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Oslavy 60. výročí osvobození naší republiky 
 V Bludově se odehrávaly oslavy tohoto významného výročí 
ve dnech 4. – 8. května t. r. Vedle tradiční žákovské akademie 
a májového koncertu se uskutečnilo v pátek 6. května 2005 
slavnostní kladení věnců u pomníku padlých. Přítomní vyslechli 
projev starosty k výročí osvobození a byli také svědky předání 
dokladu o čestném občanství bludovskému rodáku Josefu Cyrilu 
Kotrlému, který převzala jeho neteř Hana Kotrlá – Tryzna. 
Následoval lampiónový průvod na Vlčí důl a zde vystoupení 
skupiny  historického  šermu  Páni  z  Bludova  a  ohňostroj. 

J.D.

Předání dokladu o čestném občanství

Vážení spoluobčané,
je opět začátek května a naše obec se schází ve svém středu u 
pomníku svých synů, kteří vydali své vlasti nejvyšší oběť - oběť 
vlastního života. Je to již šedesát let od chvíle, kdy se Bludov, celá 
naše země a celá Evropa poprvé svobodně nadechly po dlouhém 
trvání nejničivější války v dějinách. Ani po tak dlouhé době však 
nepřestává vzbuzovat tato válka, její počátek i její následky, spousty 
emocí. Dodnes se setkáváme se snahami o zaměnění příčin a následků 
2. světové války. Řekněme těmto snahám jednou pro vždy jasné NE.

 Nejprve byly předhozeny nenasytnému německému tvoru 
Sudety spolu s mnoha odedávna českými obcemi. Pak přišly na 

řadu: zbytek Čech a Moravy, Polsko a následně celá Evropa. 
Díky spolupráci tolik rozdílných partnerů - demokratického 
Západu a totalitního Sovětského svazu - nebyla naše civilizace 
zcela zničena. Je paradoxem dějin, že vzápětí poté byla 
civilizace celé střední a východní Evropy vystavena další těžké 
dějinné zkoušce. Zkoušce, která trvala dalších čtyřicet let.
 Květnu 1945 předcházel jiný květen. Květen 1938. A pak září 
téhož roku. Chvíle částečné i úplné mobilizace. Chvíle velkého 
vzepětí národní pospolitosti. Chvíle, kdy sedláci a řemeslníci 
rukovali, aby bránili svou vlast, vlast svých dědů i vlast svých 
dětí. Byli připraveni na nejhorší. Než narukovali, mnohdy 
splatili co největší část dluhů, která visela na jejich majetku, aby 
o tento majetek jejich nejbližší v případě jejich smrti nepřišli.
 Nakonec rozhodnutím politické reprezentace nepromluvily
zbraně a národ raději sklonil hlavu. Po začátku okupace 
nastalo více než šest let národního ponížení. Náš 
národ se nezmohl na skutečně celonárodní odpor jako 
tomu bylo například v případě Jugoslávců či Poláků.
 Proto patří náš veliký dík vám, padlým bludovským hrdinům 
i ostatním Čechům padlým ve 2. světové válce. Skláníme 
se před vaší obětí, díky které se o nás nemusí mluvit jako o 
národu bez páteře. Vy jste se nesmířili s tím, že je vaše vlast 
ponížena. Vy jste nedokázali sedět s rukama v klíně a stydět 
se sami před sebou. Vy jste se neřídili tím nešťastným heslem: 
„Nehas, co Tě nepálí!“ Ještě jednou - děkujeme vám za to. 
 Díky i všem dalším, kteří se nesmířili s okupací své vlasti. 
V rámci svých sil jste se snažili něco proti válce dělat a nebo jste 
alespoň žili čestný život a v pravdě a lásce jste vychovávali své 
děti. Oběť nejvyšší po vás žádána nebyla. I když nejste napsáni na 
tomto pomníku a třeba se o vás ani neví, před soudem dějin vaše 
činy nezůstanou zapomenuty. A na to bychom měli pamatovat i my 
všichni, kteří v této obci žijeme šedesát let po slavném květnovém 
osvobození. Měli bychom vědět, že i když po nás není žádána 
oběť života, naše vlast a obec po nás žádají svědectví dobrého 
života. Kéž k tomuto svědectví každý nalezneme dostatek síly 
a odvahy. 

Ing. Pavel Ston
(projev z 6. 5. 2005)
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Dne 25. dubna 2005 v 18.10-22.00 proběhlo 
šestnácté zasedání zastupitelstva obce. 
Přítomno bylo 14 zastupitelů, Karel Bank byl 
omluven. Ke konci jednání opustil zasedání 
Karel Soural. Starosta obce Ing. Pavel Ston 
vyzval v úvodu všechny přítomné, aby 
minutou ticha uctili památku v minulých 
dnech zesnulých Ladislava Blechy a Jiřiny 
Holinkové. L. Blecha byl dlouholetým 
zaměstnancem obce a J. Holinková dlouholetou 
členkou sociální komise. 
 Po minutě ticha pověřil starosta Ing. Jana 
Šaje vyhotovením zápisu, ověřením zápisu 
pověřilo zastupitelstvo Oto Bösera a Marii 
Znojovou. Navržený program schůze schválilo 
zastupitelstvo všemi hlasy.

Kontrola úkolů
 Zastupitelstvo se věnovalo kontrole úkolů 
z minulých zasedání. Co se týče studie o 
úpravě prostoru kolem oranžérie a zahradnictví, 
jsou zpracovány dvě varianty - jedna od 
Ing. Kubeši a druhá z týmu projektantů 
Ing. Majera. Obě studie budou předloženy 
k posouzení stavební komisi a komisi ŽP, úkol 
je tedy splněn. Dále se pracuje na vypracování 
vyhlášky o reklamních zařízeních, stejně jako 
na nové smlouvě se ZOD týkající se pozemků 
u parkoviště Na Nové. Přesto, že se nepodařilo 
v okresním archivu nalézt dokumenty ohledně 
změny katastrálních hranic mezi obcemi 
Bludov a Chromeč, uskuteční se v nejbližší 
době jednání se zastupiteli obce Chromeč 
na téma návratu k původní hranici katastru. 
Dále byla řešena problematika stanovení 
cen pro prodej pozemků, jak o něm dříve 
jednalo zastupitelstvo. Právní rozbor, který si 
obec nechala vypracovat, upozornil na to, že 
stanovení jakési obecné směrnice není šťastné, 
neboť cena se při úplatném převodu majetku 
sjednává zpravidla ve výši, která je v daném 
místě a čase obvyklá, může se tedy průběžně 
měnit. Rada obce dospěla k názoru, že není 
možné zpracovat směrnici, která by stanovila 
prodejní ceny pozemků v obci. Zastupitelstvo 
vzalo zprávu o plnění úkolů všemi hlasy na 
vědomí.

Zpráva o činnosti rady obce
 Zprávu o činnosti rady přednesl 
místostarosta Ing. Jaroslav Balhar, který řekl, 
že se rada od posledního jednání zastupitelstva 
sešla na dvou řádných zasedáních konaných ve 
čtyřech dnech. Z majetkoprávních záležitostí 
řešila pronájem lesních pozemků, kdy ze tří 
nabídek (Karek, s.r.o. Velké Losiny, LST a.s. 
Trhanov a Obecní lesy Bludov, s.r.o.) zvolila 
nabídku Obecních lesů Bludov. Dále rada řešila 
prodej obecních bytů, nájemníci se však dosud 
nevyjádřili. Rada oproti svému původnímu 

záměru rozhodla nepronajímat veřejné 
osvětlení a místní rozhlas. Rozhodla provádět 
jejich údržbu firmou ELRAM s.r.o. Šumperk 
na základě objednávek dle vzniklé potřeby. 
Rada řešila opravu spadlé zdi kolem Panské 
zahrady a opravu Pomníku padlých (firma 
Kotráš). Schválila smlouvu o dílo mezi obcí 
Bludov a firmou HOCHTIEF VSB a.s. Praha 
na zhotovení kanalizace a ČOV - smluvní 
cena činí 139 993 tis. Kč, dále mandátní 
smlouvu mezi obcí Bludov a firmou ŠPVS a.s. 
Šumperk na inženýrsko-investorskou činnost 
vč. technického dozoru na stavbě kanalizace 
a ČOV a mandátní smlouvu s firmou RTS 
a.s. Brno týkající se výkonu zadavatelských 
činností na podlimitní veřejné zakázce na 
dodávku stavebních prací „Bludov-kanalizace 
a ČOV- dodatek pro veřejné části domovních 
přípojek“. Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo s HOCHTIEF VSB a.s. Tento dodatek řeší 
navýšení délky veřejných částí kanalizačních 
přípojek o 638,1 m. Cena této části přípojek 
činí 1 721 tis. Kč. V souvislosti s pronájmem 
lesních porostů od 1.4.2005 byla schválena 
také nová smlouva o výkonu funkce odborného 
lesního hospodáře mezi obcí Bludov a Ing. 
Janem Baslerem. 
 V rámci následující diskuse se řešila 
především akce kanalizace a ČOV. JUDr. 
Josef Sedláček požadoval vysvětlení, čeho se 
týká Mandátní smlouva s firmou RTS, neboť 
si myslí, že veřejné části domovních přípojek 
jsou součástí Smlouvy o dílo, která již byla 
uzavřena. Starosta vysvětlil, že byl shledán 
rozdíl v délce kanalizace uvedené v žádosti o 
dotaci (27,7 km) a v projektu (27,1 km). Při 
podpisu smluv trval na tom, že tento nesoulad 
se musí odstranit. Je tedy provedena změna 
v projektové dokumentaci i změna stavebního 
povolení. Všude je uvedena délka 27,7 km. 
Je do toho zahrnut i Kostelní vrch. Finančně 
to bude pokryto jak z dotace, tak z našeho 
rozpočtu, právě z položky na Kostelní vrch. 
JUDr. Sedláček se dotázal, kde vlastně byla 
chyba a kdo ji udělal, starosta odpověděl, že 
chyba byla v projektu a udělala ji projektová 
organizace. Na to JUDr. Sedláček namítl, 
že ten kdo chybu udělal, by to měl zaplatit, 
anebo to pokrýt z rezervy. Ing. Karel Soural 
a David Horáček vyjádřili přesvědčení, že 
varianta provádění kanalizace v rámci VHZ 
(tzv. evropská cesta), jak bylo původně 
schváleno, by byla levnější. D. Horáček dále 
sdělil, že se proslýchá, že Hochtief chce celou 
zakázku prodat jiné firmě a obec by k tomu 
měla zaujmout rozhodné stanovisko. V reakci 
na to pozval starosta zájemce, aby se zúčastnili 
27.4. předání staveniště. JUDr. Sedláček se 
opět dotázal, zda ve smlouvě na dodávku je 
rezerva a kolik - starosta odpověděl, že rezerva 

tam není a ani být nemůže. K tématu se ještě 
delší dobu bez jasných závěrů diskutovalo. 
Místostarosta zodpověděl četné dotazy občanů, 
proč se ještě nebuduje kanalizace. Je to proto, 
že ještě žádná obec, které byla přidělena 
dotace, nemá se SFŽP podepsanou smlouvu 
- na pražských úřadech se totiž v době vládní 
krize fakticky zastavila činnost. Zastupitelstvo 
poté 9 hlasy (4 proti, 1 se zdržel) zprávu o 
činnosti rady schválilo. 

