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 Většina obyvatel Bludova chodí platit 
poplatky do pokladny obecního úřadu. Již 
v minulosti jsme doporučovali, aby občané 
využívali bezhotovostní styk. Kromě 
klasického převodu z účtu nebo trvalého 
příkazu lze příslušnou částku zaplatit 
i prostřednictvím služby SIPO České pošty.
 SIPO, neboli soustředěné inkaso plateb 
obyvatelstva, se těší oblibě u veřejnosti již 
několik desítek let. Poplatník postoupí své 
spojovací číslo SIPO obecnímu úřadu  a dá 
souhlas s inkasem daných částek v určitém 
termínu ze svého účtu. Tento způsob lze 
použít i v případě, že někdo nemá  svůj 
účet, ale používá SIPO např. k platbě za 
televizi  a to tak, že poplatek platí přímo na 
poště. K jeho stávajícím poplatkům se jen 
přidají další, které má platit na obci.

VÝHODY SIPO:
•  Zřízení služby SIPO je pro občany 
zdarma, stejně jako pravidelné bezhotovostní 
převody prostřednictvím SIPO ze strany 
České pošty. Mnozí z občanů již SIPO 
využívají při pravidelných úhradách 
elektřiny, plynu, televize, rozhlasu, nájmu, 
pojistek.

• Není potřeba, aby si vyřizoval každý 
rodinný příslušník své vlastní SIPO. Jediné 
spojovací  číslo SIPO může využít až 10 
osob!
• Občanovi je umožněno používat jedno 
spojovací číslo po celou dobu úhrady plateb 
přes SIPO, tzn., že nebude žádat při změně 
adresy o nové – nově přistěhovaní občané, 
chataři a pod.
 Občané, kteří budou mít zájem využívat 
tohoto způsobu úhrady, se musí dostavit 
na Obecní úřad Bludov k vyplnění žádosti 
s uvedením spojovacího čísla služby SIPO, 
zde také obdrží veškeré informace týkající 
se výše platby, data splatnosti a variabilního 
symbolu. Abychom mohli Váš zájem 
vyhodnotit a učinit další přípravné kroky, 
je třeba uvědomit obecní úřad nejpozději 
do konce ledna 2008.
 Pokud ovšem nebude dostatečný počet 
zájemců,  obec nebude  uzavírat smlouvu 
s Českou poštou  a tato služba nebude 
zavedena.
 Těm  občanům, kteří mají svůj bankovní 
účet a  ještě nemají zaveden bezhotovostní 
styk (např. trvalý příkaz), doporučujeme, 
aby se rovněž nejprve informovali na 

obecním úřadě. Každá platba totiž musí 
být identifikovatelná pomocí variabilního  
a specifického symbolu, který vám na úřadě 
přidělí.
 Informace obdržíte osobně na 
pokladně obecního úřadu u p. Kočtaře 
nebo na tel. 583 301 434.  

Obecní  úřad Bludov
   správa poplatků

Občané využijte bezhotovostních plateb za poplatky

Upozornění
Obecní úřad upozorňuje občany,

že ve dnech 27., 28. a 31.12.2007
bude obecní úřad uzavřen.

Stolní kalendáře na rok 2008 s fotografiemi současného Bludova a blízkého okolí 
můžete zakoupit za 50.- Kč v Kulturním domě, Trafice u zámku, Zámecké cukrárně 

a čerpací stanice U Nové. 
Stolní kalendář Bludov 2008

Všem občanům obce Bludov
přejeme klidné a spokojené prožití 

Vánoc a do nového roku 2008 
mnoho zdraví, štěstí 

a vzájemného porozumění.
Zaměstnanci Obecního úřadu 

Bludov.  
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Dne 12. listopadu 2007 proběhlo 
v Kulturním domě od 17.00 do 18.45 
osmé zasedání zastupitelstva obce. 
Přítomno bylo 13 zastupitelů, omluveni 
byli Karel Janíček a Petr Švéda. Starosta 
obce Pavel Ston pověřil vyhotovením 
zápisu Jana Šaje, ověřením zápisu 
pověřilo zastupitelstvo Oto Bösera 
a Jindřicha Matěje. K navrženému 
programu měl připomínku Josef Sedláček 
ml., který v souvislosti s projednávanou 
směnnou smlouvou ohledně lokality 
Dolečky vznesl dotaz, zda už byl 
rozdělen majetek s Karlem Mornsteinem, 
jak o tom na jaře jednalo zastupitelstvo. 
Rozvinula se široká diskuse o platnosti 
tohoto usnesení, jeho vlivu na uzavření 
zmíněné smlouvy, o jeho zrušení atd. Po 
půlhodinovém jednání nakonec doplňující 
návrh k programu vznesen nebyl 
a zastupitelstvo schválilo program schůze 
jednomyslně. 

Dohoda o zrušení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví 
(lokalita Dolečky)
Tento bod byl hlavní náplní konání 
zastupitelstva, které se sešlo 
v mimořádném termínu. Starosta 
seznámil přítomné s návrhem na tři 
usnesení, jež potřebuje Pozemkový úřad 
Šumperk, aby mohl předložit žádost 
o dotace na vybudování protierozního 
příkopu v lokalitě Dolečky (nad 
družstevními bytovkami). Hlavní 
problém je v tom, že dotčené pozemky 
má obec v ideálním spoluvlastnictví 
s K. Mornstein-Zierotinem, přičemž pro 
získání mnohamilionové dotace (v soutěži 
o tuto dotaci) by bylo nejlepší, aby byly 
pozemky ve výlučném vlastnictví obce. 
Proto byl K. Mornstein požádán o 
směnu pozemků. Na návrh přistoupil, 
ovšem pod podmínkou, že smlouva bude 
platná jen tehdy, dojde-li do konce roku 
2007 k rozdělení společného majetku 
způsobem schváleným zastupitelstvem 
i v cenách schválených zastupitelstvem 
na jaře 2007. 
 V následné diskusi upozornil Karel 
Soural na to, že pokud by kontrola přišla 
na to, že majetek v termínu do konce roku 
nebyl rozdělen, jak je ve smlouvě uvedeno, 
musela by obec vracet dotace. Josef 
Sedláček st. se zeptal, z jakého důvodu 
spoluvlastník, má-li dobrou vůli, prosadil 

do dohody čl. V. Jde o protipovodňové 
opatření, tedy veřejněprospěšnou akci 
ne o komerční záležitost, kde by to ještě 
z hlediska obchodního chápal. Takhle to 
považuje za jednostranný diktát. Starosta 
vysvětlil, jak probíhala jednání a sdělil, že 
zatím lepšího výsledku nedocílil. Naopak 
vidí to tak, že mají zájem to co nejdříve 
dořešit. Stanislav Balík připomněl, že 
majetek mohl být vypořádán už před 
třemi lety a nebyli bychom v časové 
tísni a nemluvili bychom o diktátu. 
Diskuse byla emotivní a široká a na závěr 
J. Sedláček st. navrhl, aby z dohody byla 
vypuštěna podmínka rozdělení majetku 
do konce roku 2007. S. Balík připomněl, 
že pokud zastupitelstvo tuto variantu 
schválí, K. Mornstein-Zierotin s dohodou 
souhlasit nebude a obec tak o dotaci 
nebude moci žádat.
 Zastupitelstvo pak jednomyslně 
schválilo dvě usnesení vesměs technického 
charakteru. Návrh o vypuštění podmínky 
rozdělení majetku schválen nebyl 
– podpořilo jej 5 zastupitelů, 8 bylo proti. 
Původně navrženou variantu smlouvy 
podpořilo 8 zastupitelů a 5 bylo proti.

Majetkoprávní záležitosti
Zastupitelstvo se vrátilo k záležitosti, 
kterou schválilo již minulé zastupitelstvo 
v roce 2003, a sice k prodeji pozemku p.č. 
1626/2 manželům Hudosovým a smlouvu 
o zřízení věcného břemene na tomto 
pozemku spočívající v právu vedení 
splaškové kanalizace a v právu vstupu na 
pozemek za účelem údržby a oprav této 
kanalizace. Celková cena činí 4.700,- Kč 
(tj. 50,-Kč/1 m2). S konečným prodejem 
se čekalo na vybudování kanalizace. 
Zastupitelstvo prodej znovu jednomyslně 
schválilo.

Rozpočtové změny
Starosta přednesl návrh na rozpočtové 
změny: navýšení příspěvku základní 
škole pro rok 2007 o 201.000 Kč (jde 
vesměs o řešení restů z minulých let), 
rekonstrukce jednoho bytu v č.p. 654, 
splacení kontokorentního úvěru, žádost 
ředitelky MŠ o souhlas s použitím 
příspěvku, který obec poskytuje mateřské 
škole na pořízení investic ve výši 60 tis. 
Kč a souhlas s použitím částky 70 tis. Kč 
z rezervního fondu rovněž na pořízení 
zahradního domečku.

 V diskusi J. Kacar vznesl připomínku 
k dění v základní škole, kde je podle něho 
spousta věcí kolem odchodu některých 
zaměstnanců nejasných. Doporučuje, 
aby kontrolní výbor provedl ve škole 
kontrolu. Dále si myslí, že ve školní 
jídelně by se mělo vařit více jídel, není 
žádný výběr a vaří se jen jedno i pro 
důchodce. Na tyto podněty reagoval 
místostarosta Josef Ťulpík, který sdělil, 
že rada obce předala nesrovnalosti na 
ZŠ k šetření státnímu zastupitelství, zda 
nebyl spáchán trestný čin. Další otázky 
pak zodpověděla přítomná nová ředitelka 
ZŠ Ilona Křivohlávková. Po diskusi 
zastupitelstvo všechna navržená usnesení 
10 hlasy schválilo (3 se zdrželi).

Souhlas s vyřazením majetku 
z evidence
Starosta uvedl, že na základě vnitřní 
finanční kontroly hospodaření provedené 
ve dnech 10. – 15.10.2007 dle §9 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
v platném znění, bylo doporučeno, aby 
z účtu nedokončených investic byly 
vyloučeny staré položky, které tam už 
nemají být. Likvidační komise projednala 
mimo jiné i tento návrh na vyřazení 
některých položek z evidence majetku. 
Starosta dále tuto záležitost podrobněji 
vysvětlil. Zastupitelstvo návrh 12 hlasy 
(1 se zdržel) schválilo.

Různé
K. Soural doporučil, aby ZŠ do 
školní družiny zakoupila mobilní 
telefony, k čemuž se vyjádřila ředitelka 
I. Křivohlávková. K. Soural dále 
požadoval výrazné, oboustranné označení 
retarderů u paneláků, které se nedají 
bezpečně vyznačenou rychlostí přejet 
a poněkolikáté otevřel otázku dopravního 
značení v ulici Školní.
 O. Böser připomněl, že u autobusové 
zastávky u Habermannova mlýna je třeba 
dát veřejné osvětlení, J. Sedláček ml. 
se k tomuto návrhu připojil s návrhem 
nasvícení přechodů pro chodce. Starosta 
uvedl, že obec s tím v r. 2008 počítá a že 
se žádá o dotace.
 K. Soural se dotázal, jak pokračuje 
jednání s RTS ohledně vzniklé škody. 
Starosta odpověděl, že vše řeší advokátní 
kancelář M. Martináka, s níž obec 
spolupracuje.

8. jednání Zastupitelstva obce Bludov
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 S. Balík připomněl, že když se 
před rokem schvalovaly zastupitelům 
odměny ve 100 % výši, bylo řečeno, že 
každý může přispět svým způsobem na 
činnost spolků a že se tato skutečnost 

může zveřejnit. Bylo by vhodné, aby se 
tato informace zveřejnila v Bludovanu. 
Vyzývá tedy členy zastupitelstva obce, 
kdo chce, nechť mu zašle do 31.12.2007 
informaci o tom, kolik ze svých odměn 

a komu věnoval.
 O. Böser požádal starostu, zda by 
mohlo v Bludovanu vyjít, kolik stála 
kanalizace a ČOV.

