, že „dosavadní  
oddíl bludovských skautů jest jinak velice početný, jest do-
sti roztříštěný, ježto nemá řádného vedení. Po řadu let nebyl  
vůbec registrován a neprojevil žádnou větší činnost. Nyní  
se hlásí k práci a můžeme očekávati, že se zúčastní i skaut-
ské akademie v Šumperku. Žádáme o součinnost, zejména  
učitelstva a o dobrého vedoucího, který by se oddílu ujal.“
 K poslednímu dni roku 1935 podle publikované mapy  
Přehled skautských jednotek v zemi Moravskoslezské v Blu-
dově skautský oddíl ještě registrován nebyl, ačkoli asi formál-
ně existoval – na rozdíl od sousedních Olšan, Šumperka, Dol-
ních Studének, Postřelmova, Rovenska, Zábřeha, Sobotína, 
Mírova a Mohelnice, kde už oddíly byly.
 Dne 16. května 1936 podal vedoucí bludovského oddílu 
přihlášku k registraci oddílu na rok 1936. Vzhledem k tomu, 
že se pro všechny členy, včetně vedoucích, objednávaly nové 
členské legitimace a nikdo neměl ještě registrační číslo, dá se 
z toho usuzovat, že se všichni registrovali poprvé a že to byl 
tedy moment definitivního skautského uspořádání v Bludově.
Vůdcem oddílu se stal jedenadvacetiletý elektromontér 
František Diviš z čp. 396 (naproti pozdějšímu Nealku), jeho  
zástupcem jeho soused sedmnáctiletý student Karel Jeckl  
z čp. 561 (později nechvalně proslulý tím, že jako pracovník 
bezpečnosti zatýkal P. Oldřicha Koutného). Dále se regis-
trovalo těchto třináct hochů: Jan Jáně (*1921, čp. 99), Alois 

Diviš (*1920, čp. 45), Josef Klimeš (*1921, čp. 327), Josef 
Kohout (*1922), Bohumil Kubát (*1922, čp. 567), Hynek 
Minář (*1921, čp. 103), Miroslav Mikolov (*1921, čp. 446), 
František Pecháček (*1921, čp. 78 – nešlo o pozdějšího zná-
mého skauta br. Bručouna, ale jeho jmenovce bydlícího po-
blíž oranžerie), Antonín Pulkrt (*1923, čp. 454), František 
Ston (*1921, čp. 46), Zdenek Ston (*1923, čp. 46), Jaroslav 
Spáčil (*1921, čp. 98), Adolf Zimmer (*1918, čp. 196). Bylo 
jim tedy vesměs třináct – patnáct let. Zajímavé je sledovat je-
jich další životní osudy. Z některých se staly významné posta-
vy místní komunistické vlády, z jiných odpůrci komunismu.  
Z některých přední ateisté, z jiných opory katolicismu  
v Bludově. Důležité ale je, že se nemalá část v době německé 
okupace zapojila do protinacistického odboje – jeden z těchto  
prvních členů obnoveného skautského oddílu pak v boji za 
vlast přinesl i oběť nejvyšší: Alois Diviš byl umučen 20. února 
1945 v terezínském koncentráku.
 Zachoval se i registrační arch oddílu o rok později, vidíme, 
že oddíl byl stabilizován a rostl. Odešli z něj jen František  
Pecháček a Adolf Zimmer, a naopak nově přibyli Jan Hru-
ba, Jan Jáně, Jan Hrušinský, Alois Nezbeda, František Pavlů,  
Karel Směšný, Antonín Urban, Josef Zatloukal.
 Z už dříve dostupných dat víme, že o prázdninách v roce 
1938 podnikl oddíl dokonce cyklistickou výpravu do Lán  
k hrobu T. G. Masaryka – což byl při tehdejším stavu silnic  
a podoby jízdních kol úctyhodný výkon. Krátce poté je po  
nacistické okupaci skautská činnost zakázána a může se obno-
vit až po skončení války. A pak přijde v roce 1950 další zákaz, 
v roce 1968 obnovení, 1970 další zákaz a 1990 další obno-
vení. Zajímavé ale je, že už při všech těch dalších obnove-
ních bludovské činnosti byli skauti z tohoto oddílu vzniklého 
v roce 1936 – ať už František a Zdeněk Stonovi (u obnovení 
1945 a 1968) či František Pavlů (u všech obnovení 1945, 1968  
a 1990).
 Tak tedy – nová zjištění docela posouvají naše povědomí 
o předválečné bludovské skautské činnosti. Neobnovila se až 
v roce 1937, ale zřejmě už v první polovině třicátých let, byť 
v podobě neorganizované (1933, 1934). Oficiálně byl oddíl 
zaregistrován v roce 1936. Mezi členy byla řada pozdějších 
protinacistických odbojářů včetně Aloise Diviše, umučeného 
v Terezíně.