Zpráva o hospodaření obce, závěrečný účet 
obce za rok 2004
Starosta uvedl, že hospodaření s finančními 
prostředky obce probíhalo k 31. 3. 2005 
v souladu se schváleným obecním rozpočtem. 
Skutečné příjmy činily 5 570 tis. Kč (5 % 
rozpočtovaných příjmů, resp. při vyloučení 
příjmů na akci „Kanalizace a ČOV“ 29 %), 
výdaje pak 6 368 tis. Kč (6 % rozpočtovaných 
výdajů resp. při vyloučení výdajů na akci 
„Kanalizace a ČOV“ 33 %). Zůstatek 
finančních prostředků na účtech obce k 31.3. 
činil 1 916 tis. Kč. Zastupitelstvo zprávu 
všemi hlasy schválilo.
 Starosta dále uvedl, že Krajský úřad 
Olomouckého kraje provedl ve dnech 7. a 8. 3. 
2005 přezkoumání hospodaření obce Bludov 
za rok 2004. Zastupitelstvo všemi hlasy 
schválilo závěrečný účet, vzalo na vědomí 
výtky krajského úřadu a přijalo opatření 
k jejich odstranění. 

Majetkoprávní záležitosti
a) odprodej pozemků Ing. Josefu Ťulpíkovi
 Na jednání zastupitelstva se dostavil 
Ing. Ťulpík, který se snažil zastupitelstvu 
vysvětlit některé nejasnosti, které vznikly 
na předchozím jednání zastupitelstva, jemuž 
nebyl přítomen. V úvodu zdůraznil, že rybník, 
který má být na pozemcích vybudován, není 
podnikatelským záměrem na komerční bázi. 
Jde o občanskou aktivitu, která se opírá 
o územní plán obce, ve kterém jsou v této 
lokalitě rybníky plánovány. Vznikne tak 
odpočinková zóna s možností sportovního 
rybolovu. Dále uvedl, že bude vydáno nové 
územní rozhodnutí a zpracován projekt 
vč. stavebního řízení. Přivedl s sebou 
Ing. Brtnu, odborníka na stavby vodních děl, 
aby objasnil připomínky, které zazněly na 
minulém zasedání. Poté, co mu starosta udělil 
slovo, velmi podrobně z odborného hlediska 
vysvětlil celou záležitost týkající se stavby 
tohoto díla. Mimo jiné zdůraznil, že v rámci 
zpracování projektu se bude dělat i geologický 
průzkum. Zodpověděl i dotazy z řad 
zastupitelů. Starosta pak vyzval pana Blažka, 
který byl také přítomen, aby se vyjádřil 
k tomu, co bylo řečeno. Ten konstatoval, že 

16. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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proti stavbě jako takové nic nenamítal, jeho 
námitky byly směřovány proti kvalitě projektu. 
Je spokojen, když slyší, že projekt se bude 
dělat znova a k tomu, co dnes slyšel, nemá 
co dodat. Zastupitelstvo poté 8 hlasy 
(6 se zdrželo) schválilo prodej obecních 
pozemků za cenu 15,- Kč/ m2 a souhlasilo 
s věcným břemenem pro vybudování odtokové 
strouhy.

b) možnost odprodat budovu penzionu    
důchodců
 Rada projednala návrh na opravu 
zdravoinstalace v penzionu pro důchodce, 
zvážila náklady na nutnou opravu výtahu 
a před finančně nákladnými opravami se 
rozhodla nechat zastupitelstvo nejprve zvážit, 
zda budovu penzionu neodprodat. Starosta 
a obecní úředníci zjišťovali na olomouckém 
krajském úřadu, za jakých podmínek by kraj 
budovu neodkoupil, když už v ní provozuje 
penzion (ten totiž neprovozuje obec, ale kraj). 
Obec nechala zpracovat posouzení objektu 
penzionu odbornou firmou, která stanovila 
tržní cenu v rozmezí od 5,8 mil. do 6,5 mil. 
Kč. Účetní cena je 2,5 mil. Kč. Starosta dále 
uvedl, že investice na další opravy budovy 
budou narůstat, přičemž je zřejmé, že krajský 
úřad by se v nejbližších letech o budovu 
dokázal postarat lépe než obec. Potvrdil také, 
že budova by se prodala pouze ke stejnému 
účelu, jako doposud slouží (penzion, lékaři), 
a peníze by se mohly použít např. na stavbu 
chodníku na Lázeňské ulici.
 V následné diskusi se Marie Znojová 
vyjádřila, že by penzion mohla provozovat 
obec sama. Ing. Šaj odpověděl, že bylo 
zjištěno, že obec by od státu nedostala 
příspěvek na provoz penzionu. JUDr. Sedláček 
se domnívá, že obec nemá právo budovu 
prodat stejně jako školu či radnici. Tento 
názor podpořil i PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., 
který dále tlumočil slova nepřítomného Karla 
Banka, že majetek se prodá jenom jednou a 
potom již není co prodávat. Zastupitelstvo 
záměr neschválilo (5 pro, 7 proti, 2 se zdrželi) 
a budova penzionu tak i do budoucna zůstane 
v majetku obce s tím, že do ní obec bude 
muset patřičně investovat.

 Schválení příspěvků z podpůrných 
programů obce a půjček občanům z Fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2005 
 Starosta sdělil, že se rada zabývala 
návrhem na rozdělení příspěvků z podpůrných 
programů obce na rok 2005, který zpracovaly 
komise rady obce. Rada v zásadě návrh vzešlý 
z komisí akceptovala, pouze s tou úpravou, že 
Dechové hudbě Bludověnka přiznala částku 
7.200,- Kč.
 JUDr. Sedláček navrhl oproti návrhu 
rady a komise školské, kulturní, mládeže a 
sportu zvýšit příspěvek na provozní náklady 
sokolovny o 50 tis. Kč, příspěvek na provozní 
náklady oddílu kopané zvýšit o 20 tis.Kč a 
příspěvek na festival Fr. Pavlů zvýšit o 7 tis. 
Kč. Předseda školské komise PhDr. Balík 
pak velmi podrobně vysvětlil a zdůvodnil, 

jak komise posuzovala žádosti a přistupovala 
k rozdělení příspěvků a vyzval, aby návrhy 
JUDr. Sedláčka nebyly akceptovány. Po krátké 
diskusi JUDr. Sedláček upravil svůj návrh tak, 
že nepožadoval navýšení na provozní náklady 
oddílu kopané. Zastupitelstvo tento návrh 
těsnou většinou 8 hlasů (3 proti, 3 se zdrželi) 
schválilo. Následně všemi hlasy schválilo celý 
návrh na rozdělení příspěvků z podpůrných 
programů. 
 Krátce poté všemi hlasy schválilo 
poskytnutí půjček z Fondu obnovy bydlení 
Pavlu Feitovi a Jaromíru Glozovi. 

 Obecně závazná vyhláška (OZV) 
č. 2/2005, kterou se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob
 Povinnost vydat tuto OZV ukládá obci 
zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů. Stejnou povinnost 
ukládá tento zákon i orgánům kraje. Krajský 
úřad Olomouckého kraje tyto podmínky 
stanovil nařízením ze dne 25. 4. 2002. 
V závěru minulého roku upozornil na setkání 
zástupců obcí tajemník bezpečnostní rady 
města Šumperk na to, že je nutné naplnit literu 
zákona. Obecní úřad zpracoval návrh OZV 
tak, že převzala znění krajské. Tento návrh 
byl připomínkován krajským úřadem, podle 
jehož názoru však není povinností obce vydat 
tuto OZV, neboť stejně platí nařízení krajského 
úřadu, kterým by se pořadatelé měli řídit. Je 
tedy na zastupitelstvu obce, jestli se rozhodne 
OZV vydat, nebo ne.
 PhDr. Balík se přimlouval za co největší 
přehlednost legislativního řádu, a pokud tedy 
není nutné mít vlastní OZV, neboť ji nahrazuje 
nařízení kraje, pak vyhlášku nepřijímat. JUDr. 
Sedláček zpochybnil, zda je vůbec možné 
přijmout vyhlášku, která je totožná s krajským 
nařízením. Ing. Karel Janíček si naopak myslí, 
že OZV by měla být přijata, ale měla by 
být mnohem konkrétnější a definovat zvlášť 
podmínky pro akce v kulturním domě, ve 
Vlčím dole apod. tak, aby každému pořadateli 
byly jasné. Zastupitelstvo poté 12 hlasy 
(1 se zdržel) odmítlo vyhlášku přijmout a 
konstatovalo, že platí vyšší nařízení krajského 
úřadu. Rada zajistí dopracování, přehled, které 
akce připadají v úvahu a kolik by měly mít 
členů požární hlídky.