Stanislav Balík ml.

 V posledních několika měsících 
se v obci Bludov velmi rozmáhá 
vandalismus. A to v takové míře, že už 
se to blíží k hranici únosnosti – náklady 
na výměny a opravy se již pohybují 
řádech  desetitisíců. Že se Vám to, té 
většině slušných lidí, nezdá?  Tak zkuste 
pokračovat ve čtení dál.
 I několikrát v měsíci pracovníci 
OLB, kteří mají na starost údržbu obce, 
vyměňují rozbité nebo pomačkané 
odpadkové koše – nejčastěji před 
Bludovskou a.s., u Zámecké cukrárny 
či u autobusové zastávky u základní 
školy, ale i na jiných místech. Po každé 
„společenské“ akci v obci nebo po 
občasném delším sobotním „posezení“ 
to odnese dopravní značení, v lepším 
případě pootočením nebo pokřivením 
– třeba u Penzionu, nebo v ul. Školní 

Vandalové v Bludově
u panelových domů, u základní školy 
a na dalších místech, v tom horším 
případě ulomením sloupku dopravní 
značky – např. před Obecním úřadem, 
nebo vyvrácením celé dopravní značky 
i s betonovou patkou – jako tomu bylo 
u základní školy na ul. Za Školou, nebo 
na ul. Bohutínská a dalších komunikacích. 
Občas to odnesou i zasklené vývěsné 
skříňky – jako např. Českého svazu 
ochránců přírody či Hasičů. Vandalové se 
nevyhýbají ani takovým „kouskům“ jako 
jsou vytržené nebo přestřižené dráty od 
amplionů místního rozhlasu – na ul. Za 
Školou a za Obecním úřadem dokonce 
již potřetí (nebo že by to bylo záměrně?). 
Vrcholem jejich „umění“ jsou likvidační 
práce se stožáry veřejného osvětlení 
– např. v ul. Sokolské, ul. K Zámečku 
nebo po cestě do Vlčího dolu. Na cestě 

k Vlčímu dolu v loňském roce někteří 
dokázali v jednom stožáru vytrhnout 
dráty i pod proudem. V letošním roce 
na přelomu září a října natolik poškodili 
několik stožárů osvětlení (celkem 
devět), že nakonec do jejich výměny 
musela být poškozená část osvětlení od 
parkoviště po restauraci úplně vypnuta, 
aby bylo alespoň funkční osvětlení 
v chatové osadě. No a když se podíváte 
na „výzdobu“ v létě opravené fasády 
vlakové zastávky Bludov – lázně, není 
asi moc co dodat. 
 Tento článek není psán proto, že 
bychom si jen stěžovali, ale hlavně proto, 
aby se zodpovědní činitelé (asi rodiče, 
učitelé, vedoucí oddílů, kroužků a další) 
zamysleli nad vzrůstajícím vandalismem. 

  OVŽP

Vážení spoluobčané,
 naposledy v tomto roce Vás chceme 
informovat o průběhu připojovaní 
objektů na kanalizaci a o provozu 
kanalizace, ČOV a přečerpávací stanice 
u lázní.

 V předposledním Bludovanu jsme 
Vás informovali, že k 20. 9. 2007 bylo 
napojeno 751 přípojek (82%) a 2665 
občanů (88%). Do současné doby, 
i přes pobídky k pružnějšímu napojování 
zbývajících objektů, se napojování nijak 
zvlášť nezrychlilo. Ke dni 21.11.2007 
bylo napojeno 774 přípojek (84,9%) 
a 2744 občanů (90,3%). Sami vidíte, 
že vlastníky zbývajících, dosud 
nepřipojených objektů, naše pobídky 
nechávají celkem v „klidu“. V příštím 
roce, v roce 2008, však již v „klidu“ 
nebudou. 
 Již nyní můžeme říct, vlastně napsat, 
že jednotliví vlastníci budou ještě 
naposledy písemně vyzváni k napojení 
svých nemovitostí. Pokud ani poslední 
písemná výzva nepomůže, bude muset 
nastoupit trochu tvrdší postup. A pokud 
bude třeba, tak i ve spolupráci s odborem 
ŽP na MěÚ Šumperk. Nechceme, aby 
toto bylo bráno jako vyhrožování, 
ale pouze jako nastínění dalšího 

Splašková kanalizace a ČOV
možného postupu. Vlastník nepřipojené 
nemovitosti bude vyzván, aby doložil, 
jakým způsobem likviduje odpadní 
vody z příslušné nemovitosti. Již nikdo 
se nebude moci odvolávat na to, že má 
septik nebo malou čistírnu odpadních 
vod - tedy pokud je ve stanovené lhůtě, 
ta byla do 30.6.2007, nenahlásil na odbor 
ŽP v Šumperku a nebyla zvětšena dalším 
čistícím stupněm účinnost čištění. Ze 
všech těchto zařízení se tak vlastně stanou 
jímky na vyvážení s omezenou kapacitou 
a tím i nutností vyvážet odpadní vody. 
Jestli si nepřipojení vlastníci myslí, 
že se to opět nějak udělá, tak už nyní 
je upozorňujeme na skutečnost, že 
budou povinni doložit nákres jímky se 
základními rozměry a hlavně doklad 
o vodotěsnosti jímky, potvrzený 
oprávněnou firmou či oprávněnou osobou. 
 Ale abychom jen nestrašili. 
Určitě bude možné se dohodnout 
např. na vývozu odpadních vod od 
výše citovaných nemovitostí na ČOV 
Bludov nebo po předchozí dohodě na 
placení stočného a zajištění vyvezení 
příslušné jímky ve spolupráci s obcí.   
 A nyní k provozu kanalizace, 
ČOV a přečerpávací stanice u lázní. 
Jejich provoz se po dopracovaných 
úpravách stabilizoval. Do konce měsíce 

října byla na ČOV dokončena kalová 
koncovka. Jejím dokončením se stala 
ČOV Bludov plnohodnotnou čistírnou 
odpadních vod. Znamená to tedy, 
že se z ČOV nebude odvážet velké 
množství pouze zahuštěného kalu k další 
likvidaci, ale také  již  odstředěný kal. 
Takových čistíren je v našem regionu 
jen několik. Nebude již nutné objednávat 
odbornou firmu na odstředění kalů 
– tuto práci  bude zajišťovat dobudovaný 
komplet odstředivky ALFA-LAVAL 
s celým chemickým a technologickým 
příslušenstvím. Kolaudace kalové 
koncovky se uskutečnila 22. listopadu 
2008. Celá výstavba kanalizace 
a ČOV byla ukončena na konci 
měsíce, 29. listopadu 2008, kdy 
proběhla kolaudace technologické části 
ČOV. Tímto byl ukončen zkušební 
provoz ČOV a po kanalizaci je tedy 
i ČOV uvedena do trvalého provozu.  

OVŽP



BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Čtenář, který přečetl alespoň některé ze 
vzpomínek na „bludovskou minulost“ 
konce devatenáctého a začátku dvacátého 
století publikovaných v posledních letech 
v Bludovanu, možná přivítá, že dnešní 
závěrečné vzpomenutí je věnováno 
osobnosti, která mnohé ze vzpomínaných 
spolků buď sama založila, nebo se na 
vzniku spolku jako „šedá eminence“ 
spolupodílela. Na svou činnost zanechal 
tento muž ještě více písemných dokladů 
než jeho ideový protivník Rudolf Kordas, 
a to přesto, že jeho život byl o celých 
34 roků kratší.
 Následující text se pokusím sestavit 
ze zápisů, které po sobě zanechal 
– možná se některým čtenářům budou 
některé slovní obraty zdát archaické, 
přiblíží nám však konec devatenáctého 
století – dobu, ve které vzpomínaná 
osoba žila. Vzpomeňme na člověka, 
o kterém jsem v XVIII. pokračování napsal,
že byl, dle mého soudu, nejvýraznější 
a nejvýznamnější osobností, která se 
v Bludově angažovala (převážně úspěšně) 
do věcí národnostních, náboženských, 
majetkových a spolkových – tedy do věcí 
veřejných, do dění, které ovlivnilo nejen 
místní politiku, ale několikrát i politiku 
celostátní v tehdejší rakousko-uherské 
monarchii. Vzpomeňme na životní osudy 
bludovského faráře – konsistorního rady 
P. Františka Aloise Ermise.

Příchod do Bludova
František Alois Ermis se narodil ve 
Frenštátě pod Radhoštěm dne 4. září 
1849 (na svátek bludovské patronky sv. 
Rozálie, jejímž ctitelem později byl), jeho 
otec byl tkadlec. Vystudoval gymnázium 
v Kroměříži a poté se připravoval na 
kněžskou dráhu v olomouckém semináři. 
Na kněze byl vysvěcen v Olomouci 

5. července 1876 „Nastoupiv na konci 
srpna 1876 jako ‚kooperátor personális‘ 
vykázané sobě místo v duchovní správě 
v Bludově, přišel jsem do obce, v níž 
byly málo utěšené poměry. O všem, 
co mi mohlo býti vodítkem, důkladně 
a nestranně zpravil mne starší kooperátor 
P. František Janiš, můj dávný přítel 
a krajan. Dozvuky nepěkných štvanic 
proti dvěma předchůdcům kooperátorům 
ozývaly se ještě jako výstražnou mluvou: 
‚Dej pozor, může se ti to též přihoditi!‘ 
(vzpomenuté se netýká Fr. Ermise, proto 
neuvádím podrobnosti, možná někdy 
příště napíši samostatný článek) – vždyť 
hned doma, ve svém rodišti, postrašil mne 
náš tehdejší kaplan P. Jan Sedláček, rodák 
Moravičanský, když jsem mu ukázal 
Intimaci, že jsem určen do Bludova, 
slovy: ‚Pro Boha, tam, kde kněze 
vyhánějí!?‘ Slova tato mne zarazila, 
a to, co jsem zde slyšel z úst P. Fr. Janiše, 
vrhla jakýsi stín nedůvěry oproti mým 
farníkům. Právě ti, kteří všech štvanic se 
účastnili, lísali se k člověku, jako by tím 
ukázati chtěli, že nejsou tak zlí, zač je 
snad považuji. 
 Maje na paměti, že jsem zde pro 
duchovní správu, málo jsem si všímal věcí 
v obci, svým přirozeným postupem vždy 
v horší se vyvinujících, do nichž mně 
ničeho nebylo a pro něž jsem neměl ani 
smyslu, ani dostatečné znalosti. Úřadování 
v obci dělo se výhradně německy. 
V tomto jazyku vedly se i matriky (do 
konce r. 1876) a s úřady dopisováno 
také jen německy. Kdo pochytil několik 
slov německých, rád se jimi v rozmluvě 
blýskal. Zámek byl celý německý: 
panstvo i úřednictvo, z nichž mnozí, ač 
po léta a léta mezi českým lidem žili, ani 
té práce si nevzali, by řeči lidu se naučili. 
Byl jsem zrovna překvapen, uslyšev hned 
třetího dne po svém příchodu, že jistá 
část občanů zdejších s vládou jistého Jana 
Bendy, tehdá již po šestém lustru (volbě) 
obecního starosty (volební období bylo 
tehdy tříleté), nespokojených, zažalovala 
ho u soudu pro různé nesprávnosti 
v účtech obecních. S mužem tímto 
seznámil mne pan farář (P. Josef Němec) 
jenž mne k němu dovedl. Později stýkal 
jsem se s ním jen příležitostně. Ale brzy 
bylo mi seznati, že muž tento nejen v obci,
ale i na faře chce míti rozhodné slovo, 
což se mne nemile dotklo.