Zdroje:
Balík, S.: Skauting v Bludově, Brno 2010.
Jedelský, P.: 100 let skautské stráže pod Jeseníky, 
období 1900 – 1938, e-kniha 2020.
Přihláška k registraci na rok 1936, 1. oddíl Bludov, 
archiv autora.
Václavský, S.: Historie skautů Bludov 1919 – 1938, 
časopis Stezka, č. 6, roč. 1.

Stanislav Balík ml.
foto: archiv autora 

Putování po starých cestách

Po starých cestách provede návštěvníky ve čtvrtek 20. října  
v kinosále Kulturního domu Bludov redaktor Českého roz-
hlasu a spisovatel Miroslav Kobza. Půjde o vyprávění o dě-
jinách dopravy, zejména silniční z pohledu historického, ale  
i technického. Dotkneme se toho, kudy vedly staré cesty a proč 
už dnes nevedou, jaké bylo kdysi dopravní značení a třeba  

i toho, kdy se začaly stavět současné silnice. Vypravíme se i do  
historie dopravních předpisů, správy silnic a v neposlední řadě  
i za dosud existujícími památkami na staré cestování.  
Beseda Putování po starých cestách začíná v 17 hodin. Vstupné  
je 50 korun. 

bh
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Vzpomínka
   

   

   

Kdo v srdci žije, nezemřel...
Dne 12. října si vzpomeneme na 5. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil pan
Karel Kotrlý
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste 
ho znali a měli rádi. S láskou vzpomíná manželka 
Anežka s rodinou. 

„V náručí Boží, odkud jsme vyšli,
všichni se navečer sejdeme zas.“
Dne 18. října 2022 si připomeneme 10. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička, paní
Emílie Čožíková
S láskou vzpomínají a za vzpomínku všem děkují 
dcera Jana a snacha Miroslava s rodinami. 

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen vzpomínky 
zůstávají dál.
Dne 29. října 2022 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí pana 
Karla Jáně
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

 
POZVÁNKAPOZVÁNKA
na akce v říjnu 2022
16.10.  17:30   KPH: Jsme opravdu národ 
   Jana Amose Komenského /zámek/
20.10.  17:00   Putování po starých cestách – beseda /kinosál KD/
23.10.  16:00   Sněhová královna – pohádka /KD/ 

Jsme opravdu národ Jana Amose Komenského?

Sněhová královna: Klasická pohádka jinak

V neděli 16. října v 17:30 hodin se mohou posluchači a pří-
znivci Kruhu přátel hudby v Bludově těšit na komponované 
vystoupení věnované jednomu z největších českých myslite-
lů, filosofů, spisovatelů a pedagogů J. A. Komenskému. Po-
řad, který se bude konat na zámku v Bludově, je především 
dialogem. Dialogem mezi účinkujícími, s J. A. Komenským, 
s dobou, ve které žil, s hudbou Lenky Kozderkové a také  
v dialog s diváky.
 „Je to pořad složený především z myšlenek J. A. Komen-
ského. Pořad, ve kterém si klademe otázky a hledáme na ně 
odpovědi, například: Proč poslední biskup Jednoty bratrské 
nebyl do dneška vyslyšen ve svém volání po víře, která spojuje 
a nerozděluje?  Proč myšlenky J. A. Komenského vyhledáváme 
i po 400 letech? Proč systém vzdělávání, který J. A. Komen-
ského zaváděl v 17. století, jsme nenaplnili ani ve 21. století? 
Pátráme po tom, co znamená učení Komenského pro dnešní 
dobu, čím nás inspiruje a čím nás může obohatit. Komenský by 
nechtěl, abychom jej pouze obdivovali jako moudrého, jehož 
moudrost je dnes mnohdy vnímaná s lítostí, protože si myslíme, 
že nemá žádný význam. Chtěl by však, abychom konali,“ uvádí 
autoři pořadu. Vstupné na představení činí 80 korun. 
Účinkují: Milena Steinmasslová, František Kreuzmann
Hudba: Lenka Kozderková Šimková (flétna)