Rozpočtové změny
 Starosta uvedl, že zastupitelstvo na 
minulém zasedání při schvalování rozpočtu 
obce „ušetřilo“ 300 tis. Kč, které zůstaly 
v rezervě jako nečerpaný zůstatek z minulých 
let. Rada navrhuje, aby tyto finanční 
prostředky byly použity formou rozpočtové 
změny jako navýšení výdajů na: 115 tis. Kč 
jako 50 % úhrada nákladů na opravu zbořené 
zdi Panské zahrady, 100 tis. Kč na odvodnění 
komunikace Dr. Březiny u čp. 868, 50 000 tis. 
Kč na pořízení akumulační nádrže k vrtu na 
fotbalovém hřišti a 35 tis. Kč jako 25% úhrada 
nákladů na sanaci krovů na zámku. Dále 
starosta doplnil návrh o povýšení podpůrných 

programů obce o 57 tis. Kč a tuto částku 
pokrýt na straně příjmů navýšením v položce 
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 
výdělečné činnosti. Zastupitelstvo tento návrh 
12 hlasy (1 proti) schválilo.

 Udělení čestného občanství obce Bludov 
in memoriam JUDr. Josefu Cyrilu Kotrlému
Starosta uvedl, že se rada zabývala návrhem 
člena zastupitelstva PhDr. Balíka na udělení 
čestného občanství obce Bludov in memoriam 
JUDr. J. C. Kotrlému. Zastupitelé obdrželi i 
vyjádření krajského úřadu a výklad zákona 
z ministerstva vnitra, zda je možné udělit 
čestné občanství in memoriam. Rada obce se 
přiklání k výkladu legislativního odboru MV 
ČR, které ponechává toto rozhodnutí pouze 
v kompetenci zastupitelstva obce.
 Ing. Janíček upozornil na to, že Dr. Kotrlý 
byl přítelem předsedy ÚV KSČ Dr. B. Šmerala 
a že měl blízko ke KSČ. Upozornil na to proto, 
aby to zaznělo, jemu osobně to samozřejmě 
nevadí. PhDr.Balík a JUDr. Sedláček na to 
reagovali poznámkou, že v podkladových 
materiálech blízkost Dr. Kotrlého ke KSČ před 
jejím bolševizačním sjezdem v roce 1929 (než 
se dostal do vedení K. Gottwald) zatajena není. 
Ing. Janíček ještě upozornil na skutečnost, 
že máme celou řadu jiných občanů, kteří se 
nějak angažovali v boji proti fašismu. Jde o 
to, aby zastupitelstvo ostatní pozůstalé občany 
tímto rozhodnutím neurazilo. Navrhl pozměnit 
usnesení tak, aby v něm nebyl zdůrazněn 
podíl Dr. Kotrlého na ukončení okupace 
Prahy. Tento jeho návrh přijat nebyl, když jej 
podpořili 2 zastupitelé (3 proti, 8 se zdrželo). 
Zastupitelstvo se poté 11 hlasy (2 se zdrželi) 
přihlásilo k odkazu bludovského rodáka JUDr. 
Josefa Cyrila Kotrlého (4.7.1903-26.10.1973), 
jenž byl v květnu 1945 místopředsedou 
České národní rady a v letech 1945-1948 
československým generálním konzulem pro 
Kanadu a Nový Foundland. Jeho životní 
příběh si zastupitelstvo připomnělo zvláště 
u příležitosti šedesátého výročí konce druhé 
světové války, k němuž JUDr. Kotrlý svou 
statečností při vyjednávání o ukončení 
okupace Prahy výraznou měrou přispěl. 
S ohledem na veřejnou činnost jej jmenovalo 
čestným občanem obce Bludov in memoriam.

Různé   
 V závěrečné diskusi upozornil 
D. Horáček na to, že přístřešek pro volejbalisty 
je pomalovaný a postříkaný barvami. Obecní 
majetek by se dle něj měl nějak chránit. M. 
Znojová upozornila na to, že na pouti se 
prášilo a jestli by se neměly stánky vrátit 
zpět na silnici. Starosta na to reagoval 
připomenutím, že se chystá rekonstrukce 
areálu Na Farském, takže se záležitost 
poutí bude muset řešit komplexně. Ladislav 
Kubíček z pléna připomněl, že je třeba uklízet 
psí exkrementy na ulicích. Podpořil jej Ing. 
Janíček, který si stěžoval na to, že si před jeho 
domem venčí psy lidé z jiných částí obce, a 
řekl, že by se problém volně pobíhajících psů 
měl řešit komplexně. 

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V červnu 2005 oslaví:
Kotrlý Karel                         Stará 535                          70
Zaoral Antonín                     Jana Žižky 300                 70
Švédová Jiřina                      Lázeňská 359                  70
Červenka Milan                   Nádražní 560                    70
Janíček Oldřich                    Husova 457                      70
Jurka Jan             8. května 585                    70
Směšný Jan                          Jiráskova 562                    75
Minář Ladislav                    8.května 234                     80
Matějíček František              Palackého 467                  81
Homola Jaroslav                   Hrabenovská 376             81
Kašpar Miroslav                   Lázeňská 359                   81
Musilová Zdenka                  8.května 378                    81
Schmiedová Edeltruda         Masarykova 443               82
Stonová Bronislava              Boženy Němcové 637      82
Doubravová Zdeňka             Vančurova 624                 82
Kubíček Antonín                  Palackého 466                  83
Šubrt Vladislav                     Špalkova 287                   83
Sedláček Antonín                 Vančurova 615                 84
Směšný Alois                        Družstevní 110                84
Kozák František                    Nová Dědina 8                 85
Truksová Milada                   Nová Dědina 11               86

Dne 19. června vzpomeneme 3. výročí
úmrtí paní

Vitoslavy Zamykalové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomenou manžel, dcery a syn 
s rodinami.

 POZ VÁ NK A na červen 2005

Sobota  4. 6. 16:00 Festival Fr. Pavlů - kostel sv. Jiří

Pátek   11. 6. 13:00 Dětský den

Pátek 17. 6. 16:00 Setkání sedmdesátníků

Sobota  25. 6. 15:00 Posezení na Myslivecké chatě

Sobota 25. 6. 13-18 Výstava drobného zvířectva 

Neděle  26. 6. 8-16 Výstava drobného zvířectva

Dne 1. června 2005 SHD Bludov přeje hodně štěstí a zdraví 
bratru Karlu Kotrlému k jeho 70. narozeninám.

Dne 1. června 2005 SHD Bludov přeje hodně štěstí a zdraví 
bratru Františku Kozákovi k jeho 85. narozeninám.

Srdečně děkujeme všem kamarádům,
přátelům a známým, kteří se přišli
rozloučit s panem

Janem Adámkem.
Za slova útěchy a květinové dary všem 
děkuje manželka a dcera.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit 
30. dubna 2005 s panem

Ladislavem Blechou
za slova útěchy a květinové dary všem děkuje
Vlaďka a Marcela Vepřkovy, sestry Irena 
a Lenka, syn Tomáš.

Dne 10. června 2005 oslaví paní

Jiřina Švédová  své 70. narozeniny.
Vše nejlepší a hodně zdraví přeje manžel 
a dcera s rodinou.

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk,
na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas
    Maurois 

Dne 1. června 2005 oslavil 70. narozeniny
Karel Kotrlý
Hodně štěstí, pevné zdraví Ti přeje manželka
a synové s rodinami.

Dne 14. června 2005 oslaví pan

Alois Směšný své 84. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přejí
manželka a synové Milan a Alois s rodinami.

Farní knihovna nabízí
Můj život: Joseph Ratzinger
                  (nynější papež Benedikt XVI.)

Duše Ruska: Tomáš Špidlík

Kapka krve: Josef Koláček

Hořící srdce: P. Alois Pekárek (promluvy)

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



Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve všechny občany na

Výstavu drobného domácího zvířectva
v zahradě za Kulturním domem v Bludově

Výstava bude otevřena po posouzení zvířat státními posuzovateli 
Sobota 25. června od 13 do 18 hodin 
Neděle 26. června od 8 do 16 hodin

 Výstava bude obeslána zvířaty okresů Šumperk, Jeseník a Olomouc. 
Vystaveni budou králíci, holubi, hrabavá i vodní drůbež, okrasní ptáci a terarijní zvířata. 

Bude zde možno zakoupit kvalitní a oceněná zvířata pro další chov. 
Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína.

Srdečně zvou bludovští chovatelé.

Pohádkový les 
Dětský den
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Skupina historického šermu „Páni z Bludova“
Kulturní dům Bludov

Pionýrská skupina Bludov
vás zvou na

Chatová osada Vlčí důl Bludov
Myslivecké sdružení Hubert Bludov

Kulturní dům Bludov

Pohádkový les 
Dětský den

Sobota 11. června 2005
13:00 – 15:00 hod. 
Pohádkový les  

/z horního konce v Bludově ke Kostelíčku/

14:00 – 18:00 Program u Kostelíčka:
Kejklíř Tomáš Křupala
Break Dance Bludov

Skupina historického šermu „Páni z Bludova“
Dětský divadelní soubor Blud v Tyátru
Psovodi a AGILITY - ZOK Temenice

Jízda na koních
Bohaté občerstvení

- vstupné dobrovolné -

P
Vás zvou na přátelské posezení

ke 40. výročí 
založení chatové osady Vlčí důl

Myslivecká chata 
sobota 25. června 2005 

od 15:00 hodin
•  Živá hudba - hudební produkce Duo Radka Plháka
 z Dolní Čermné – hraje k tanci i  poslechu

•  Kouzelník Michal Janza

•  Bohaté občerstvení

Zveme nejen přátele chatové osady, ale všechny 
občany k přátelskému posezení a prohlídce 

chatové osady

- Vstupné dobrovolné -

Pěvecký sbor CANZONETTA Bludov
Vás srdečně zve

v sobotu 4. června 2005 do kostela sv. Jiří v Bludově

na VI. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU FRANTIŠKA PAVLŮ
ÚČINKUJÍ:
Smíšený pěvecký sbor SONET, Vsetín
Smíšený pěvecký sbor CARMEN, Mohelnice
Smíšený pěvecký sbor, Uničov
Žesťové trio FLASH BRASS, Šumperk
Smíšený pěvecký sbor CANZONETTA, Bludov