 Benda Jan, v Bludově vůbec 
„pantátou“ zvaný, pocházel z České Rudy 
(dnes Ruda nad Moravou). Studoval 
prý gymnázium a vstoupil později jako 
myslivecký příručí do služeb hrabat 
z Žerotína v Bludově. Vzdav se této 
služby, přiženil se na statek Jánětů 
čp. 110 v Bludově. Stal se potom 
obecním písařem, až konečně zvolen 
byl i starostou obce. Chválí se u něho 
rozhodnost a znalost zákonů. Ta poslední 
věc byla snad hlavní příčinou, že byl 
po 18 let nepřetržitě obecním starostou. 
Zavedením nových školských zákonů 
byl na návrh hejtmanův přísedícím 
c. k. okresní školní rady, předsedou 
okresního silničního výboru a členem 
pozemkové odhadní komise. Pro tyto 
úřady zanedbával záležitosti obecní tak, 
že za něho do správy, zvláště do účtů 
obecních, hrozný se vloudil nepořádek. 
Nespokojenost občanů s pánovitostí jeho 
rostla vůčihledně. Chtělť každého učiniti 
odvislým od kývnutí a vůle své. Stížnosti 
na jeho správu se množily. Zavedené 
soudní vyšetřování se protahovalo, až 
konečně akta předložena byla zemskému 
výboru. Za příčinou, aby vyšetřeny byly 
nepořádky v obecním hospodářství, 
vyslal zemský výbor zvláštního komisaře 
do Bludova. Tři celé týdny hmoždil se 
s Bludovským Augiášovým chlévem. 
Vyšly hrozné nepořádky najevo. Ve 
svém výnosu ze dne 15. listopadu 1879 
č. 25834 odst. 28 praví zemský výbor 
následující: ‚Konečně uděluje se Janu 
Bendovi následkem toho, že z účtů za 
r. 1873 celé archy vyřízl a novými 
nahradil, že do účtů knih a denníků 
zcela vymyšlené číslice zanášel a vůbec, 
že nedbalostí svou do obecní správy 
bezpříkladný zmatek uvedl, … co 
nejpřísnější důtka.‘„
 V předchozím textu jsem záměrně 
vynechal první konflikt mezi farou a obcí, 
kterého se F. Ermis účastnil, a to proto, že 
předchozí text velmi výstižně zaznamenal 
náladu bludovských občanů, do kterého 
vstoupil. Napravme to a pokračujme 
přepisem archaického textu z roku 1877.

První velký konflikt – lidové misie
„...Roku 1877 dne 3. června slavil papež 
Pius IX. své 50. leté jubileum posvěcení 
na biskupa. Dle nařízení nejd. velepastýře 
Bedřicha (olomouckého arcibiskupa) 

P. František Alois Ermis
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století do roku 1948 (XXIII. pokračování)

P. František Alois Ermis, bludovský kněz 
v letech 1876-1912
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měly býti v druhou neděli po Svatém 
duchu v každé farnosti slavné služby Boží 
konány a odpoledne měla se po tři hodiny 
vystaviti Nejsvětější Svátost a průvodem 
zakončiti celá slavnost. Pobožnost tato 
připadla právě na neděli, kdy u kostelíčka 
bývá hlavní pouť. Proto měla býti 
odložena na neděli příští – totiž třetí po 
Sv. Duchu. Než hlava obce - zmíněný 
J. Benda chtěl prosaditi svou, aby pouť 
u kostelíčka se neodkládala. Oba 
kooperátoři (P. F. Jániš a P. F. Ermis), 
vzhledem na světový ráz nařízené 
slavnosti papežské, služby Boží 
u kostelíčka na tuto neděli konati 
rozhodně odepřeli, uvádějíce také, že 
jsou kooperátory ustanovenými u farního 
kostela, nikoli však u kostelíčka, kterýž 
obec neprávem si sobí (uznává), kněžstvo 
ze správy jeho vylučuje a ofěry (sbírky 
při konaných bohoslužbách) pro sebe 
vybírá. Benda dal se do vyhrožování, ale 
vše nic nepomohlo, kooperátoři nedali se 
komandovat.“
 Dříve než začnu popisovat další 
dění v Bludově po roce 1879 dovolím 
si vysvětlit v dnešní době již téměř 
nepochopitelný platný zákon, podle 
kterého byl volen obecní výbor (dnes 
obecní zastupitelstvo). Volební právo do 
obecních orgánů bylo v období 1860-
1918 nevšeobecné, nerovné, přímé 
a veřejné. Disponovali jím pouze státní 
příslušníci mužského pohlaví, kteří byli 
zletilí (24 let), svéprávní a platili přímou 
daň alespoň 1 zlatý ročně. Volební právo 
měli také všichni příslušníci tzv. honorace 
– duchovní křesťanských církví, rabíni 
židovských obcí, úředníci dvora, státu, 
země a veřejných fondů, důstojníci 
a vojenští zaměstnanci s důstojnickým 
titulem i bez něho, lékaři, představeni 
a vyšší učitelé obecních škol a ředitelé, 
profesoři a učitelé na středních a vyšších 
školách a učilištích. Aktivní volební 
právo měli rovněž všichni čestní občané. 
Výše placených daní rozhodovala 
o zařazení do volebních sborů. Voliči byli 
rozděleni do tří sborů. Sbory se tvořily 
tak, že se všechna předepsaná přímá daň 
v obci rozdělila na tři stejné díly. Voliči 
byli seřazeni podle výše placených daní. 
Taková nejmenší možná část poplatníků, 
kteří platili třetinu daně, volila třetinu 
členů výboru. Při tomto způsobu dělení 
byl v prvním sboru malý počet voličů (ti, 
kteří platili největší daně, čestní občané 
a členové honorací). Ti svými několika 
hlasy volili třetinu členů výboru. Mezi 
prvním a třetím sborem stál druhý sbor se 
středním počtem voličů pro volbu druhé 
třetiny výboru. Ve třetím sboru bylo 
nejvíce voličů, kteří platili nejmenší daně 
a volili mnoha hlasy také třetinu výboru. 
Po tomto vysvětlení vraťme se k dalším 

Ermisovým zápisům.
 „...Za takové nálady v obci děly se 
obecní volby na podzim 1879. Kooperátor 
P. F. Ermis netajil se svými sympatiemi 
k opozici. Žádoucí pořádek v obci toho 
vyžadoval, aby do obecního výboru 
zvoleni byli noví, řádní mužové a né pouzí 
kývalové (na tento Ermisův výrok jsem si 
již mnohokrát vzpomněl, když jsem na 
zasedáních obecního zastupitelstva po 
roce 1990 sledoval hlasování současných 
zastupitelů). Prvním náběhem podařilo se 
opozici dobýti pět míst ve III. sboru. Toho 
se Benda nenadál. Druhý a první sbor si 
sice zachránil, ale pět protivníků z třetího 
sboru bylo ostatním velmi nepohodlno. 
Kontrola byla jednou tu, se kterou se 
muselo počítati. Celá zlost Bendova a jeho 
strany svezla se na kooperátora, že prý při 
volbách agitoval proti nim. Celou tíhu té 
zlosti měl pocítiti až do úpadku. Starostou 
nezvolen více Benda, nýbrž Josef Kotrlý, 
pravá jeho ruka. Jména změněna nikoli 
věc.“ Tato volba se však uskutečnila až 
na jaře 1881 více než rok po volbách 
– tak dlouho se řešily námitky vznesené 
Bendou a jeho příznivci k výsledku 
a průběhu voleb. Vliv na místní politiku 
si však zachoval a do ní zasahoval také 
prostřednictvím svého zetě Jana Jáněta 
z čp. 45, který se v r. 1890 stal starostou. 
Benda dokonce v r. 1900 ovlivňoval 
podobu stavby Národního domu spolku 
Svatopluk (dnes Kulturní dům). 
 „Roku 1879 zakládaly se nové 
pozemkové knihy v okrese šumberském 
(není to pravopisná chyba ale přepis 
Ermisova textu) okresu soudním. 
Sedláci chtěli si dáti připsati obecniny, 
zvláště les, který ode dávna byl jablkem 
sváru a dlouhých soudů mezi sedláky 
a chalupníky. I hřbitov měl býti připsán 
jen sedlákům. Proti tomu od farního úřadu 
učiněny u soudu námitky a docíleno 
r. 1881 toho, že ‚římskokatolický hřbitov‘ 
připsán vlastnictví celé obce. Totéž se 
stalo s obecninami a lesem.“
 V dalším textu opustíme doslovné 
citace Ermisových zápisů – ne, že by 
nebyly zajímavé, ale proto že jsou příliš 
podrobné. Použijeme text Stanislava 
Balíka ml. ze studie „Politika vedená 
z bludovské fary - P. František Alois 
Ermis (1849-1912)“ ze sborníku 
„Osobnosti v církvi a politice. Čeští 
a slovenští křesťané ve 20. století“ z roku 
2006.
 O přetrvávající nepřízni vedení 
obce vůči katolické církvi svědčí spory 
z roku 1880. V Bludově se měly konat 
lidové misie. Taková akce (jakožto 
velké shromáždění lidu) vyžadovala 
povolení okresního hejtmanství, 
které však bylo víceméně formální 
záležitostí. Na Ermisovu urgenci, proč 

ještě hejtmanství misie nepovolilo, 
odkázal hejtman na vyjádření obecního 
představenstva, ovšem Benda již čtrnáct 
dní před tím po hospodách rozhlašoval, 
že misie zakáže. Hejtman skutečně misie 
1. dubna 1880 zakázal (podobně jako 
před tím v nedalekém Bratrušově). Své 
rozhodnutí odůvodnil tím, že prý jsou 
v Bludově mezi dětmi nakažlivé nemoci, 
zejména mázdřivka (záškrt), že návalem 
lidí při misiích hrozí šíření nákazy a že 
by tudíž mohly povstat nepokoje. Zákaz 
misií byl katolíky chápán jako Bendova 
msta nedobrý výsledek obecních voleb. 
O mázdřivce informoval hejtmanství 
předseda místní školní rady obchodník 
Josef Umlauf (obchod měl v dnešním 
hostinci pana Nimrichtera pod kostelem). 
Těžko soudit, jak to s nakažlivými 
nemocemi bylo, jisté je, že vyučování 
ve škole bylo zastaveno až po rozhodnutí 
o zákazu misií, do té doby se učilo. 
Vyučování začalo až za několik týdnů. 
Toto mimo jiné způsobilo, že „děti školní 
ani k velikonoční zpovědi nemohly 
býti vedeny, ježto školní vyučování 
jako naschvál teprv v pondělí po sv. 
Trojici započato bylo. Dosť ještě, že 
hejtman nezakázal lidem choditi do 
kostela“. Zpráva o zákazu misií vzbudila 
rozhořčení proti Bendovi. Několik 
rozhněvaných občanů (převážně žen) 
8. dubna 1880 „stropili Bendovi kočičinu“ 
– dnes je již prakticky neznámá metoda 
politického boje, lidé shromážděni před 
domem pokřikují, zpívají, rachotí na 
různé poklice, ničí majetek – nejčastěji 
vytloukají okna. Bendovi dokonce 
poničili ovocné stromy. Ermis byl 
označen za inspirátora, díky čemuž byl 
třikrát vyšetřován. Nicméně nakonec mu 
nebyla vina prokázána, odsouzeni byli dva 
lidé – jeden na dva, druhý na tři měsíce 
žaláře. Ermis byl dále souzen za to, že 
bránil v činnosti komisi, kterou poslalo 
místodržitelství vyšetřovat jeho stížnost. 
ohledně neexistence epidemie. Soud 
probíhal v Šumperku a poté v Olomouci. 
Ermis byl shledán nevinným – tou dobou, 
kdy byla komise v Bludově, nemohl jí 
bránit, neboť byl v Brně! Soudy trvaly 

Jan Benda, starosta obce v letech 1860-1879
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více než rok a půl. Nicméně na zákazu 
misií protesty nic nezměnily, konaly se 
až o více než rok později – ve žních, 
16.-28. července 1881, ale farář mohl 
být spokojen, neboť „přes 2100 duší bylo 
u Stolu Páně“.