foto: archiv KPH
bh

V neděli 23. října se mohou malí i velcí těšit na klasickou  
pohádku velkého vypravěče H. Ch. Andersena. Příběh Gerdy  
a Kaje vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky. Využívají všech 
prostředků z vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a diva-
delních rekvizit, jež fiktivní herci zanechali na jevišti. Poetic-
ká pohádka je tak oživena o nápady „obyčejných“ uklízeček. 
Pohádku přiveze do Bludova Divadlo MALÉhRY s Barborou 
Seidlovou, Daniela Zbytovskou a Nikol Zbytkovskou (všech-
ny tři znají děti z televizních obrazovek z pořadu Čtení do ouš-
ka). Příběh začíná v 16 hodin, je určený pro celou rodinu a děti 
od tří let. Vstupné činí 100 korun. 

foto: Matouš Bárta
bh

Za špekáčkem potřicáté
Desítky turistů všech věkových kategorií přišly na jubilejní tři-
cátý ročník Výšlapu za bludovským špekáčkem. O oblíbenosti 
této akce svědčí především opakující se jména nejen za posled-
ní dekádu její existence, ale i za celých třicet let. 
 Jubilejní výšlap se konal v sobotu 3. září. Tentokrát start  
i cíl byly v zahradě Kulturního domu Bludov, kde se také opé-
kalo a kde si děti mohly pohrát na pískovišti nebo zkusit různé 
soutěže a hlavolamy. Každý účastník dostal na památku nebo 
na chuť perníkovou medaili a drobnou pozornost. Pamětní list 
byl letos udělen nejstaršímu účastníkovi, třem nejčastěji se 
účastnícím rodinným týmům a také účastníkovi, který nevyne-
chal za posledních deset let ani jeden ročník. 
 V příštím roce se Výšlap za bludovským špekáčkem posune 
o týden, aby se termínově nekryl s dalšími atraktivními akcemi 
v Bludově. foto: Josef Baslar

bh
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Tradiční oslava jubilantů v Obecním klubu Bludov se letos uskutečnila ve dnech 16. a 17. září. V pátek se sešli sedmdesátníci, 
kterým pogratulovat starosta obce Pavel Ston. Sobotní oslava patřila pětasedmdesátníkům, kterým blahopřál místostarosta  
Roman Holinka. Obě setkání, která organizačně zajistil Sbor pro občanské záležitosti Bludov, se nesla ve slavnostním a veselém 
duchu. 

foto: Josef Baslar
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Je vám 65 a více let? 
Zdarma vás naučíme, jak správně 
ovládat tablet nebo chytrý telefon 

a jak se bezpečně pohybovat na internetu!

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s neziskovým spolkem 
Moudrá Sovička nabízí ZDARMA vzdělávací seminář  

Jak na chytrý telefon a tablet. Seminář je určen pro seniory  
65 +, kteří mají zájem naučit se správně ovládat základní 

nastavení a služby na chytrém telefonu a tabletu. 

Neziskový spolek Moudrá Sovička má dlouholeté zkušenosti 
se vzděláváním seniorů. Díky dotačnímu programu  
NADACE VODAFONE  –  Projekt Digitální odysea  

jsou naše aktivity ZDARMA.