Začátek festivalového 
koncertu v 16:00 hodin.
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Z bludovských kronik…
Rok 1952
 …MNV, v němž byly zastoupeny všechny 
složky národní fronty, trval v r. 1952 nadále ve 
stejném složení jako v roce minulém…Schůze 
rady se konaly pravidelně každý týden. 
Komise se scházely dle potřeby. Schůze 
pléna MNV byly svolány třikrát. Vždy byly 
spojeny s „hovory s občanstvem.“ Na nich 
byly „hovory“ hlavním bodem, plénum nebylo 
přitom informováno ani zčásti o usneseních 
rady ani o obecních záležitostech vůbec...
 Při agendě zásobovací se vystřídaly 
během roku 3 úřednice. Nejvíce práce v tomto 
oboru vyžadovalo vydávání potravinových 
lístků na začátku každého měsíce… 
 Úřadovny MNV zaujímaly celkem 6 
místností v zámku. Byla upravena bývalá 
místnost rodinné knihovny Žerotínů ve velkém 
zámeckém sále na zasedací síň MNV…
28. 5. 1953 byl ustaven Výbor žen…
 MNV v Bludově odevzdal oblastním 
komunálním podnikům v Šumperku do správy 

tyto budovy v Bludově, na výzvu obsaženou 
v oběžníku ONV:  bývalý chudobinec, budovu 
č. 319 zvanou Pivovar, nově vystavěný dům 
– učitelské bytové jednotky.  Obecní správě 
zbyly kromě 2 školních budov, kostnice na 
hřbitově a budovy zámecké, ještě Národní dům, 
v němž umístěno kino, bývalý Reků hostinec 
s obecní knihovnou a slévárna č. 480…
 V květnu odepřel MNV v Bludově 
vydati asi 40 vdaným bludovským ženám 
potravin. lístky na měsíc květen za to, že 
neuposlechly výzvy MNV a nenastoupily do 
práce na státní statek a JZD při špičkových 
pracích. Tyto ženy byly zaměstnány 
jenom ve svých domácnostech, neměly na 
starosti ani opatrování malých dětí, a proto 
podléhaly zákonné pracovní povinnosti…  
 3. 9. 1952 se usnesla rada MNV 
na zákazu všech hostinců v Bludově 
třem bludovským občanům, protože se 
tito často opíjeli. Usnesení se stalo na 
žádost manželek postižených občanů…
 Při zjišťování venkovských boháčů, 
úředně nařízeném, označila rada MNV za 

venkovské boháče 3 bludovské občany. 
 V r. 1952 bylo jednotlivci vystavěno 
6 nových soukromých domků rodinných. 
Přestavěny byly 4 soukromé domy. 
Vzhledem k tomu, že soukromé stavebnictví, 
takové povahy jako zde, bylo spíše 
úředně brzděno než podporováno, je to 
počet poměrně značný. Přes toto stavební 
rozšiřování je zde stále nedostatek bytů… 
 MNV se snažil tomuto nedostatku 
odpomoci jednak prohlídkou některých domů 
za účelem zajištění nových bytů, jednak 
výzvou a příkazem rady MNV, aby majitelé 
novostaveb z poslední doby dokončili posud 
nehotové byty podkrovní. Tato opatření 
se nepotkala se žádoucím výsledkem. 12. 
2. 1952 bylo přiděleno poslední stavební 
místo, které ještě vykazoval zastavovací 
plán na pozemcích směrem k lázním…
Na dokončení stavby obnoveného rybníka 
Petrovického ve Vlčím dole se v r. 1952 
nepracovalo. Rybník napuštěn nebyl… 

Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově 
od konce 19. století

VII. pokračování

Po skončení druhé světové války
 Po skončení války byla činnost spolku obnovena na základě 
dekretu prezidenta republiky č. 81 ze dne 25. září 1945 s tím, že 
klub obnovil svou činnost 26. června 1945. Obnovení činnosti 
bylo potvrzeno Zemským národním výborem v Brně 10. prosince 
1945. V Moravském Severu č. 6/1945 je 3. srpna 1945 zpráva o 
obnovení činnosti jednoty Orel. Zprávu o obnovení podaly jednoty: 
Postřelmůvek, Moravičany, Lesnice, Leština, Písařov, Bušín 
a Bludov.
 Ze dne 2. května 1947 pochází kopie žádosti adresované 
Okresnímu soudu v Šumperku. Spolek Svatopluk v ní žádá 
o opětovné zapsání vlastnického práva na nemovitosti zapsané ve 
vložce č. 662. V žádosti se uvádí, že z částky 16 200 RM, za kterou 
Svatopluk (K. Dřímal) Národní dům prodal za války obci Bludov 
bylo zaplaceno na hypotéku, která vázla na nemovitosti 1 200 RM, 
tj. 12 000 Kč, a že je připraven tuto částku uhradit Fondu národní 
obnovy. Součástí žádosti je prohlášení MNV v Bludově, že ten nemá 
proti vložení vlastnického práva pro spolek Svatopluk žádných 
námitek.
 O obnovenou divadelní činnost byl mezi občany velký zájem. 
Pro zvětšení počtu míst v sále byla proto nejprve přistavena boční 
galerie do dvora v roce 1945-1946. Protější galerie do zahrady 
k Minářům (dnes Zapletalovi) se stavěla v r. 1947. V sále bylo po 
obou přístavbách 265 židlí a 27 lavic (400 míst k sezení). Současně 
se stavbou severní galerie byla rozšířena šatna na jevišti a nad ní 
postavena ještě jedna. Byla též postavena nová kuchyň, ve které byl 
umístěn nový bílý sporák.

Katolický čtenářsko zábavní klub Svatopluk a tělocvičná jednota Orel - III.

„Poslední předseda Svatopluka P. Oldřich Koutný a poslední náčelník 
Orla Josef Jekl v roce 1947 při přebírání medaile“
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 Prvním divadlem, které se hrálo po 
válce, bylo 6. července 1945 „Není v Klein 
nad legraci“, 18. srpna se hrála hra „Kolíne, 
Kolíne“, 28. září „Děvče z předměstí“, 
3. listopadu „Modrý husar“. Tuto hru 
opakovali na Vánoce 26. prosince 1945. Co 
se hrálo v r. 1946 nevíme – mimo jiné snad 
i „Radúz a Mahulena“ v režii Josefa Straky, 
kde Mahulenu hrála jeho dcera Marie (dnes 
Krobotová) a Radúze Jan Šaj. 

1947
 Vyčerpávající zprávou o činnosti obou 
spolků je zpráva jednatele Oskara Hrocha 
za rok 1947 přednesená na valné hromadě 
obou spolků v lednu 1948. Ve zprávě se 
dočteme, že „dne 9. 3. 1947 byla sehrána 
divadelní hra ‚Vinice‘ o pěti jednáních, 
režie Anežka Klimešová. 6. a 7. 4. 1947 
sehrána opereta o třech jednáních ‚Děvče 
z přístavu‘. Hrálo se celkem třikrát. Sál byl 
vždy vyprodán. Režii měl Karel Řeřicha, 
hudbu řídil Jan Konečný ml. 20. 7. 1947 
sehrána hra ‚Sestra Anunciata‘, hra měla 
velký úspěch. Režie Anežka Klimešová. 
11. října a 12. října 1947 hrána zpěvohra 
‚Už je v Čechách, jako bejvávalo‘. Hrálo 
se třikrát. Sál zcela vyprodán. Režii měl 
Karel Řeřicha. Hru s úspěchem zahráli 28. 
října 1947 v Rovensku. 8. a 9. listopadu 
1947 sehrána v režii Josefa Straky hra 
z valašského prostředí ‚Pasekáři‘. Hra 
měla vysokou úroveň.“ (Za zmínku stojí, 
že vnuk ochotnického režiséra Josefa 
Straky, syn Marie Krobotové, Miroslav 

mikulášská nadílka. Před představením byla 
mikulášská nadílka. Téhož dne odpoledne 
byla mikulášská nadílka pro děti spojená 
s loutkovým divadlem a promítáním filmu. 
Přesto, že téhož dne byla v Bludově ještě 
jedna nadílka, sál by úplně obsazen dětmi 
a dospělými. Na Vánoce 26. a 28. prosince 
sehrána výpravná opereta „Perle panny 
Serafinky“. Režíroval Karel Řeřicha, hudbu 
řídil Jan Konečný ml. Pro děti se pravidelně 
hrálo loutkové divadlo, v přestávkách 
loutkových divadel jsou promítány úzké 
filmy. Toto si získalo u dětí značnou oblibu.
Dne 27. dubna 1947 byla pořádána pouťová 
taneční zábava. Účast byla obrovská, 
důsledek to zvětšeného sálu a dobré hudby. 
Taková účast ještě nikdy v Národním domě 
nebyla. 24. srpna 1947 byla po veřejném 
cvičení orelská veselice. Hodovou zábavu 
19. října 1947 měl dle nájemní smlouvy 
ve své režii hostinský Jan Konečný. Dne 
11. ledna 1948 pořádán maskový ples. Ráz: 
‚Mír mezi národy‘. Sál byl vkusně vyzdoben 
papírovými pásy a věnci. Na bočních 
galeriích byly vymalovány obrazy Kremlu 
a anglické sněmovny. Na zadní galerii byly 
znázorněny Hradčany. Uprostřed jeviště pak 
byla umístěná americká socha Svobody 
s planoucí pochodní v ruce. Na stropě byl 
zavěšen věnec s bílou holubicí uprostřed.
 24. srpna 1947 se konalo veřejné 
cvičení Orla. Průvod čítal více než 500 
osob. Průvod odešel nejdříve k Pomníku 
padlých, kde byl položen věnec. Po 
svatém požehnání v kostele byl průvod 
vesnicí. Zvláštní pozornost budila skupina 
děvčat v národních krojích. Na místě 
slavnosti promluvil župní jednal bratr 
František Přerovský ze Zábřeha, který též 

předal orelskou medaili „Orel zásluze“ in 
memoriam d.p. Karlu Dřímalovi. Tak, jak 
bylo zvykem, součástí slavnosti byla mše 
svatá za zemřelé členy obou spolků, které 
se zúčastnili Orli v krojích. Večer se konala 
orelská zábava, která se vydařila.
 20. července 1947 se zúčastnily oba 
spolky pohřbu Františka Březiny, jednoho 
z nejstarších členů Svatopluka (starosta 
obce 1911-1918). Členstvo, dorost i žáci 
doprovodili jej v krojích na jeho poslední 
cestě. Oba spolky se zúčastnily korporativně 
s prapory církevních slavností Vzkříšení a 
Božího Těla. Orel se zúčastnil v krojích.“ 
Dospělých členů oba spolky sdružovaly 182. 
Pro rok 1948 si předsevzali znovuvzkřísit 
činnost tělovýchovnou, zúčastnit se chtěli 
orelského zemského sletu v Kroměříži (v r. 
1948), v roce 1949 celostátní sletu v Praze. 
Připravovali se na vybudování ústředního 
topení a upravení jeviště Národního domu.
Posledním divadlem sehraným 3. února 
1948 byla hra „Veronika“. Kolikrát se 
hrála a kdo byl režisérem, se nedochovalo. 
Nacvičenou hru „Pod naší lípou“, která se 
měla hrát 29. března 1948, zakázala Okresní 
rada osvětová v Šumperku. Hru posoudila 
jako „málo hodnotnou a nevyhovující“. 
Přípis dala na vědomí velitelství SNB 
Bludově s příkazem provést kontrolu a 
v případě, že by spolek divadlo hrál, „budiž 
učiněno trestní oznámení“.