První léta farářská
Starostování Josefa Kotrlého skončilo 
neslavně. Na obec byla pro velké 
podvody v účetnictví (které se táhly ještě 
z dob Bendova starostování) uvalena jistá 
obdoba nucené správy, kdy byly odvolány 
obecní orgány a obec řídil na přelomu let 
1883-1884 prozatímní správce sedlák 
František Stejskal z Dolních Studýnek. 
Nový obecní výbor byl zvolen na konci 
února 1884 z představitelů bývalé 
opozice. Starostou se stal Petr Minář z čp. 
119. Nový starosta se snažil skoncovat 
s rozšířeným bludovským zlozvykem, kdy 
se nepříliš dbalo na vybírání nájemného 
za užívané obecní pozemky „Kdo chtěl, 
platil, kdo nechtěl, neplatil a pole dále 
užíval bez překážky. Takový starosta, 
který na řádné placení nájemného za 
obecní pozemky přísně nenastupoval, 
dělal si přátele z mamonu pro budoucí 
volby. Vědělttě, že nepořádní plátci 
budou jeho nejspolehlivější voliči.“ Je 
vcelku pochopitelné, že se proti tvrdému 
postupu zvedl odpor vzpomínající na 
staré dobré časy. 
 9. dubna 1884 byl pro vysoký věk 
a nemoc bludovského faráře Josefa Němce 
jmenován na jeho žádost Administrátorem 
in Spiritualibus (zástupce) F. Ermis, 
30. října 1884 farář Němec po 56 letech 
prožitých jako duchovní v Bludově umírá. 
25. února 1885 byl na návrh patronky 
kostela hraběnky Gabriely ze Žerotína na 
uvolněnou faru investován F. Ermis.
 Politika nového starosty se projevila 
v obecních volbách 1887. Minářova 
strana zcela propadla ve třetím sboru. 
Naopak v prvním a druhém sboru až na 
dva mandáty zvítězila. Do výboru byl 
zvolen i farář Ermis, kterému záleželo 
na tom, aby pořádek v obci konečně 
zaveden byl. Svou kandidaturu do místní 
politiky zdůvodňoval mimo jiné také 
tím, že chtěl dotáhnout do konce spor 
o kostelíček vedený s bludovskou obcí. 

Toto se mu ani z pozice člena obecního 
výboru nepodařilo. O tom, že P. Ermis 
necítil být po volbách obyčejným 
pěšákem, ale skutečně aktivně zasahoval 
do místní politiky, svědčí mimo jiné i to, 
že svolal 1. května 1887 názorově blízké 
členy nově zvoleného obecního výboru 
do místnosti Občanské záložny (v domě 
čp. 32 naproti kostelu) k poradě o volbě 
nového představenstva (dnes bychom 
řekli ke koaličnímu vyjednávání). „Ta 
shoda a přátelská domluva nelíbila se 
straně protivné (Bendově), která svou 
nelibost najevo dala tím, že najatým 
zlosynem dala hoditi velkým kamenem 
do záloženské místnosti. Kámen proraziv 
dvojité okno, poranil rolníka Pavla 
Březinu (z čp. 41). Petr Minář byl zvolen 
starostou, nicméně pouze do dalších voleb 
v roce 1890.“ Mýlí se ten čtenář, který 
očekává, že se situace v obci zklidnila 
a že bude následovat výčet úspěchů, které 
obecní výbor v čele se starostou Minářem 
a šedou eminencí Ermisem dosáhl. 
Vyčerpávající informace nám zanechal Fr. 
Ermis ve svých zápisech – vraťme se tedy 
alespoň částečně k doslovným citacím. 
  „V noci ze 7. na 8. prosince 
1888 pomazána brána u fary 
a stěna kolem tří oken záchodovým 
kalem. Obecný hlas jmenoval pachateli
ženu starosty Petra Mináře Františku
dále Filoménu Kulhajovou a děvečku
u Mináře – nazývaje tyto tři ženy 
od té doby ‚malířkami‘. Bůh jim 
a všem protivníkům odpusť!“ Dne 25. 
července 1886 byl totiž do Bludova 
přidělen nový kooperátor. Od odchodu 
Dr. F. Jániše v r. 1878 byl na faře 
P. Ermis s P. J. Němcem a od jeho 
smrti sám. Novým kooperátorem se stal 
P. Cyril Leichman. Narodil se roku 1860 
v Moravské Velké Senince, na kněze byl 
vysvěcen v roce 1884. Bludov byl již 
jeho čtvrtou farností do které nastoupil 
(Kunčina, Lubník, Medle, Bludov) 
během dvou let. Důvodem jeho putování 
z místa na místo bylo údajně to, že se 
prozatím nikde neshodl s farářem. To 
se mu nepodařilo ani v Bludově. Ermis 
jej líčí jako „umíněného, svéhlavého, 
nepoddajného příznivce změn a reforem“.
Konflikty měl nejen s farářem, ale 
i místními učitelstvem. Kromě toho 
měl kaplan Leichman v Bludově čtyři 
záchvaty padoucnice. Poslední 24. 
března 1888 u hlavního oltáře – po 
svatém požehnání klesl náhle k zemi „….
Rozeštvané ženštiny tlačily se k oltáři. 
A nyní nastala vřava k nepopsání na 
místě svatém. Zfanatizované ženštiny 
běhaly kostelem jako lvice, proklínajíce 
faráře, který dozvěděv se, co se v kostele 
stalo, do chrámu pospíšil, aby potřebné 
zařídil. ... Ženštiny neviděly v tom, co 
se seběhlo, následek nemoci, nýbrž 

výsledek nezaslouženého prý týrání 
kaplana ze strany farářovy….“ Dav, 
který se shromáždil před farou, uklidnili 
(spíš rozehnali) rozvážní mužové. Cyril 
Leichman byl z Bludova přeložen do 
Olomouce. Z Bludova se mu však 
nechtělo. Deputace farníků vozily do 
Olomouce stížnosti na Ermise a žádosti, 
aby P. Leichman byl ponechán v Bludově 
a aby odešel Ermis. Jednu ze stížností na 
Ermise dokonce opatřil razítkem obce 
starosta P. Minář. P. Leichman oznámil, 
že z důvodu nemoci nemůže z Bludova 
odejít. Lékař MUDr. Wagra, kterého 
vyslala olomoucká konsistoř, aby vyšetřil 
nemocného, jej označil za simulanta. 
„Z Bludova odjel na Bílou sobotu 
31. března 1888 po službách Božích 
v ověnčeném, z Postřelmova vypůjčeném 
voze, přioděn jsa klerikou, rochetou 
a červenou štolou. Za ním v žebřinových 
vozech jely ženštiny, ostatní za nimi, 
za vozy klusaly na konec dědiny, kdež 
jim dával požehnání. Baby na vozech 
jely s ním až do Zábřeha na stanici.“ 
Byl přeložen do Olomouce, později do 
Napajedel, 1894 se stal farářem v Dešné, 
1898 farářem v Halenkovicích, zemřel 
jako konsistorní rada 8. 8. 1914 na 
Velehradě. 
 Do Bludova byl místo něj přidělen 
kaplan P. Rudolf Holub (nar. 1859 
v Moravské Veselé, na kněze vysvěcen 
1886), který byl od r. 1887 kaplanem 
v Paskově. V Bludově pobyl do r. 1901 
kdy se stal farářem v Lidečku. 
 Celé tři roky, po které byl P. Ermis 
členem obecního výboru, se neslo 
ve znamení velkých a častých sporů 
mezi farářem a starostou P. Minářem, 
především ohledně kostelíčka. Výsledku 
však bylo dosaženo daleko později. Pro 
pochopení Ermisovy touhy o uspořádání 
vztahu mezi farou a obcí týkajícího 
se kostelíčka musím připomenout 
skutečnosti mnohokráte již v Bludovanu 
publikované, doplním je však o údaje 
doposud nezveřejněné, které možná 
zaujmou i ty čtenáře, kteří již žádná nová 
zjištění v bludovské historii nečekají.

Počátek sporu o kostelíček
Roku 1784 nařízením císaře Josefa II. 
byla nařízena likvidace mnoha klášterů 
a poutních míst, mezi kterými nechyběl 
ani kostelíček Božího Těla v lese nad 
Bludovem. Poustevník střežící tento 
areál musel odejít, inventář (vybavení) 
kostelíčka bylo rozděleno do nových 
farností ustanovených převážně 
na katastrech zrušených klášterů. 
O neúspěšných dražbách, nastrčeném 
vydražiteli a chátrání objektu nezbořeného 
kostelíčka se zmiňovat nebudu. 18. srpna 
1833 výměrem c.k. Moravského gubernia 
bylo vyhověno žádosti hraběte Františka 

František Stejskal z Dolních Studének, prozatímní 
správce obce v letech 1883-1884
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Josefa z Žerotína, který na žádost svých 
poddaných prostřednictvím olomoucké 
konsistoře žádal Moravskou zemskou 
vládu o povolení obnovit bludovský 
kostelíček a užívat jej k církevním 
bohoslužebným účelům. Obnova však 
byla podmíněna mimo jiné doložením 
dokladu o majetnosti občanů, kteří 
chtějí tento úmysl uskutečnit, měl být 
vytvořen udržovací fond a také stavební 
plán a rozpočet stavby. Přesto, že většina 
žádaných dokladů chyběla - ještě v roce 
1835 byly opětovně žádány důkazy, „že 
občané podepsaní na reversu takových 
jsou příznivých poměrů hmotných, 
aby převzatým povinnostem jak co do 
provedení stavby, tak co do opatření 
nutného vydržovacího fondu dostáti 
mohli“ započali na jaře 1835 Bludovští 
se stavbou, kterou ještě téhož roku v září 
dokončili. Stavba měla být uhrazena 
ze sbírek občanů nejen Bludova, ale 
i okolních vesnic. Olomoucká konsistoř 
však odmítala v kostelíčku povolit 
bohoslužby do doby, než bude vybaven 
a než bude utvořen udržovací fond. V té 
době však musel být uzavřen farní kostel 
sv. Jiří a to proto, že hrozilo zřícení 
dřevěného stropu. Strop visel na řetězu, 
který byl upevněn ke střešní konstrukci 
jedinou skobou (hákem). Proto výše 
zmíněný hrabě František Josef sám 
svým jménem požádal zemskou vládu 
o povolení používat po dobu opravy 
farního kostela k bohoslužbám kostelíček. 
Po získání povolení od zemské vlády 
vydala souhlas i olomoucká konsistoř 
a tak téměř dva roky po skončené 
opravě byl 20. května 1837 šumperským 
děkanem P. Janem Wachlerem slavnostně 
vysvěcen. Vybaven byl inventářem 
doneseným z farního kostela. Povolení 
užívat kostelíček platilo pouze po dobu 
opravy farního kostela. Později bylo 
duchovní vrchností dovoleno konat zde 
bohoslužbu jednou v roce, a sice v neděli 
po Božím Těle. Sbírky, které měly být 
jediným příjmem, na úhradu prováděné 
opravy nestačily. Dle účetní knihy z roku 
1835 se v Bludově vybralo 360,44 zl., 
v okolních obcích 812,57 zl., za prodané 
dřevo se získalo 200,40 zl.; dohromady 
1373,41 zl. Celkový náklad provedené 
opravy činil 3246,47 zl.; zůstal tedy dluh 
ve výši 1873,06 zl. Dle reversu z 5. května 
1836 (ke kterému přinutila bludovské 
olomoucká konsistoř) „...zavázala se sice 
obec a 48 spolupodepsaných usedlíků, 
že na vlastní útraty, z vlastního jmění 
kostelíček vystavějí, v dobrém ho budou 
držeti stavu, že všechny opravy budoucí 
ze svého pořizovati budou. Ale brzy 
ukázalo se, že to byl pouze závazek na 
papíře, nalíčený, aby přísným úřadům 
vyšším zalepily se oči a povolení ku 
stavbě podloudně se vymohlo.“ Ručitelé 

však závazek nedodrželi a hleděli se z něj 
všemožně vykroutit.