Seminář je určen pro 10 – 15 zájemců v délce 4 hodiny  
s přestávkami a s prostorem na vaše individuální dotazy. 

Tempo i obsah akce se přizpůsobuje požadavkům 
konkrétní skupiny.

Přihlásit se můžete: v kanceláři KD Bludov,  
tel.: 583 238 177, mobil: 736 609 734

Uzávěrka přihlašování: 10.11.2022
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
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Rosteme a pRoto nabíRáme:

✓  soustRužník
✓  fRézař
✓  obRáběč (cnc bRoušení)

+420 583 369 131  ●  kariera@ceramtec.cz

CeramTec Czech Republic, s.r.o.  ●  Žerotínova 62  ●  787 01 Šumperk

U nás máte jistotu!

mzda až 45.000 kč

náboRový příspěvek  30.000 kč
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UPOZORNĚNÍ – PODZIMNÍ 
ŠKOLNÍ SBĚR PAPÍRU 

JE ZRUŠEN
Podzimní sběr papíru ve škole je bohužel opět zrušen. 
Důvodem je trvající nezájem firem, které se výkupem  

papíru zabývají. Pokud se situace změní,  
budeme vás o tom včas informovat. 

 Úkolů byla spousta. Pomáhali jsme Popelce třídit bonbo-
ny, sbírali s Rákosníčkem hvězdy. Vyráběli jsme svoji vlastní  
lucerničku nebo sbírali sosáčkem papírky. Krakonošovi jsme  
v lese udělali krásnou zahrádku a ochránili ji před zlým Trau-
tenbergem. Makové panence jsme namalovali originální-
ho motýla a s vílou Amálkou jsme tvořili ježky z voňavých  
jablíček.
 Odměnou nám byl společný výlet na Rešovské vodopády 
a do Pradědovy galerie v Jiříkově. V galerii jsme viděli krásné 
sochy ze dřeva, sbírku betlémů, různá zvířátka ve všech veli-
kostech, ale také peklo, kterého se někteří zalekli. Děti si užily 
kolotoče, průlezky, lanovky i skluzavky. 
 Všechny děti byly velmi šikovné, společné dílo se podaři-
lo, tajemná komnata se otevřela, král byl vysvobozen a všichni 
po zásluze odměněni.
   	 	 Soňa	Nikolovová
           vedoucí vychovatelka ŠD

Příměstský tábor 2022
Kouzelný týden plný pohádek – to byl náš letošní příměstský 
tábor ve škole. Děti se první den v lese setkaly se zlým černo-
kněžníkem, který zaklel říši pohádek, uvěznil krále v pohád-
kové komnatě a zamkl ji na tři čarodějnické zámky. Našim 
společným úkolem bylo získat tyto tři klíče a krále vysvobodit. 
Rozdělili jsme se do družstev, postavili si svoje sídlo (hrad)  
a začali bojovat. 

ZŠ Bludov

První školní den
Prázdniny velmi rychle utekly a prvního září usedli naši školá-
ci opět do lavic. Někteří se těšili na své kamarády, jiní přichá-
zeli s obavami, co je tento školní rok čeká.
 S největším napětím do školy určitě přicházeli naši prv-
ňáčci. Pro ně byl tento den začátkem něčeho nového. Školá-
ky přivítala paní ředitelka Mgr. Ilona Křivohlávková a také 
pan starosta Ing. Pavel Ston. Společně popřáli dětem spoustu 
úspěchů, hodně kamarádů a krásných zážitků na jejich cestě za 
vzděláním. 
 Tento školní rok byly otevřeny dvě první třídy, a tak prv-
ňáčci s netrpělivostí očekávali, která paní učitelka je bude učit. 
Děti z I. A přivítala paní učitelka Mgr. Jarmila Březinová, děti  
z I. B přivítala paní učitelka Mgr. Kateřina Holzma-
nnová. Paní učitelky společně se zástupkyněmi ze Sbo-
ru pro občanské záležitosti předaly dětem pamětní listy  
a drobné upomínkové předměty. 
 Aby měly děti na svůj první školní den krásné vzpomínky, 
připravily pro ně paní kuchařky drobné sladké pohoštění a pak 
už se prvňáčci vydali do svých tříd zjišťovat, co se budou učit  
a jak vypadá jejich první třída. 
 Přejeme všem žákům a žákyním, aby tento školní rok byl 
pro ně úspěšný, plný nových poznatků, vědomostí a pozitiv-
ních zážitků.
     	Kateřina	Holzmannová
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Vydařená pouť ke kostelíčku Božího Těla