Po roce 1948
 To už totiž i do bludovských dějin 
zasáhl komunistický Vítězný únor. Místní 
akční výbor Národní fronty (MAV NF) 
byl v Bludově ustaven 29. února 1948. 
Československá strana lidová, propojená 

Krobot se stal po r. 1990 známým 
režisérem Národního divadla v Praze, nyní 
je režisérem Divadla v Dejvicích. Dcera 
Miroslava Krobota – Lenka Krobotová 
– je úspěšnou herečkou, kterou můžeme 
vidět ve filmech Útěk do Budína, Jedna 
ruka netleská apod. Třeba i na jejich dráhy 
měly vliv geny po prapředkovi, úspěšném 
režisérovi bludovského ochotnického 
divadla v polovině století.) Citujme dál 
z jednatelské zprávy: „7. 12. 1947 sehrána 
fraška o čtyřech jednáních ‚Bílá myška‘ 
– režie K. Řeřicha. Před představením byla 

„Theodor Březina – režisér“ 

„Snad poslední hasičsko-orelské představení Jakub Oberva – 1956? 1957?“
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s Orlem a Svatoplukem, v něm měla 
jednoho zástupce ze čtrnácti. Předsedou 
se stal Břetislav Březina, odborný učitel a 
předseda místní organizace KSČ. Jednoho 
člena měl v tomto orgánu Sokol (Josef 
Adámek – tesař). Za Svatopluka a Orla 
v něm nebyl nikdo. Předsednictvo okresního 
výboru KSČ dalo 5. března 1948 za úkol 
svým vesnickým organizacím rozkládat 
prostřednictvím MAV NF organizace jiných 
stran a spolků (hlavně náboženských). 
17. března 1948 za dozoru SNB (tato 
„služba“ připadla tehdy na mého otce – do 
1. 5. 1950 člena SNB) byl proveden soupis 
veškerého inventáře, tj. majetku spolků 
Svatopluk a Orel. Není bez zajímavosti, že 
bylo zabaveno i 23 kusů loutek a loutkové 
divadlo.Tyto s největší určitostí skončily 
Na nové, kde se po roce 1948 (možná už 
předtím) hrávalo loutkové divadlo, které 
vedl p. Augustin Kvapil. Veškeré zabavené 
jmění připadlo rozhodnutím Okresního 
národního výboru v Šumperku Místnímu 
národnímu výboru v Bludově. Jednalo 
se o dům čp. 353 s tělocvičným sálem, 
stálým jevištěm, hostinskými, spolkovými a 
obytnými místnostmi s různým nábytkem a 
tělocvičným nářadím (kupř. hrazdu, koně a 
dřevěný můstek si 7. 1. 1949 odváží Sokol 
Hrabišín). Zabavená knihovna Svatopluka 
byla začleněna do obecní knihovny – 
s obecní knihovnou se již v r. 1946 sloučila 
knihovna TJ Sokol. Zaknihování Národního 
domu na nového majitele povolil okresní 
soud 10. května 1951 - ve vložce č. 662 je 
přeneseno vlastnické právo domu čp. 353 
na československý stát – MNV Bludov. 
K oficiálnímu rozpuštění spolku Svatopluk 
došlo rozhodnutím rady ONV Šumperk 
dne 7. února 1949 na základě § 1, odst. 2, 
příloha c) vládního nařízení č. 305/1948 
Sb. ze dne 28. 12. 1948 ve smyslu §§ 25 

a 27 zákona č. 134/1867 ř.z., opírající se 
o ustanovení § 1 zákona č. 213/1948 Sb. 
Tělovýchovná jednota Orel zanikla již při 
sjednocení tělesné výchovy v republice.
 Touha hrát divadlo byla zřejmě silnější 
než zákazy a nařízení. Proto – možný byl 
i jiný důvod – většina členů divadelního 
odboru obou rozpuštěných spolků vstoupila 
do Sboru dobrovolných hasičů v Bludově a 
divadla dále hráli zaštítěni tímto spolkem. 
Již 19. prosince 1948 se hraje hra „Slovo 
dělá muže“. 2. a 3. prosince 1950 „Na 
letním bytě“. Ve vzpomínkách účastníků 
se zachovaly názvy těchto divadelních her: 
„Pražské švadlenky“, „Ostrov milování“, 
„Paličova dcera“, „Sto dukátů za Juana“, 
„Podskaláci“, „Dámy a husaři“. Snad 
posledním hasičsko-orelským divadlem 
byla hra „Jakub Oberva“. Režíroval Karel 
Řeřicha, maskér Gustav Kvapil, nápověda 
Vojtěch Kvapil. Hudbu nacvičil Jan 
Konečný, zpívaly zpěvačky z kostela. Není 
bez zajímavosti, že oblíbená kapela ze 
šedesátých a sedmdesátých let dvacátého 
století HOKO (Honza Konečný) vznikla 
v bludovském Národním domě.

Osudy Národního domu
Na závěr si všimněme ještě osudů budovy 
Národního domu čp. 353. 9. května 
1949 dostává výpověď z bytu hostinský 
Jan Konečný, a to proto, že „hostinec je 
semeništěm působícím k rozbíjení jednoty 
v Bludově“. 5. října 1949 předává hostinec 
Janu a Marii Zajícovým z Hrabenova. 15. 
května 1949 dostává výpověď Karel Straka 
– domovník. Na základě odvolání jej však 
zde nechávají bydlet do doby, než dokončil 
stavbu rodinného domku pod kostelem. 11. 
října 1949 se do sálu stěhuje kino, které 
se do té doby provozovalo v Sokolovně. 
Od 1. ledna 1952 se uzavírá hostinec 

i Josefu a Marii Zajícovým. Do uvolněných 
bytů se nastěhovaly rodiny Josefa Březiny 
a J. Stona. J. Březina topil při filmových 
představeních v sále, kontroloval vstupenky 
atd. 10. 12. 1965 bylo rozhodnuto zrušit 
byty v Národním domě a místnosti předat 
školní družině. Do kdy se zde promítalo 
kino, jsem nezjistil. Údajně z důvodů vadné 
elektroinstalace byl jeho provoz ukončen 
ještě před rekonstrukcí, na kterou bylo 
vydáno stavební povolení 26. června 1978. 
 S až neuvěřitelnou důsledností bylo 
při této rekonstrukci zlikvidováno vše, co 
by mohlo v budoucnu vyvolat sebemenší 
vzpomínku na spolky Svatopluk a Orel, 
případně na ty, kteří se o stavbu Národního 
domu zasloužili. Nad jevištěm byla 
zamalována bílá orlice, na stropě znaky 
zemí Koruny české, které dodávaly prostředí 
neopakovatelnou atmosféru. Plátěná opona, 
na které byl obraz Svatopluka byla vyříznuta 
a na ohni v zahradě spálena. Na oheň se 
přihodily i obrazy Hynka Merty a jeho ženy 
Kateřiny, které se našly na půdě. Hynek 
Merta byl ředitelem bludovské Občanské 
záložny, byl to štědrý donátor Svatopluka 
a kostela – tento nechal na svůj náklad 
v r. 1895 vymalovat. Kdo z vás si myslí, že 
jsem si tuto epizodu pro pobavení čtenářů 
vymyslel, tak se mýlí. Člověk, kterému 
byla tato práce nařízena a který ji vykonal, 
ještě žije – zavedu vás za ním. Když jsem 
se před časem ptal J.H. na důvod vandalské 
likvidace těchto památek, tak tvrdil, že to 
vše nařídil předseda MO KSČ, který již 
dnes nežije.
 Za zamyšlení stojí, zda by nešlo objekt 
dnes Kulturního domu využívat k účelům, 
pro který byl našimi předky postaven. 
Výprodeje všeho možného i nemožného 
nemají zcela určitě nic společného 
„se šířením vzdělávání a pěstování 
společenského života“ (částečná citace 
z § 2 stanov Svatopluka). Ani zakladatel 
spolku P. František Remis by se asi nebránil 
pronajmout sál k občasným prodejům, ale 
jen proto, aby získal finance na podporu 
spolkové činnosti. Vše však souvisí se vším, 
a proto nelze v dohledné době čekat změnu 
zaběhnutých zvyklostí.

Stanislav Balík st.
Prameny a literatura:
Archiv spolku Svatopluk a Orel, 
SOA Šumperk.
Balík, S. (2000): Miloval jsem okrasu domu 
Tvého. Bludovský monstrproces 1950-1952. 
CDK Brno.
Březina, J. (1927): Paměti obce Bludova. 
Obec Bludov.
Janíčková, P. (2002): Spolky a spolkový 
život v Bludově do r. 1918, diplomová 
práce, SOA Šumperk.
Moravský Sever, SOA Šumperk.
Vzpomínky paní Josefy Krejčí.