Kostelíček v majetku obce
Se souhlasem a bez odporu faráře P. J. 
Němce převzala za dluh „rukojemství“ 
obec spolu s podmínkou, že dluh umoří 
ze sbírek a milodarů od poutníků 
zde vybraných. Zřejmě se domníval, 
že po uhrazení dluhu se vše vrátí do 
obvyklého stavu. Poslední splátka dluhu 
byla splacena r. 1856. Obec však peníze 
z pokladniček, ze sbírek a ofěr na pouti 
u kostelíčka vybraných odnášela do 
obecní pokladny i po splacení dluhu. 
Koncem roku 1866 – tedy po deseti 
letech - byla dle vzpomenuté pokladní 
knihy na účtu kostelíčka částka 1161, 
27 zl. V tomto roce se měla pořídit 
nová šindelová střecha. Zakázku získal 
zednický mistr Petr Kašpar ze Šumperka, 
rodák z Bohutína; dohodnutá částka činila 
1297 zl. Malé připomenutí nesouvisející 
s popisovaným sporem - při práci ze 
střechy spadl a zabil se tesař František 
Kvapil z Bohutína. Za odvedenou práci 
– střecha byla ještě v r. 1866 hotova - 
dostal vzpomenutý stavitel od tehdejšího 
starosty a současně i účetního Jana Bendy 
splátku jen 100 zl. Na zbylou částku 1197 
zl. byl vystaven dlužní úpis s úrokovou 
sazbou 6 %. Doplatku se musel domáhat 
soudně - v roce 1879 (za třináct let!) činil 
soudem vymáhaný dluh 2086, 35 zl. 
 Ptáte se, kam zmizely peníze? Proč 
se za hotovou střechu nezaplatilo včas? 
Na otázky vám odpoví zápis F. Ermise: 
„Vykazované jmění v roce 1866 bylo od 
více členů tehdejšího obecního výboru 
na osobní úvěr rozebráno, z něhož 
dávali-nedávali ročně 5 %, nedavše 
částky vypůjčené na svém majetku 
zajistiti. Touto manipulací byl kostelíček 
během 14 let značně poškozen, protože ze 
svého dluhu Kašparovi platil 6 %, kdežto 
od svých dlužníků dostával jenom 5 % ze 
svých pohledávek. U dvou dlužníků se 
zapůjčené obnosy úplně ztratily. Takové 
hospodaření a ještě jiné křiklavé přehmaty 
obecních orgánů při vybírání milodárků 
z pokladniček přišedší najevo vzbudilo 
všeobecnou nevoli a mělo za následek, že 
milodárků nápadně ubývalo.“ 
 Fara požádala okresní hejtmanství, aby 
správa kostelíčku byla úředně převedena 
z obce na faru. Obec na to reagovala tím, 
že si dala při zakládání pozemkových 
knih v roce 1879 zapsat kostelíček jako 
svůj výhradní majetek. Soud žádosti 
vyhověl a sice na základě toho, „že 
pozemek, na kterém stojí kostelíček, jakož 
i kolkolem se prostírající pastviny, směnila 
v r. 1856 s panstvím Bludovským, davše 
mu za ně zahradu přilehlou pod domem 
čp. 161 (dnes je to opuštěná spodní 
zahrada obecního zahradnictví). Okresní 

hejtmanství 17. prosince 1881 přípisem č. 
8721 nařídilo obecnímu představenstvu, 
aby po předchozím náležitém složení 
účtů, správu peněžitých prostředků 
farnímu úřadu odevzdal. 23. ledna 
1882 se obec proti tomuto rozhodnutí 
odvolala se zdůvodněním, že kostelíček 
jako právně nabytý majetek sobí 
(uznává), ale jeho užitky tj. milodárky 
od poutníků, však velkodušně svému 
určení ponechati slibuje.“ Nový starosta 
Josef Kotrlý vida, že „špatné hospodaření 
jeho předchůdce u obyvatelstva jitří krev 
a jemu samému může být osudným, 
připustil na jaře r. 1882 to, že se nebránil 
tomu, že mu byly odebrány klíče od 
pokladniček v kostelíčku“. Stalo se to 
tak, že na jaře 1882 požádal starosta 
Ermise, aby s ním zašel ke kostelíčku 
a společně s ním pokladničky otevřel. 
Chtěl se tak vyhnouti výtce, že peníze 
bez dohledu vybírá, „což když se stalo, 
zastrčil kooperátor Ermis klíče do kapsy 
a vybrané peníze kázal donésti na faru. 
Starosta nic nenamítal a tak od roku 1882 
milodárky vybírány i účtovány byly od 
farního úřadu. Ale obec účty za všechna 
předešlá léta nesložila. Brzy vešlo ve 
známost, že obec sobě za kostelíčkem 
pohledávku 1058, 80 zl čítá. Tuto částku 
požadoval po farním úřadu 15. ledna 
1884 František Stejskal - správce obce 
- co nejdříve zaplatit. Fara uvedenou 
částku zpochybnila, „ustanovený revizor 
zjistil, že v Bendových obecních účtech za 
roky od 1866 do 1879 stal se hrubý omyl. 
Tehdejší účetník Jan Benda, počínaje 
rokem 1867, odpočítává každoročně od 
příjmů 6 % úroků z pohledávky Petra 
Kašpara - 71,82 zl. až do r. 1879 včetně, 
ač mu tyto odpočítané úroky neodvedl. 
Roku 1879, kdy na soudní žalobu Petr 
Kašpar celou jeho pohledávku i s úroky 
obdržel, odpočítavají se poznovu úhrnně od 
příjmů každoročně již jednou odpočítané, 
ale neodvedené úroky, čímž jedny a ty 
samé úroky dvakrát splaceny býti se 
jeví. Zjištěný rozdíl v obnosu 813, 35 zl 
připadá na vrub Jana Bendy, kterýž si na 
něm obec vymoci má.“ 

Stanislav Balík st.
Pokračování příště
(Ponechán přepis textu odpovídající 
tehdejším gramatickým pravidlům.)
A. Bauerová

Kostelíček



Milí spoluobčané, měsíc prosinec je 
nejen ve světě, ale také u nás spojován 
s adventními charitativními koncerty. 
Umělci se vzdávají honorářů za svá 
vystoupení a naopak posluchači 
přispívají podle svých možností. 
Společně pak odvedou dílo, které 
nezahrnuje pouze finanční částky, ale 
také hřejivý pocit, že bylo pomoženo.
 V naší obci se staly adventní koncerty 

POZVÁNKA
Pěvecký sbor Canzonetta Bludov 

Vás srdečně zve

v sobotu 22. prosince 2007 
na vánoční koncert

J. Marhuly
s doprovodem nástrojů.

Začátek v l6 hodin v kostele 
sv. Jiří v Bludově.

23. prosinec si již mnoho let spojujeme 
v naší obci se zpíváním koled „U stromu“ 
na nádvoří bludovského zámku. A snad 
mohu dodat, že jsme společně vytvořili 
krásnou tradici, jak dosvědčuje každoroční 
návštěvnost.
     V letošním roce se však pěvecký sbor 
Canzonetta pokusí přiblížit vám sváteční 
vánoční atmosféru ještě trochu více.
 Vánoce bez betlému si jen málokdo 
umí představit. Mnozí ho mají doma 
u vánočního stromu, ale k tradici vánočních 
svátků patří i pořádání živých betlémů. 

Účinkují:

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov
Žesťové kvinteto Musica di Plaga

Děti a další ochotníci

Přijďte si s námi zazpívat 
koledy a potěšit se atmosférou 

nejkrásnějších svátků.
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Pozvání na adventní koncerty
již tradicí a zaměřily se na pomoc dětem, 
které nemají možnost prožívat své strasti 
i radosti v rodinném kruhu.
 V letošním roce připravujeme dárek, 
který nám pomáháte zabalit i vy, pro 
Speciální mateřskou školu – oddělení 
Pastelky,  Třebízského ul. 1, Šumperk.
 Na našich koncertech sice 
nevystupují profesionálové, ale pouze 
amatérští hudebníci, zpěváci, děti. 

O to větší radost mi však přináší 
nedělní adventní podvečery, kdy svou 
přítomností dokážete ocenit snahu a 
píli účinkujících a také se vžít do role 
rodičů, kteří svým handicapovaným 
dětem musí věnovat veškerou péči.

Srdečně Vás zveme do kostela sv. Jiří 
v Bludově na

1. adventní koncert v neděli 2. prosince – Žesťové kvinteto Musica di Plaga, Postřelmov
2. adventní koncert v neděli 9. prosince – Dětské pěvecké sbory
3. adventní koncert v neděli 16. prosince

  Začátek vždy v 16 hodin. 
Celkový výtěžek bude odeslán do Speciální Mateřské školy – oddělení Pastelky, Třebízského ul. 1,  Šumperk.

ŽIVÝ BETLÉM v Bludově
Tato tradice pochází z l. pol. 13. století. 
Založil ji František z Assisi v italské Umbrii. 
Vůbec první betlém u nás byl postaven 
v r. 1560 v Praze v dominikánském kostele 
sv. Klimenta.
 Zatímco někde pořádají živé betlémy už 
desítky let, jinde je to tradice teprve krátká. 
U nás budeme mít živý betlém poprvé. 
Zkušeností moc nemáme, ale věříme, že se 
vám bude líbit.
 Přijďte se tedy poklonit Svaté rodině 
s jezulátkem a zazpívat společně známé 
koledy.

 V Bludově se na místo narození Ježíše 
Krista změní nádvoří bludovského zámku.
 Pokud budete mít zájem, můžete do 
živého betlému zapojit i vaše děti. Stačí 
vytvořit oděv anděla a přivést dítě v 16:4O 
hod. na parkoviště u zámku.

Na společné setkání s vámi se těší
Pěvecký sbor Canzonetta Bludov

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov
si Vás dovoluje srdečně pozvat 

na

ŽIVÝ BETLÉM 2007

v neděli 23. prosince 2007 v 17 hodin
na nádvoří bludovského zámku

který se koná

POZVÁNKA

VZHŮRU, VZHŮRU 
PASTUŠKOVÉ



KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

V prosinci 2007 oslaví:
Pecháčková Jaroslava  Na Vískách 75 let
Plháková Ludmila Nerudova  75 let
Kubíček Alois Lázeňská  75 let
Brablecová Milada Husova  80 let
Hořínková Olga Školní  80 let
Směšná Františka Tř.A.Kašpara 82 let
Kašparová Marie J. Žižky  82 let
Jílek Jan Na Vískách 83 let
Hattonová Jiřina Vančurova  85 let
Pecháček František B.Němcové 86 let
Martináková Libuše Lázeňská  89 let 

Zlatá svatba
Dne 21. prosince 2007 oslaví svou zlatou svatbu manželé 

Marie a Alois Mackovi. 
Do dalších společných let jim oběma přejeme hodně 

zdraví, spokojenosti a štěstí. 
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově

Dne 30. listopadu vzpomeneme nedožitých 
100 let paní

Josefy Hoškové
Kdo znal, ten vzpomene, kdo měl rád, ten 
nezapomene. Vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.