Máme za sebou další ročník tradiční pouti ke sv. Rozálii kona-
né v kostelíčku Božího Těla nad Bludovem. Také letos vyšlo 
počasí, poutníků tedy během víkendu dorazilo opravdu požeh-
naně. V sobotu odpoledne se uskutečnil benefiční koncert při 
svíčkách na obnovu místních varhan v podání podmanivých 
hlasů ženského pěveckého sboru AMATE Zábřeh, jehož ukáz-
ku najdete na naší facebookové stránce (www.facebook.com/
kostelicek). Obliba zářijové pouti stoupá i díky bludovským 
skautům, kteří v neděli v přilehlém lese zorganizovali pohád-
kový les. Toho se zúčastnilo téměř 500 dětí. 
 Dovolte mi tedy jménem Spolku pro Kostelíček Božího 
Těla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do pří-
prav této pouti nebo nás podpořili jinou formou. Vyzdvihnout 
musím šikovné hospodyňky z Bludova i okolí, které nám pra-
videlně už několik let pečou buchty následně nabízené za dob-
rovolný příspěvek sloužící na obnovu poutního kostela. Je to 
opravdu velká pomoc. Zájem o tyto dobroty je vždy obrovský 
a během pár hodin máme prázdný stánek. 
 Prostředky získané ze stánkového prodeje budou použity 
na plánované opravy a udržovací práce v areálu. Jde zejmé-
na o ochranu dřevěných prvků v kostele před dřevokaznými 
houbami a plísněmi, dokončení obnovy kapličky Panny Ma-
rie včetně obou přilehlých nádrží na vodu, zušlechtění lipové 
aleje atd. A samozřejmě nezapomínáme ani na již probíhající 
rekonstrukci varhan, která si vyžádá na 1,5 mil. Kč. 
 Držte nám, prosím, palce, děkujeme za vaši přízeň. Vždyť 
jen díky vaší štědrosti si můžeme dovolit tyto odvážné plány! 

foto: archiv Spolku pro Kostelíček Božího Těla
Karel	Směšný,	předseda	Spolku	

pro	Kostelíček	Božího	Těla,	732	766	553

Stejně jako loni a předloni, v už tradiční čas, a to 
první zářijovou neděli, společně s poutí ke kostelíčku 
na svátek sv. Rozálie, proběhl u kostelíčka Pohádko-
vý les. Pod taktovkou bludovských skautů a skautek 
si příchozí děti mohly užít trasu plnou pohádkových 
bytostí, u kterých plnily nejrůznější úkoly. Mezi nej-
strašidelnější patřili určitě vlk od Červené karkulky, 
pekelníci a překvapivě Shrek. Naopak bát se děti 
určitě nemusely krásných víl, královny a krále nebo 
Bludičky. Úspěšně přemohly loupežníka, pomohly 
vodníkovi se skřítkem a prošly výcvikem u vojáka  
a rytíře. 
 Věřím, že si celý Pohádkový les moc užily a že 
měly stejnou radost jako my, kteří jsme ho chystali. 
Všem zapojeným (pohádkovým bytostem) nejen skau-
tům ze srdce děkuju za vydařenou akci a těším se na 
další ročníky. I přes letošní deštivé počasí přišlo neu-
věřitelných 470 dětí. S ohledem na nepříznivé počasí 
je to perfektní výsledek. Snad jsme vykouzlili nejeden 
úsměv na tváři. 

Eliška	Juránková
Junák,	středisko	Františka	Pecháčka	Bludov

foto: Karel Směšný

Pohádkový les 2022