„Divadelní představení ‚Modrý husar‘ z listopadu 1945“
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 V roce 1963 byl zahájen provoz na koupališti Vlčí důl. Ideální 
poloha nového koupaliště uprostřed zalesněných svahů vybízela ke 
vzniku rekreační oblasti. Na pravé straně zvané šachta začala proto 
brzy výstavba rekreačních chat. Už v  r. 1965 položil základ chatové 
osadě Vlčí důl  stavbou první  chaty pan Jiří Hroch. Od  r. 1967 
postupně chat přibývá a zájem vzrůstá jednak mezi bludovskými, 
později přichází i řada dalších ze Šumperka a okolí. Zájemce 
dostává stavební místo rozloze 400 m2. 
 Začátky nebyly vůbec snadné a první chataři museli při stavbě 
svých chat překonávat řadu překážek. Původně zde bylo všude křoví, 
neexistovaly příjezdové cesty, elektřina se přiváděla  z koupaliště, 
také voda nebyla k dispozici.Teprve v následujících letech chataři 
svépomocí vybudovali elektrické rozvody a zajistili vše potřebné pro 
přívod el. energie. To vše pak  předali Severomoravské energetice. 
V r. 1970 byla vykopána studna vrtem v dolní části osady do 
hloubky 13 m a tím zajištěna pitná voda. Pro spojení osady bylo 
třeba vybudovat příjezdové komunikace pro horní i dolní část.V r. 
1971  byla upravena příjezdová cesta od lip. Dále bylo vybudováno 
volejbalové hřiště v dolní i horní části osady, prostor pro posezení 
a táboráky, parkoviště. V r. 1972 pokračovaly úpravy v dolní části 
vybudováním  nového mostu před osadou a úpravou toku Vitonína. 
V r. 1973 zbývají už jen 4 volná místa z areálu vyhrazeného pro 
výstavbu chat a do r. 1976 byla chatová výstavba dle zastavovacího 
plánu dokončena. S další výstavbou chat se do budoucna už 
nepočítá. 
 Před koupalištěm byla postavena podniková chata Lesního 
závodu Ruda n. Mor.  a v těsném sousedství osady byla v r. 1985 
zahájena výstavba chaty mysliveckého sdružení Hubert Bludov. 
V roce 1995 byla uvedena do provozu. 
 V současné době tvoří osadu 33 čísel popisných,  z toho 1 – 3 
leží mimo chatovou oblast, majitelé jsou  ze Šumperka, Zábřehu, 
Kroměříže, bludovští občané vlastní pouze 4 chaty. Jedna chata je 
obydlena trvale, pět chat se pronajímá a  všechny chaty jsou trvale 
využívané. Chaty jsou převážně majetkem původních majitelů 
nebo jejich rodin, pouze 3 chaty změnily majitele. Každá chata 
má elektřinu, vodu, topí se dřevem. Do osady byl přiveden telefon 
– nyní zde fungují 4 pevné linky. Jinak se užívají ke spojení také 
vysílačky CB. Pro interní komunikaci slouží schránky na chatách a 
nástěnky, poštovní schránka je pak v ulici Za školou. Pro udržování 
čistoty jsou v horní části umístěny společné kontejnery na odpad. 
V zimě se cesta z horního konce protahuje až k chatové osadě.
  Práce na modernizaci osady pokračují stále – v r. 1983 se osada 
napojila na studnu před koupalištěm a byl vybudován vodovod do 
všech chat, v r. 1986 byl vybudován nový transformátor pro Vlčí důl 
a chatovou oblast. V loňském roce byla rekonstruována el. síť  a  
veřejné el. osvětlení. Za to vše a celkově dobrou spolupráci  děkují 
zástupci chatové osady současnému vedení obce. 
 Díky hlídací službě, na které se podílí všichni chataři, 
nezaznamenala osada už mnoho let žádný případ vloupání a 
vandalství. Poslední incident, a to poškození laveček, je z  

Čtyřicet let chatové osady Vlčí důl

Chata lesního závodu Ruda nad Mor.

Střed chatové osady

Brigáda po ničivé bouři 1984

Myslivecká chata
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r. 1992. Chataři se podílí nejen na úpravě svých chat a pozemků, 
ale udržují i společné prostory – komunikace, hřiště, tábořiště, aj. 
v bezvadném stavu. Ze společné pokladny hradí společné opravy. 
Všichni chataři také pomáhají na brigádách ve prospěch obce, 
např. se zapojili do rekonstrukce restaurace Vlčí důl, pomáhali při 
odstraňování škod po průtrži aj. V r. 1985 a 1997 obdržela chatová 
osada Čestné uznání za obětavou práci ve prospěch obce. 
 Tělem i duší chatové osady, a to doslova, je pan Jiří Hroch. Bez 
jeho obětavosti a  iniciativy  by se jen stěží bludovská chatová osada 
pyšnila tak dobrými výsledky a byla v takovém stavu, jak je dnes. 
A tím je myšleno nejen upravené prostředí, bezpečný pobyt v osadě, 
ale i přátelské vztahy, které v osadě panují. Chataři žijí neformálním  
společenským životem, několikrát do roka se setkávají na schůzkách, 
kde plánují další chod osady,  setkávají se na táborácích, při oslavách 
narozenin a dalších příležitostech.
 Chatová osada provozuje tábořiště, které nabízí k pronájmu 
pro školní výlety, soukromé oslavy apod. pro 50 osob. K dispozici 
je hřiště, židle, stole, sítě, balony a  kiosek s el. proudem.

Mgr. Jarmila Divišová

Koupaliště Vlčí důl v r.1965

Úprava příjezdové cesty r.1975

Cyklokros r.1986Jarní směna 1987
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Poslední dobou se setkáváme s pojmem 
Diamantová voda a mnozí z nás už ji pili.
 Já sama vím, že je velmi lahodná, po 
smíchání s vodou “z kohoutku” zbavuje ji 
chlorové příchutě. Při pití vyslovím myšlenku: 
“vodičko, zbav mne bolesti nohou, nebo vyluč 
mi ze spánku starosti, abych si dostatečně 
odpočinula.” Záleží na každém jednotlivci 
s jakou vírou, vážností a láskou k této 
Diamantové vodě přistupuje.
 Z časopisu Medium číslo 3, březen 2005 
jsem pro vás vybrala.
 Diamantová voda je živá, inteligentní. 
Přišla k nám z Francie, autorem použité 
technologie je Francouz Joel Ducatillon, 
Diamantová voda se šíří zdarma!
 Reaguje na přání a úmysly, které do 
ní vložíme. Záleží vždy na jednotlivci, jak 

Diamantovou vodu příjme, s jakou láskou k ní 
vznáší svá přání, jaké emoce a sílu do ní vloží. 
Tato voda je do nekonečna reprodukovatelná.
 Rozmnožování
Vezmeme 1 dl Diamantové vody a nalijeme 
do litrové, skleněné nádoby a dolijeme 
vodou a necháme 1,5 hod. působit. Tedy 
10% Diamantové vody na 100% konečného 
objemu.
 Použití
Vezmeme skleničku s Diamantovou vodou 
a nahlas vyslovíme své přání. (postupně 
mi vyčisti trávicí trakt atd.) Vhodné je své 
přání k Diamantové vodě opakovat, efekt se 
tím zvýší. Vždy záleží na síle myšlenky 
a emocích.
 Diamantová voda má mnohostranné 
použití. Čistí a detoxikuje lidský organismus 
od škodlivých látek a odplavuje je z těla 
ven, uvolňuje a likviduje nashromážděné 

energetické bloky. Léčí mnoho nemocí, působí 
příznivě na lidi, ale i na zvířata a veškerou 
vegetaci na zemi. Diamantová voda je 
srovnávána s léky, především s homeopatií 
a fytoterapií.
 Diamantovou vodu můžeme pít jako 
běžný nápoj, ale vaří se z ní čaje, káva, 
pokrmy. Vařením ani zmrazením se její účinky 
nezničí.
 Tato voda působí protizánětlivě, 
desinfekčně, hojí rány, bělí zuby, léčí 
nejrůznější nemoci atd. Snižuje obsah chlóru 
ve vodě. Upravuje krevní oběh, snižuje 
hladinu choresterolu a pomáhá i při snižování
hladiny cukru v krvi.

Jana Leštinská, léčitelka.

Vzorek vody můžete získat každou středu 
v klubu důchodců.

Diamantová voda

 Po Velikonocích se nás v kulturním domě sešlo sedm 
párů statečných, tancechtivých většinou dobrovolníků. 
Přivítala nás vedoucí KD p.Divišová a taneční mistr 
p.Hrubý. A pak to začalo.

  Učili jsme se počítat tři-čtyři a pět-šest, poslouchat 
hudbu a najít rytmus, nepokopat se navzájem a při tom 
s úsměvem ladně kroužit kolem sálu. Mistr se snažil 
povzbuzovat naše upadající sebevědomí potleskem 
i pochvalou. Do každé hodiny vložil country či jiný 
kolektivní tanec, což jsme s radostí uvítali. Příjemným 
osvěžením byly přestávky a prodloužené, kdy jsme 
se poznávali navzájem a vznikal nový kolektiv.

  Tímto chci všem, kteří se  podíleli na uskutečnění 
a průběhu příjemných tanečních večerů, poděkovat. A ti, 
co do tanečních hodin nechodili, mohou jen litovat. Ale 
jen chvíli, protože už nyní se všichni těšíme, že tyto kurzy 
budou brzy pokračovat.             

Taneční parta.                                                            
   

Taneční 2005

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

Za tento nezasloužený dar
chci spolu s Vámi poděkovat

Bohu
slavením

PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ

v sobotu 9. července 2005
v 1030 hodin

v kostele sv. Jiří
v Bludově

Průvod z domu primicianta
vyjde v 1000 hodin

fr. Konrád Pavel Ston OFM Cap.
Kapucínská 2, 772 00 Olomouc

Řád menších bratří kapucínů
s radostí oznamuje,

že dá-li nekonečně milosrdný Bůh,
přijme bratr Konrád Pavel Ston

 z rukou Jeho Excelence
nejdůstojnějšího Otce arcibiskupa

Mons. Jana Graubnera

SVÁTOST KRISTOVA
KNĚŽSTVÍ

v sobotu 25. června 2005
v 930 hodin

v katedrále sv. Václava
v Olomouci

Introíbo ad altáre Dei, 
ad Deum, qui laetíficat juventútem meam.