Měl jsi mnoho životních plánů,
však smrt byla rychlejší.
Díky za lásku, jaká byla,

Díky za život, jaký byl
Dne 10. ledna 2008 vzpomeneme 22. narozeniny
Rostíka Klimeše
Stále vzpomínají rodiče a bratr.

Oči se zavřely, zaplakaly bolem,
když jsme Ti dávali poslední sbohem.

Nebylo Ti dopřáno dále s námi být,
nebylo už léku, abys mohla žít.

V sobotu 1. prosince 2007 vzpomeneme 
nedožité 80. narozeniny naší drahé manželky 
a maminky paní

Anny Krejčové
Ve středu 7. listopadu 2007 jsme si připomněli 
již dlouhých 37 roků, kdy nás po těžké nemoci 
opustila. S láskou vzpomínají manžel Josef, 
synové Josef, František a Jiří s rodinami. Kdo 
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

V lednu 2008 oslaví:
Hromková Marie Dr. Březiny 70 let
Zatloukalová Alžběta  U Rybníčku 75 let
Brokeš Josef Dr. Březiny 75 let
Švestáková Marie Špalkova  81 let
Nimrichtr  Alois R.Kordase  81 let
Kotrlá Terezie Nová Dědina 81 let
Řežucha Jan Bohutínská 81 let
Kubíčková Klotylda Dr. Březiny 81 let
Horká Gerta Nádražní  81 let
Krystková Milada Krátká  82 let
Kubíčková Marie Tř.A.Kašpara 82 let
Čulíková Irena J. Žižky  84 let
Pavlů František Komenského 84 let
Hruba Josef Slepá  86 let
Krystek Antonín Krátká  86 let
Macek Alois Jiráskova   87 let

Dne 24. prosince by se dožil 80 let pan

Karel Kvapilík
a zároveň 26. ledna uplynou 3 roky, 
co nečekaně odešel. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Manželka a děti 
s rodinami.

Dne 25. ledna 2008 vzpomeneme 4. smutné
výročí, co nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička paní

Karla Kronichová
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, dcera Karla s rodinou a syn Tomáš.

Dne 29. prosince vzpomeneme 4. výročí od 
úmrtí pana

Vladimíra Kozáka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo měl rád, ten 
nezapomene. S láskou vzpomíná manželka, 
Jiří a Eva s rodinou.

Dne 11. ledna 2008 oslaví v kruhu 
rodinném výročí zlaté svatby manželé 

Hedvika a Karel Bankovi. 
Do dalších  let společného života  

přeje vše dobré, zdraví a spokojenost 
syn s rodinou.
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na prosinec 2007
So  1. 12.  8:30, 13:00 Šachový turnaj
Ne  2. 12. 13:30  Dět.mikulášská besídka
Pá    7. 12. 19:00  Koncert KPH –zámek
So    8. 12.   14:00  Mikul. besídka pro důchodce
Čt   13. 12. 18:00  Koncert - Oranžerie
So   15. 12.   7:00  Zájezd do Rožnova

POZVÁNKA

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do 

 Valašského muzea
 v přírodě

v Rožnově pod Radhoštěm

Sobota 15. prosince 2007
Odjezd od KD v 7:00 hodin

Vánoce na dědině /Valašská dědina/
Vánoční jarmark /Dřevěné městečko/

Cena za cestu 180 ,- Kč 
Přihlášky v KD  

Moje škola

Kulturní dům Bludov ve spolupráci 
se Základní školou Bludov vyhlašuje 

§ Účastnit se mohou všechny děti do 15 let, 
 a to buď samostatně, či v rámci činnosti 
 mateřské školy, základní školy, školní družiny 
 a zájmových organizací

§ Libovolná technika

§ Termín odevzdání – 15. dubna  2008

Práce budou vyhodnoceny, oceněny 
a bude uspořádána výstava v kulturním domě.

dětskou výtvarnou soutěž
na téma

Moje škola

na leden 2008POZVÁNKA
So   12. 1. 20:00  Obecní ples
So 19. 1. 20:00  Myslivecký ples
Pá  25. 1. 20:00     Hasičský ples
Ne  27. 1.   14:00  Dětský maškarní karneval
Út  29. 1.  17:30  Cestopisná přednáška-Aljaška

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov 
zve všechny zájemce na 

Vánoční
 ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 1. prosince 2007
    8:30 hodin - děti

13:00 hodin - dospělí 
V jazykové učebně KD Bludov

/zadní část – vstup ze zahrady/

Ceny zajištěny.
Pořádá Šachový kroužek KD Bludov 

pod vedením Jaroslav Dobeše.

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově vás srdečně zve na

Program:
-  Vystoupení dětí z Mateřské školy Bludov

- Seniorky z Bohdíkova
- Moravanka Jana Slabáka  /15:00 hod./

- K tanci a poslechu hraje Mirox
- občerstvení

TRADIČNÍ  
MIKULÁŠSKOU BESEDU

 PRO DŮCHODCE 

V sobotu 8.prosince 2007
ve 14:00 hodin

kulturní dům Bludov

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov
zve všechny děti i jejich rodiče na

Dětský
maškarní karneval

aneb
karnevalovou Show šaška Vikyho

• Hry, soutěže
• Vyhodnocení nejlepších masek

• Občerstvení

neděle 27. ledna 2008 ve 14:00 hodin
- vstupné dobrovolné -
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Koncert

ALJAŠKA

Obec Bludov Vás srdečně zve na

4. obecní ples 4. obecní ples 
konající se v sobotu 

12. ledna 2008 
v Kulturním domě Bludov
Začátek ve 20:00 hodin,

vstupné 80.- Kč 

Kulturní dům Bludov Vás zve na

cestopisnou přednášku

s Ivo Mûllerem

Úterý 29. ledna 2008 od 
17:30 hod.

kinosál Kulturního domu Bludov

- Vstup volný -

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Koncert
Pátek 7. prosince 2007 v 19.00 hodin 

na zámku Bludov

Vstupné 30.- Kč

žesťového souboru
BRASS Q

H r a j í :
Jaroslav Kocůrek  a  Ondřej Moťka - trubky

Daniel Mlčák - lesní roh
Jakub Zívalík - trombon

David Křížek – tuba
Na koncertě zazní skladby autorů:

J.S.Bacha, V.Otta, P.J.Vejvanovského, T.Albioniho, 
V.Evalda.P.Staňka a A.Frackenpohla.

Program uvede a průvodním slovem doplní:  
Jaroslav Kocůrek

Žesťové kvinteto Brass Q bylo založeno na podzim roku 2002. 
Kvinteto je složeno ze studentů kroměřížské konzervatoře, JAMU 

Brno a VŠMU Bratislava. Každý ze členů tělesa spolupracuje 
i s jinými významnými soubory po celé ČR a jsou i vynikajícími 
sólisty. Repertoár kvinteta tvoří skladby slohových období od 
renesance po hudbu 20. stol. Těleso vystupuje jak na kůrech 

kostelů při slavnostních mších, tak i na samostatných koncertech 
po celé Moravě.

K tanci a poslechu hraje dechová hudba Maguranka 
z Lehoty pod Vtáčnikom

Předtančení 
Předprodej vstupenek v KD Bludov

ALJAŠKA

Sobota 12. ledna 2008 - Obecní ples
Sobota 19. ledna 2008 - Myslivecký ples
Pátek 25. ledna 2008 - Hasičský ples
Sobota 9. února 2008 - Fotbalistický ples

Plesy v roce 2008 
v Kulturním domě Bludov

Zveme Vás na 

Vánoční koncert
Ve čtvrtek 13. prosince 2007 

v 18:00 hodin
Zámecká oranžérie

Vystoupí žáci Základní umělecké 
školy v Šumperku

-vstupné dobrovolné-

Místní organizace ČSSD v Bludově zve všechny 
občany na

Setkání
s předsedou poslanecké sněmovny 

Ing. Miroslavem Vlčkem
Pondělí 10. prosince 2007 v 17:00 hodin 

v Kulturním domě Bludov
Zveme všechny občany, kteří chtějí  získat více informací 

o dění v naší republice  a poslanecké sněmovně. 

Kulturní dům Bludov zve všechny děti a rodiče na

MIKULÁŠOVÁNÍ
Dětskou mikulášskou besídku s Mikulášem, čertem a andělem. 

Nedele 2. prosince 2007 
Ve 13:30 hodin

Můžete si přinést pro své děti dárky (označené jménem), které se budou při nadílce rozdávat.

Vstupné 20,- Kč

ˇ
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Druhý řijnový víkend, jsme my, Delawáři byli pozváni 
kamarády ze skautského oddílu Shawnee k pořádání tradičních 
Velkých indiánských her společenství Midewinu, které se 
konaly na tábořišti blízko Drozdovské pily v krásném údolí 
říčky Březné.  
 Po týdnech příprav jsme se konečně dočkali. Již v dopoledních 
hodinách v pátek na tábořiště přijížděly první oddíly. Odpoledne 
patřilo především organizačním záležitostem, také se musela 
postavit teepe.
V sobotu ráno to vše vypuklo. 
 Za hlasitého zvuku bubnu, do kterého ze všech sil bušil 
indiánský bojovník, byly Velké hry Midewinu zahájeny 
slavnostním nástupem všech soupeřících oddílů. A to kluci 
a děvčata z kmenů Mohawkové Příbram, Meherin Praha, 
Huroni Praha, Oswega Praha, Sacagawea Mělník, Ksigudan 
Žatec, Delawarové Bludov, LLM Brno, Zlatá lilie Zábřeh, 
Veteran green Olomouc, zástupci kmenů Neskenon, Konestoga, 
Sihasapa anebo Čerokí. A hlavně pořádající kmen Shawne 
Zábřeh. 
 Přijel také první výherce těchto her - spisovatel Ivan H. 
Makásek. Ten před 40 lety Hry osobně zakládal. Jako čestný 
host tentokrát Hry zahajoval.
 Kmeny ke hrám nastoupily v slavnostních oděvech 
a s domovskými štíty. Na zahajovacím ceremoniálu přitom 
kolem ohně stanulo na 170 lidiček. (Na posledních hrách 
před 6 lety jich bylo 40). V „civilním“ se pak soutěžící utkali 
v SEDMIBOJI, což obnášelo lakros, boj u kůlu, lukostřelbu, 
hod oštěpem, stavbu týpí na čas, indiánskou vybíjenou 
a vystoupení u táboráku.  
 Následovalo zapálení slavnostního ohně a každý oddíl 
se všem představil a také uvedl disciplínu, kterou bude 
organizovat. Náš oddíl si vzal na starost hod tomahawkem 
a rychlostřelbu.  
  Naším největším úspěchem byl turnaj v lakrosu starších. Po 
první prohře s favority ze Zábřeha jsme už nenašli přemožitele 
a obsadili neočekávaně druhé místo. Kluci i holky bojovali ze 
všech sil a i když jej někteří hráli poprvé, opravdu jim to šlo. 
Také tým ve složení Dan, Tom a Tony ve stavění týpí na čas 
obsadili výborné 5. místo. Úspěchem mladších byla hra šíny, 

indiánská obdoba pozemního hokeje, kde obsadili perfektní 
třetí  místo a všichni společně jsme ukázali svou obratnost při 
indiánské vybíjené.
 Zbytek dne jsme strávili zkouškami různých indiánských 
dovedností. Někteří stavěli indiánské týpí na čas, jiní stříleli 
ze vzduchovky, další házeli tomahawky, nebo běhali v lese 
a hráli tzv. “Tygří stezku”. Musíme pozdvihnout některé výkony 
– jako. První místo Alíka v hodu tomahavkem a výborné 
2. místo Nadi na Tygří stezce.
 Počasí nám přálo a pokud se někomu zdála být přeci jen 
trošičku zima, zahřál nás teplý čaj nebo polévka, kterou nám 
připravovaly organizační týmy z FTK katedry rekreologie 
z Olomouce. 
 Užívali jsme si slunečného dne co to šlo a když už se 
schylovalo k večeru, začali jsme připravovat scénky k táboráku. 
Vybrali jsme se parodii “Křivohubí”, kde se herci snaží 
sfouknout svíčku, avšak kvůli svým křivým pusám se jim to 
nedaří a zachrání je až soused, který knot uhasí nasliněnými 
prsty.
 Potlesk jsme sklidili také za mix písniček, které jsme 
zpívali a pantomimicky předváděli jejich obsah. Což mělo za 
následek – hurónský smích po celou písničku. Tam předvedl 
Jirka svůj komediální talent. Sláva mu.
 Potom jsme zpívali trampské písně. Pak byl už čas spát. 
V týpí bylo teplo, protože jsme v něm celou noc udržovali  
oheň. Zima byla jenom venku, protože ráno nás překvapily 
kaluže pokryté ledem a  jinovatka. 
 Při ranním nástupu se  vyhlašovali vítězové jednotlivých 
disciplín, pak bylo potřeba skácet týpí a odjet domů. 
Putovní cena - štít Velkých her - se po 20 letech vrátila domů! 
„Šavani“ hry s přehledem vyhráli. 