Ó nejsvětější Panno Maria, 
vypros mi milost vytrvalosti v dobrém 

a stálou lásku k Ježíši.
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Nevím, jak svůj příspěvek mám nadepsat. Zhruba v posledním půl roce byla rozbitá skla na skříňkách, které jsou umístěny kousek od 
Pomníku ak. malíře Kašpara. Skříněk je celkem pět. Republikáni dr.Sládka, ODS, KSČM, potom jedna volná, kterou před volbami 
využívala KDU a poslední ČSSD. Kromě Republikánů byly skříňky celkem pravidelně obměňovány. Často upozorňovaly na státní svátky, 
významná výročí a pod. I když zaměření jednotlivých pol. stran je velmi rozdílné, dovedly vedle sebe žít v pohodě. Ten, který si dal tu 
práci již 2 x skříňky poničit, nemá asi rád žádnou pol. stranu. Chtěla bych mu říct, že jeho primitivním činem nezanikne ani jedna z nich. 
Také nepoškozuje pol. strany ale obec, která je majitelem těchto skříněk a tak ochuzuje rozpočet obce, tedy nás všech a pokud je občanem 
Bludova, tedy i sebe. Jsem již stará osoba, ale každé práce si vážím. Chtěla bych vám poradit, pokud chcete něco změnit, založte novou pol. 
stranu, která Vám bude vyhovovat, konec konců do voleb jich kandiduje vždy kolem 40. Zanechte těchto primitivních činů. Pro většinu 
slušných občanů zůstanete jen obyčejným vandalem.

Dana Hojgrová.

 Vedle pravidelné činnosti, jejíž přehled byl už v Bludovanu 
uveřejněn, se v kulturním domě uskutečňují další akce. Některé se 
pravidelně každoročně opakují, jiné se pořádají nárazově. Přehlídka 
dětských a mládežnických kapel a jednotlivců FOTRC patří k těm, 
které vždy na podzim přilákají milovníky trampských, country 
a folkových písniček, tentokrát to byl už ročník šestý.
 V rámci Kruhu přátel hudby se uskutečnilo 12 koncertů se 
špičkovými umělci z celé republiky i ze zahraničí. Již tradičně 
jsme obdrželi mimořádnou finanční dotaci za vynikající program 
od Nadace českého hudebního fondu v Praze. Dále to byl koncert 
Evy Henychové, Květy paní Operety, Hašlerovy písničky a  v rámci 
folklorního festivalu Šumperk vystoupil národopisný soubor /Jižní 
Korea/. 
 Velký prostor byl věnován divadelním představením  přespolních 
souborů, celkem jste v  tomto roce mohli navštívit čtyři představení 
pro dospělé a tři pohádky pro děti. V rámci projektu Kultura školám 
se zde konalo také pět divadelních přestavení a jedna cestopisná 
přednáška pro základní a mateřskou školu. V květnu se předvedli žáci 
hudebních kurzů na tradiční žákovské akademii, před vánocemi si 
mohli zasoutěžit v Šachovém turnaji.
 Uskutečnil se maškarní karneval a čtyřikrát dětská diskotéka.
 Jako spolupořadatel se KD podílel na přípravě a realizaci 
následujících akcí -  Oblastní kolo Trampské porty, Vinobraní, Pálení 
čarodějnic, Rytířské klání, Maškarní ples a Dětský den. Spolu se 
Sborem pro občanské záležitosti byla připravena Mikulášská beseda 

pro důchodce, Mikulášská besídka pro děti a Výšlap za bludovským 
špekáčkem.
 Bludovské organizace uspořádaly v tomto roce  šest plesů. Dále 
se zde jednotlivé organizace představily s dalšími akcemi, jako např. 
Přehlídka harmonikářů /Bludověnka/, Pivní slavnosti /Domino/,  
Setkání klubů důchodců /Klub důchodců/, Soutěž Paragraf /ZŠ/.
 Navštívit jste mohli výstavu drobného zvířectva /Chovatelé/ 
a výstavu bludovských zahrádkářů. Také kulturní dům připravil
v pořadí už čtvrtý ročník výstavy Můj koníček, na které se 
podařilo shromáždit tradičně velké množství exponátů.
 Z přednáškové činnosti to byla přednáška se zdravotní tématikou 
a přednáška, kterou uspořádali Skauti. Dvakrát se otevíral kurz 
autoškoly.
 Kulturní dům byl využíván dále k prodejním akcím /60x/, 
prodejním přednáškám /4x/, soukromým oslavám /6x/. Díky 
pronájmům z těchto akcí mohly být pořádány kulturní akce jako 
koncerty, divadelní představení aj.  V tomto roce se v kulturním domě 
dvakrát volilo, jedenáctkrát schůzovalo a několikrát se zde setkali 
jubilanti.
 Bylo uspořádáno několik zájezdů -  do Prahy na činohru a dvakrát 
muzikál, pětkrát jsme navštívili Moravské divadlo Olomouc, dvakrát 
divadlo Šumperk, s dětským  zájezdem ZOO  a Punkevní jeskyně, 
pro velký zájem se opakoval zájezd na   Dlouhé Stráně a do Velkých  
Losin, šestkrát jsme navštívili Polsko.
 V rámci informačního střediska jsme poskytovali kopírování 
a internet pro veřejnost, prodej propagačních a upomínkových 
předmětů. 

Mgr.Jarmila Divišová

Přehled akcí uspořádaných v Kulturním 
domě Bludov v roce 2004

POSLEDNÍ KMOTR  /MARIO PUZO/ 
mafiánský román,napjatá atmosféra uvnitř italské enklávy 
v newyorském Bronxu......

MISTR KLAMU  /FREDERICK FORSYTH/  
román o soubojích na neviditelné frontě tajné služby, jež vyžaduje
pevné nervy, rozhodnost a umění riskovat.

UDEŘ TVRDĚ A PŘESNĚ /RALPH BARKER/ 
bombardéry RAF v Evropě, neuvěřitelné příběhy odvahy 
a sebeobětování.

DŮM NA VENKOVĚ   /WELDON FAY/  rodinný román.
ŠKOLNÍ SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ  /PAVEL DOLEJŠÍ/
331 českých spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti.

RANHOJIČOVA POUT  /WOLF SERNO/
při dramatické plavbě lodí se hrdina setkává s krásnou dívkou 
Arlette, která nejenom získá jeho srdce, ale nakonec ho přivede 
na rozhodující stopu vedoucí k jeho rodině...

PŘÍLIŠ MNOHO SVĚDKŮ  /DOROTHY L. SAYERSOVÁ/ detektivní příběh.
PES HLÍDÁ VRAHA  /LAURIEN BERENSON/
další detektivka ze série příběhů vražd mezi kynology.

MLADÁ LÉTA VELKÝCH CÍSAŘOVEN  /BEATE HAMMONDOVÁ/ 
o životě tří velkých rakouských císařoven - Marie Terezie - Alžběta 
- Zita.

R-JAKO RISK  /SUE GRAFTON/ 
příběh o lásce, která si žádá pomstu, ale točí se i okolo praní špinavých 
peněz.

JEDNA MEZI DVĚMA  /MARCELA HOLEČKOVÁ/
první radosti a strasti života dnešních mladých dívek.

KRÁLÍCI , SLEPICE  /ESTHER VERHOEF/ 
dvě příručky začínajících chovatelů.

ŽIVÁ PLANETA  /RICHARD SPURGEON/ 
ekologie, planeta Země, sopky, podnebí, zemětřesení, řeky a moře,
vládní experimenty.....

CESTA DO DĚJIN S LOVCI POKLADŮ  /NICOLA BARBER/ 
tajemství hlubin-hrobky.

GARFIELD POVOLUJE OPASEK  /JIM DAVIS/ 
kniha plná comicsů-sebrané Garfieldovy stripy.

S.HOLINKOVÁ - KNIHOVNICE.

J A R N Í  Č T E N Í
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 Jedinečný koncert světové kytarové špičky Štěpána Raka 
v přeplněné obřadní síni bludovského zámku zakončil letošní koncertní 
sezónu.
 V tomto roce byly koncerty vážné hudby pořádány na zámku 
v obřadní síni, v kulturním domě a také v zámecké oranžérii. 
 Děkuji touto cestou paní Balharové za to, že nám vyšla vstříc 
a umožnila pořádání koncertů v oranžérii, která se stala  důstojnou 
náhradou za koncertní zámeckou síň. 
 Vystupujícím umělcům se zde velmi líbilo a dobře se jim zde 
hrálo. Diváci tak mohli strávit příjemnou hodinku při poslechu 
krásných melodií a navíc obklopeni nádhernými kytkami a rostlinami.
 V této koncertní sezóně jsme mohli obdivovat koncerty 
následujících umělců a hudebních seskupení:

 • Ivan a Katarína Ženatí- housle a klavír
 • Benewitzovo kvarteto
 • Marta Balejová, Jiří Hošek a Carmen Mayerová 
  - Pocta Edith Piaf
 • Bohumil Smejkal a František Novotný – housle a viola
 • Julie Meixnerová, Václav Vedral - zpěv a klavír
 • Bohemian Brass – žesťové kvinteto
 • Roman Patočka a Silvie Ježková- housle a klavír
 • Hana Frejková a Michal Hromek – Písně v jidiš
 • Čeněk Pavlík a Eva Šilarová - housle a klavír
 • Janáčkovo kvarteto a Alfred Strejček – Sedm posledních 
  slov Ježíše Krista
 • Camerata quintet- Koncert ke 320. výročí narození 
  J. S. Bacha
 • Štěpán Rak – Kytarový recitál

Mgr. Jarmila Divišová

Kruh přátel hudby 

KHP Bludov Janáčkovo kvarteto a Alfred Strejček

KHP Bludov 

Tradiční setkání klubů důchodců, pátek 15. dubna 2005 v kulturním domě  a velkolepá módní přehdídka
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 Když se řekne Ivančena, mnoho lidí neví, 
co to je. A pro ty, kdo nevědí, co to je, kde se 
nachází a proč se tam vlastně jezdí, tak zrovna 
pro ty, ale samo sebou i pro jiné, naskytla se 
šance, jako každý rok, podívat se na Ivančenu. 
Sešli jsme se 22. dubna (což bylo v pátek) v 
16:15 před klubovnou. Počkali jsme na 
opozdilce a vyrazili směr bludovské nádraží.
 Cesta rychle uběhla a už jsme seděli ve 
vlaku. V Zábřehu jsme přestoupili do rychlíku 
a vyjeli. Několik málo lidí objevilo, že ve 
vlaku s „kupéčkama“ jsou postele. To je objev, 
že, Kikine? Cesta nám ubíhala a my holky 
jsme si krátily cestu hrou „Na faráře“. Co 
dělali kluci, nevím, ale nejspíš rozjímali o té 
krásné přírodě. S postupem času nám ubývaly 
sladkosti a přibližovala se Ostrava. Tady se k 
nám měl připojit br. Australan. Tak teď jsme 
kompletní. Tentokrát je našim cílem zastávka 
Frýdlant nad Ostravicí. Tam na nás počká 
vůdce tamního skautského oddílu. Nebylo mi 
upřesněno jméno ani jiné okolnosti.
Tak a už jsme na místě a společně jdeme 
do bývalé školní družiny, kde máme přespat 
společně s ostatními oddíly.
 Po příchodu se se všemi s úsměvem 
zdravíme a chystáme si naše budoucí lože. 