CELKOVÉ POŘADÍ KMENŮ

1. Shawnee Zábřeh   42 bodů   Junák, svaz skautů 
    a skautek ČR
2. Ksigudan Žatec   35 bodů  DDM
3. Sacagawea Mělník  30 bodů LLM
4. Delaware Bludov 27 bodů ČTU

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

Velké hry Midewiwinu
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5. Mazaskazi Wanča  23 bodů Junák, svaz skautů 
   Zábřeh   a skautek ČR
6. Veterangreen Zábřeh 13 bodů Občanské sdružení
7.-8. Mohawkové Příbram        11 bodů Svaz skautů 
    a skautek ČR
7.-8. Drum Bun Praha              11 bodů    LLM
9. Huroni Praha    8 bodů Skaut ABS
10. Konestoga Praha                  6 bodů 
11. Oswego Praha   4 body TOM
12. Huascaran Brno   3 body LLM
13. Sihasapa Praha   1 bod
 Víkend uběhl jako voda, a už se těším na další, až zase 
s kamarády vyrazíme někam do přírody, pryč z města, pryč 
z práce a ze školy, daleko od všedních starostí a strastí. 
Doufám, že se všem akce líbila tolik jako mně a přístě zase…
……..Ahoj ;-)   Lucie Hošková

Dne 26. října 2007 se vydali členové 
našeho chlapeckého skautského oddílu 
na každoroční akci, a to na podzimní 
prázdninovou chatu. Sraz jsme měli 
u klubovny a cílem naší cesty byla 
zálesácká chata v lese mezi Šumperkem 
a Bludovem, námi zvaná Katovna.
 Katovna leží poblíž Chocholíku, 
u kterého kdysi podle jedné z pověstí, měl 
dům a pracoviště kat. Dnes toto místo 
o své minulosti napoví pouze kamennou 
lavičkou, která údajně stála před katovým 
domem a masivním červeným křížem. 
I přesto, že jde spíše o legendu, místo 
působí magicky.
 A tak se naše výprava vydala 
i s baťohy naloženými všemi potřebnými 
věcmi na dva dny a s nářadím vstříc 
chatě. Jak jsme došli k chatě, tak jsme 
hned zatopili, začali dělat oběd a Katovnu 
si zvelebili. Hned po zatopení jsme se 
vydali hledat studánku, která leží asi 
500 metrů pod chatou. Letos jsme ji 
na rozdíl od jiných výprav našli, a to 

v takovém stavu, že nebyla nutná žádná 
rekonstrukce. 
 Po obědě jsme se dozvěděli, že 
hlavním programem, za který jsme 
dostávali po dobu výpravy body, 
bylo stavění budov, většinou pouze 
z přírodních materiálů. Později v okolí 
chaty vznikla spousta rozmanitých budov, 
a to od rodinných domů až po kostel...
 Další den nás probudila písnička 
s doprovodem kytary a za pět minut 
následovala rozcvička. Po snídani jsme 
i kromě řezání a sekání dřeva a oběda 
hráli už jenom samé hry. Nejzajímavější 
asi byla hra se zavázanýma očima, 
kde jsme se museli spoléhat jeden na 
druhého, a když upadl, či zakolísal 
jeden, následky pocítili všichni. Při dobré 
zábavě jsme si ani nevšimli, že už přišla 
noc, a všichni věděli, co bude tradičně 
následovat. Zbývající čas do půlnoci jsme 
hráli na kytaru a zpívali, a když rafička 
na hodinkách postoupila, začali se ti 
nejodvážnější vydávat na stezku odvahy. 

Na stezku se šlo ke katově lavičce, 
kde jsme se měli podepsat a jít zpátky 
(samozřejmě bez baterek, po jednom 
a asi 500 metrů lesem). Nakonec strach 
překonali všichni...
 Ráno jsme vstali dřív, uklidili chatu 
a vydali se domů, věřící na mši. I přes to, 
že si někteří došli hodně ke kraji svých 
fyzických i psychických sil, věřím, že se 
tato vícedenní výprava všem líbila, a že ji 
za rok, opět úspěšně, zopakujeme.
 Večer jsme se také, rovněž tradičně, 
zúčastnili kladení věnců u Pomníku 
padlých, s celou vlajkoslávou – od vlajky 
státní, historické střediskové, dnešní 
střediskové až po obě oddílové. 
Po skončení pietního aktu u pomníku jsme 
se odebrali na hřbitov, kde jsme uctili 
památku všech zemřelých bludovských 
skautek a skautů, kteří tam spí svůj věčný 
sen.

 Filip Směšný – Samo
2. skautský oddíl Bludovit

středisko Františka Pecháčka Bludov

Podzimní chata

Zprávy ze školy
Exkurze do Litomyšle

Na úterý 30. října měly třídy 9.A a 9.B  naplánovanou exkurzi 
do Litomyšle, do města s bohatou historií, do města, odkud 
pochází jeden z našich předních hudebních skladatelů Bedřich 
Smetana. 
 Ráno jsme se sešli před školou, kde nás již čekala paní 
učitelka Horáčková. I když počasí vůbec nevypadalo příznivě, 
na dobré náladě nám to neubralo.Po příjezdu autobusu jsme se 
pohodlně usadili a rozjeli se plni očekávání. Cesta trvala necelé 
dvě hodiny, řidič autobusu nám ji navíc zpříjemnil promítnutím 
filmu.
 Po příjezdu do Litomyšle jsme se seznámili s historií 
a pozoruhodnostmi města.

 Dominantou dnešní Litomyšle je renesační zámek s více 
než osmi tisíci originálními sgrafity. Ve 13 sálech nabízí sbírky 
empírového nábytku z počátku 19. století, obrazy z 18. století 
a sbírky míšeňského, vídeňského a berlínského porcelánu. 
Vzácným zážitkem je návštěva zámeckého divadélka z konce 
18. století s jedinečným souborem originálních kulis od Josefa 
Platznera, autora dekorací k premiéře Mozartovy opery Don 
Giovanni. V roce 1999 byl zámecký areál zapsán na seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Litomyšl 
je významná také jako rodiště českého hudebního skladatele 
Bedřicha Smetany. Smetanovo jméno je zde každoročně 
připomínáno operním festivalem. První ročník operního 
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V pátek 2. listopadu se na naší škole hemžila nejrůznější 
strašidla a duchové. Tak, jako každý rok, se tu totiž konal  
Halloween a s ním i zábavný podvečer pro všechny, kteří se 
rádi baví. Na stezku odvahy se přihlásilo na 169 dobrodruhů a 

odvážlivců, které doprovázeli jejich starší ochránci – rodiče 
nebo sourozenci. Skupinky, ale i jednotlivci, se vydali, 
vybaveni bojovým pokřikem k ochraně před zlými duchy, 
na cestu. Po absolvování deseti zastavení, na kterých měli 

Halloween

účastníci zdolat nelehké úkoly odměněné sladkostí, se děti 
i rodiče mohli vyřádit na diskotékovém reji duchů a strašidýlek. 
Nechyběly ani zábavné soutěže, jejichž vítězové získali výhru 
v podobě nanukových dortů. Mezi oblíbená klání patřila mimo 
jiné židličkovaná, tancování s míčkem mezi hlavami či soutěž 

v pojídání krupicové kaše se zavázanýma očima. Všechny 
děti se na tuto akci svědomitě přichystaly a pod maskami 
byly doslova k nepoznání. Doufejme, že napřesrok se tu zase 
v hojném počtu sejdeme a třeba vyrazíme i do ulic Bludova.

Mgr. Michaela Brumarová  

festivalu Smetanova Litomyšl se konal v zámeckém areálu roku 
1949. Od roku 1974 probíhá také festival Mladá Smetanova 
Litomyšl. Náměstí lemované 500 m dlouhým podloubím zdobí 
gotická radnice s řadou renesančních a barokních domů. Další 
zajímavostí je unikátní muzeum s nástěnnými malbami českého 
umělce J. Váchala - Portmoneum. Rekonstrukce památek 
napomohla vzrůstu turistického ruchu. V roce 1994 zde na 
pozvání Václava Havla proběhlo setkání sedmi evropských 
prezidentů. O rok později navštívil Litomyšl španělský král. Od 
roku 2000 má město vysokou školu zvanou Institut restaurování 
a konzervačních technik, kde se během tříletého studia připravují 
na svou dráhu budoucí restaurátoři.

 Při prohlídce restaurátorské školy jsme měli možnost 
nahlédnout i do právě probíhajících seminářů – kresby, malby 
a modelování. Viděli jsme i různé způsoby restaurování obrazů, 
listin i nástěnné výzdoby. Je nesporné, že ten, kdo studuje tuto 
školu, musí být výtvarně nadaný  a k tomu i velice trpělivý.
 V  klášterních zahradách jsme si také prohlédli  sochy 
Olbrama Zoubka a pomalu se připravovali na zpáteční cestu. 
Ta uběhla velmi rychle. Byli jsme sice z celého dne velmi 
unaveni, ale exkurze se nám  líbila. Teď už si dokážeme  
představit, co obnáší práce retaurátora. A všichni  se těšíme na 
exkurzi příští.
        Žáci 9. A a 9. B
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TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES

Dobrovolný hasičský sbor v Bludově
Vás srdečně zve na

který se koná v pátek 25. ledna 2008 
v Kulturním domě v Bludově

Ä Hraje hudba STYL     
Ä Začátek ve 20:00 hodin
Ä Bohatá kuchyně a tombola      
Ä Zvou pořadatelé

Předprodej vstupenek u paní Jarky Kašparové od 2. ledna 2008

Příjemné prožití vánočních svátků, 
mnoho štěstí, zdraví 
a osobních úspěchů 

v novém roce 
2008

přejí
hasiči z Bludova

PF 2008

- 
pl
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STRÁŽCI VÍRY – TUCKER MALARKEY 
– odkaz zapomenutých svitků.
JAKO ZVÍŘE – RUDOLF ČECHURA 
– česká detektivka.
OCHRÁNKYNĚ MRTVÝCH – ELIZABETH 
PETERS – Egypt 1917….
SEVERNÍ MORAVA 1.-  VIERA VEČEŘOVÁ 
– kam na víkend – Jeseníky, Olomoucko, 
Opavsko.
TEPNY KRAJINY – IRENA ŠINDELÁŘOVÁ 
– putování podél řek za památkami, přírodou 
a lidmi Olomouckého kraje.
DĚVČE K DĚTEM – EMMA McLAUGHLINOVÁ 
– satirický americký bestseller.
MĚSTO DĚSŮ – DASHIEL HAMMET 
– detektivní povídky.
PUSINKA – KAREL ŽILÁK 
– drsný a napínavý příběh z podsvětí.