Jelikož uvnitř není co dělat, jdeme si ven  
zahrát „tři-patnáct“. To je ovšem, jak jsme 
všichni zjistili, docela velká zabijárna, pokud 
s vámi hraje Hanes a Austri. Takové skoky 
nemá ani slon, proto raději všichni dobrovolně 
vypadnou. Po této hře nás Austri zasvěcuje 
do tajemné hry „Poklad strašidelného domu“. 
Podstatou téhle hry bylo - jít potmě s baterkou, 
najít poklad (v tomhle případě dřevěné kolečko) 
a hlavně NELEKNOUT SE!!! Jelikož ten 
poklad hlídala druhá skupina. Někteří strašili 
jako o závod. Např. ses. Sapka, Duchna, ale i 
Kuli, která byla ukrytá v rohu temného pokoje, 
kam se odvážili jen ti nejodvážnější. Nejvíc 
slyšet byl br. Samo, který vždycky vylítl, až 
kliky lítaly kolem. Potom jsme se vyměnili a 
strašili jsme naopak zase my. Po téhle bezva 
hře jsme se odebrali do pokoje, kde jsme měli 
věci a spacáky. A už nás Austri pomalu hnal 
do hajan, protože už bylo pozdě. Zhasnuli jsme 
a Austri nám zahrál na svou harmoniku a my 
se slastně odebírali do našich snů. Postupně 
už všichni odpadali a za malou chvíli už bylo 
slyšet jen spokojené chrápání a sem tam 
i nějaký výkřik. 
 Ráno nás probudil Austri též svou 
harmonikou. Dnes máme za úkol vyjít na 

Lysou horu a pak honem na slavnostní 
ceremoniál. Musím uznat, že nám tentokrát 
při výstupu počasí přálo. Austri nám cestou 
vyprávěl, proč se tam chodí a jak vznikla 
mohyla. Že to je místo, kde se vzpomíná 
na ostravské skauty, kteří byli jako účastníci 
protinacistického odboje zavražděni 
gestapem na konci války. Od roku 1946 se 
sem vždy o svátku sv. Jiří putuje, každý se 
svým kamenem, který přikládá na mohylu, 
která zde již téměř šedesát let roste (je v ní 
např. i kámen z Měsíce). Doputovali jsme 
na Ivančenu a z té jsme spěchali na Lysou 
horu. Odtud se nám naskytl nádherný pohled 
na krajinu. Ale to už jsme se vraceli dolů na 
slavnostní ceremoniál, kdy jsme k mohyle 
přiložili každý svůj kámen – mnozí z nás 
nesli bludovit. Tolik skautů pohromadě jsem 
ještě nikdy neviděla! Poté jsme všichni sešli 
společně dolů. Po společném rozloučení 
spěcháme na nádraží a už frčíme všichni 
rychle domů, se spoustou zážitků. 

ses. Lucie Gronychová – Kometa
převzato ze skautského střediskového 

měsíčníku „Bludovit“

 Část našeho Bludovanu č. 4/2005 je 
věnována informacím o našich nejmladších, 
o jejich  aktivitách a šikovnosti, část 
o současnosti, část vzpomínkám.
Mne zaujal a potěšil vzpomínkový 
nekrolog věnovaný bývalému panu faráři 
P. Karlu Dřímalovi, který byl umučen na 
sklonku druhé světové války v Terezíně 
dne 5.5.1945. V reakci na nelidské 
zacházení při vyšetřování na gestapu 
v Šumperku řekl: „Máte moc, ale láska vám 
chybí!“ (cit. z článku pana R. Řežuchy) 

 Cítím jako povinnost za svoje zemřelé 
rodiče sdělit nejen svým vrstevníkům 
a pamětníkům, ale hlavně našim mladým, 
že uvedená slova zazněla z úst pana faráře 
plným právem a vyjadřují jeho osobní postoje 
katolického kněze a „lidumila“, které se mu 
staly nejen životní náplní, ale i osudem. Chci 
také svou osobní vzpomínkou na vzácného 
člověka potvrdit jeho humanistické cítění i 
činy, („Chovej se k ostatním tak, jak chceš, 
aby se chovali oni k tobě“ – pravidlo i 
dnešních nových humanistů)  které kromě 
řady jiných farníků pocítila formou jeho 
nezištné pomoci, také rodina Františka 
Březiny, bludovského sedláka a kováře. Jen 

duchovního pastýře svědčí o tom, že to 
byl člověk bohabojný s citlivým srdcem, 
který se  však v případě potřeby, dokázal 
v zájmu farníků vzepřít světské moci 
jak v dobách míru, tak později, v zájmu 
celého národa v době válečného běsnění.

 Naši mladí, dnes šedesát let po válce, žijí 
v demokratické, kulturně a hmotně rozvinuté 
společnosti. Té by nebylo, nebýt našich farářů, 
frontových bojovníků a příslušníků národního 
odboje, nebýt našich vlastenců a mučedníků, 
mezi které se řadil i náš pan farář. Jeho činy 
a životní postoje, ale i zásluhy těch dalších 
tisíců bezejmenných zanechaly nesmazatelné 
stopy v srdcích nás, kteří jsme je znali 
a kteří jsme s nimi žili. I když v naší 
obci  P. K. Dřímal nemá pamětní desku, 
má ji v srdci nás, kteří na něho s láskou
vzpomínáme.

 V současné době, se mnozí z nás 
starších, ale i mladí lidé zamýšlejí nad tím, 
kdo je pro ně  „Největší Čech“. Pro mne a 
mé rodiče by vždycky byl a je  pan  farář 
p. Karel Dřímal a ráda se o tento postoj 
dělím se všemi občany Bludova a čtenáři 
tohoto listu.     

Můj „Největší Čech“, to je náš bývalý pan farář P. Karel Dřímal

Ivančena

Hedvika Banková

s velkým přičiněním pana faráře P. Karla 
Dřímala byla mým rodičům v době nouze 
poskytnuta existenční, životně důležitá finanční 
půjčka z družstevní „Záložny“ v Bludově.

 Svými moudrými životními postoji, 
radami a duševní ochranou pomáhal 
i před svatbou mých rodičů. Tyto, pro moji 
rodinu, ale i další známé skutky našeho 
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RŮZNÉ

Kulturní dům Bludov 
pořádá zájezd na

HRAD SOVINEC

„Hodokvas rytíře Kobylky“
Tradiční řemeslný jarmark

hradních řemesel 
předvádění tradičních řemesel (kovář, řezbář, hrnčíř, 

šperkař, pregéř, platnéř, dráteník, pečení placek, 
výroba svíček, dojení a zpracování mléka) 
- návštěvníci mají možnost si předváděná 

řemesla vyzkoušet.

Prohlídka hradu

Sobota 13. srpna 2005
Odjezd od KD  v 10.00 hodin

Cena za cestu a vstupné 130.- Kč

Přihlášky v KD

Lékárna 

AVE Bludov s.r.o.
oznamuje zahájení provozu 

dne1. 6. 2005

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý  8:00 - 17:00
Středa  8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00
Pátek  8:00 - 14:00

Provozní doba:

Nový kolektiv lékárny se těší na vaši návštěvu!
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Červen 2005

PRODEJE  
v kulturním domě

Čtvrtek   2. 6.
Pondělí  13. 6.
Úterý a středa 14. a 15.6. – levný textil
Čtvrtek  16. 6.
Čtvrtek  23. 6.
Úterý     28. 6.
Čtvrtek  30. 6. Nové kadeřnictví

zahajuje provoz
od 30. května 2005

v kulturním domě (zadní část)

Otevřeno:
Pondělí a čtvrtek (později dle dohody)

Od 1. 8. denně

Tel.: 776 757 496

Hledám pozemek v Bludově
Tel.: 776 794 843 - Miloš Březina
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 Ten, kdo je starší o desítky let, ten dávno poznal široké dálky, 
ten mohl prožít, mohl uvidět...
 Znovu se jaro vrátilo z dlouhého zajetí, se svými krásnými sny 
i zmatky...
 A my jsme prožili v KD společné chvilky jako 60 ti letí. Opět 
před lety jsme seděli zdánlivě ve školních lavicích, k čemuž jistě také 
přispěla moudrá a laskavá slova p. učitelky Fričové.
 Děkujeme takto děvčatům ze SPOZU Bludov a p.Mgr. Divišové 
za krásně připravené prostředí a vzornou obsluhu při našem setkání.

Spolužáci, ročník 1945.

MUDr. Műllerová Eva
praktický zubní lékař,

zubní ordinace Bludov oznamuje:

Od nového školního roku, od září 2005 
jsou zrušeny preventivní školní prohlídky.

Stomatologickou péči dětí do 18 let si zajišťují
rodiče běžným objednávkovým systémem

u svého stomatologa.

Prohlídky a ošetření dětí je nutné 
za přítomnosti rodičů.
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Bludovan 5/2005

Tajenky skrývají další pomístní názvy v bludovském nářečí.

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

Tajenku dnešní křížovky můžete posílat do 15. června 2005.