STŘÍHÁNÍ VLASŮ – INES KROEGEROVÁ 
– sestřihy pro dívky a chlapce krok za 
krokem.
ZLATÝ PENTAGRAM – MICHAEL WHITTE 
– částečně detektivní příběh.
LADY PIRÁT *1– MIREILLE CALMEL 
– ve službách krále.
LADY PIRÁT *2 - zahrada stínů.

ANDĚL SMRTI – EILEEN DREYER 
–román z nemocničního prostředí.
LÉTO ZA VŠECHNY PRACHY – EVA-MARIA 
SCHMID – román.
MSTITEL – JUDE DEVERAUX 
– příběh ze 17. století.
MEJDAN VE ČTYŘECH 
– skutečné kriminální případy.
CYKLISTA V BEVERLY HILLS – WILLIAM 
SAROYAN – vzpomínková kniha z roku 1953.
ZÁHADA ŽRALOČÍHO MASA – JIŘÍ DĚRDA 
– moravský pitaval.

PAŘÍŽSKÁ SURETÉ PÁTRÁ 
– V.P.BOROVIČKA 
– bohatá a slavná historie pařížské policie.
DVA PROTI ŘÍŠI – JIŘÍ ŠULC 
– válečný román.
ÚDĚL KRÁLOVSKÝ – JIŘÍ HANIBAL 
– historický román. 
AFGHÁNEC – FREDERICK FORSYTH 
– špionážní román.
VÁLKA ORLŮ – TOM CLANCY – operační 
centrum zjistí příčinu událostí explozí….
MAYSKÁ KNĚŽKA – ANDREAS GOSSLING 
– poselství katolické církve.
ČERVENKA NESE SMRT – JO NESBO 
– norská detektivka.
TANEC S ANDĚLEM – AKE EDWARDSON 
– švédská detektivka.
APLIKACE A OZDOBY Z KORÁLKŮ – 
ELIZABETH GOURLEYOVÁ – inspirace starými 
kulturami – více než 30 nápaditých doplňků.

HOLINKOVÁ S.                                             
                                                                

NOVÉ KNIHY
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Před 25 lety, 20. listopadu 1982, zemřel jeden z významných 
rodáků Bludova

Od úmrtí bývalého náčelníka štábu 2.paradesantní brigády Karla 
Hlásného uplyne v těchto dnech dvacet pět let, takto byl nedávno 
nadepsán článek v armádním čtrnáctideníku „A-Report“ (str. 44-
45) číslo 23, ze dne 12.11.2007. Tento článek začíná větou: „Je 
tomu již několik let, co Karel Pacner zveřejnil…“. Takže při 
této příležitosti  je vhodné připomenout, jak tomu bylo, když již 
zapomenuté jméno velitele štábu naší parabrigády se znenadále, 
díky Karlu Pacnerovi, stalo všeobecně známým nejen v ČR, ale 
i na Slovensku. 
     Česká televize vysílala od ledna do července 2002 18- dílný 
seriál „Československo ve zvláštních službách“. Již 3.ledna 
2002 bylo možné v deníku MF DNES  ke zmíněnému seriálu 
přečíst článek „Hrdinní rozvědčíci a zrádní špioni“, seriál o  
československé špionáži a kontrašpionáži od první světové války 
až po dnešek. Téměř celou polovinu stránky formátu A3 v tomto 
úvodním článku zaplňují  dvě fotografie; bývalý podplukovník 
gšt. Karel Hlásný a plukovník KGB Dalibor Valoušek, s názvem  
„Dva protiklady“.  Článek začíná následovně :  
„Profesor Marsden, Victor, A-54-René-Franta, Tři králové, 
Anna, Holan. To jsou krycí jména dosud známých úspěšných 
československých vyzvědačů počínaje rokem 1914 a konče 
rokem 1989. Vyzvědačů bránících svobodu a republiku, 
špionů komunistického režimu i agentů protikomunistických. 
Marsden bylo příjmení, které za první světové války dala 
britská tajná služba do pasu profesoru T. G. Masarykovi, 
aby mohl bez velkého nebezpečí jezdit po světě. Victor byl 
Čechoameričan Emanuel Voska, který vybudoval v USA pro 
Brity kontrašpionážní službu. A-54 byl důvěrník německé 
výzvědné služby Paul Thümmel, který na přelomu třicátých 
a čtyřicátých let pracoval pro čs. zpravodajce. Tři králové byli 
čs. důstojníci, kteří zůstali za okupace v protektorátu a mimo jiné 
zajišťovali styk A-54 s Londýnem. Anna byl předseda branného 
výboru bonnského parlamentu Alfred Frenzel, který podával 
zprávy čs. komunistické rozvědce, dokud ho západoněmecká 
kontrašpionáž neodhalila.  Holan byl uprchlý čs. důstojník 
Karel Hlásný, který na počátku studené války naoko informoval 
čs. výzvědnou službu o jazykové škole Pentagonu v Monterey. 
To všechno jsou protagonisté našeho seriálu z historie čs. 
výzvědných služeb….“- konec citátu 
         Novinář a spisovatel Karel Pacner na Internetu píše 
o tom, jak se zrodil 13.díl zmíněného seriálu s názvem Srdce 
do Monterey, následovně: „ Josef Frolík, major  první správy, 
který utekl v létě 1969 do USA, se ve své knize Špion vypovídá 
zmínil o případu bývalého podplukovníka čs. armády Karla 
Hlásného. Hlásný utekl a když se dostal do USA, začal učit 
v jazykové škole Pentagonu v Monterey. Doma nechal dívku, 
která o něj pečovala, když byl těžce zraněn za Slovenského 
národního povstání. Marně se pokoušel ji dostat na Západ. 
Potom mu nabídla čs. rozvědka, aby pro ni pracoval a za 
odměnu ji za ním pošlou. Hlásný naoko souhlasil, oznámil to 
FBI a několik let dodával zprávy do Prahy, mezitím za ním 
Evu poslali a oba se vzali.
 Přes přátele, kteří pracovali ve třetím zpravodajském odboji, 
jsem paní Hlásnou našel, manžel už byl mrtev. U ní jsme 
strávili s TV štábem v Monterey dva dny. Patrně jako první 
TV štáb z postkomunistických zemí jsme směli natáčet přímo 
v Jazykové škole během výuky češtiny“- konec citátu (viz 
jednu z fotografií bývalého pplk.gšt. Karla Hlásného, při výuce 
Američanů v češtině). 

 Začátkem února 2006 byla na Internetové stránky obce 
Bludov (Významní rodáci) vložena „75- stránková studie“, 
týkající se plk.gšt. Karla Hlásného, který se narodil v domku 
naproti bludovské škole. I když jako voják jen kratší dobu se 
aktivně účastnil 2.světové války (1939 až 1945), ve srovnání 
s jeho působením v jazykové škole Pentagonu v Monterey (1952 
až 1979), tak většina textu tam je věnována jeho působení ve 
válce. Takže citujme alespoň první a poslední odstavec z této 
studie: 
„Bludovský rodák Karel Hlásný (1911- 1982) unikal před 
zatčením z  bývalého Československa celkem dvakrát, i když 
nikdy nic „nekalého“ neprovedl. Poprvé  jako nadporučík čs. 
armády opustil ilegálně republiku  29.listopadu 1939 – před  
nastupujícím totalitním fašistickým režimem; přes Slovensko, 
Balkán a Libanon do Francie. Podruhé jako podplukovník 
generálního štábu Čs.lidové armády (ČSLA) ilegálně překročil 
státní hranice ČSR 16.listopadu 1948 – před nastupujícím  
totalitním komunistickým režimem; přes SRN a Austrálii do 
Spojených států. V případě jeho zatčení jej zřejmě čekal ten 
nejtvrdší trest, zejména však při „zběhnutí od lidové armády“, 
o jejíž bojeschopnost se významně zasloužil. Závěrem je třeba 
připomenout, že rozkaz k útoku na polské Besko „napsal“ 
bludovský rodák, tehdejší škpt. Karel Hlásný, který od samého 
vzniku parabrigády v SSSR se účastnil nejen jejího výcviku, 
ale i všech bojových akcí. Bohužel však, kromě závěrečných 

partyzánských bojů ve SNP, když byl pod Chabencem „rozstřílen“ 
a jen zázrakem se  nestal dalším z padlých ve 2.světové válce“ 
– konec citátu.
     Jsem autorem zmíněné studie, takže již několikrát se 
mně stalo, že „druhá čs. parabrigáda“ je považována za 
nějakou méně významnou „partyzánskou jednotku“ a dalším 
dotazem bývá, která parabrigáda byla první, třetí… a že stejně 
ty nejvýznamnější byly na „západní frontě“. Na všechny 
tyto otázky lze v mé studii nalézt odpověď, přehledně lze 
o významu parabrigády říct následující. Naše zahraniční vojsko 
na východní frontě, před svým společným a nejdůležitějším 
vystoupením ve 2.světové válce - před bitvou o Dukelský 
průsmyk (5.9.1944), sestávalo celkem ze čtyř brigád. První 
a třetí brigády byly „pěší“ (5307 a  3482 vojáků), druhá brigáda 
„paradesantní“ (2810 vojáků) a čtvrtá brigáda byla „tanková“ 
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(631 vojáků). Takže celý „čs.armádní sbor“ čítal celkem  12230 
vojáků, z čehož „druhá parabrigáda“ představovala cca 23%. 
Je třeba připomenout, že žádná další „čs. výsadková brigáda“ 
ve 2.světové válce neexistovala. Na západní frontě se jednalo 
pouze o „čs. výsadkové skupiny“.  Dále je třeba připomenout, že 
i když „druhá parabrigáda“ představovala jen necelou čtvrtinu 
početních stavů naší armády na východní frontě, tak jen naši 
parašutisté prošli náležitým výcvikem, aby se tam tak stali naši 
„elitní jednotkou“. 
      I když v důstojnickém sboru parabrigády jich naprostá 
většina byla (více jak 30) původem z Anglie, tak již v komunisty 
vydané knize „Vojenské dějiny Československa“ (1988)  lze 
„mezi řádky“ vyčíst, že to vlastně byla 2.čs. parabrigáda, která 
z našeho armádního sboru jako první začala vítězný postup, 
na hlavním „dukelském směru“. Vyplývá to  z následujícího 
textu: „1 . čs. armádní sbor dorazil k ránu 9.září k osadám 
Machnowka (1.brigáda) a Wrocanka (3.brigáda), asi 10 
kilometrů severovýchodně od města Dukly. Po rozednění byly 
jednotky sboru nenadále zasaženy silnou palbou nepřítele, čímž 
naše jednotky utrpěly velké ztráty, největší za bojů na Dukle. 
Po celé dva dny, 9. a 10. září se nepodařilo československým 
brigádám postoupit vpřed. Velitel I.ukrajinského frontu se 
rozhodl odvolat generála Kratochvíla a na jeho místo jmenoval 
generála Svobodu.... Dne 11.září vytvořila sovětská vojska 
vpravo od našeho sboru úzkou mezeru, do níž byl zasazen 
1.gardový jezdecký pluk, který sice pronikl až na naše území, 
avšak byl nepřítelem obklíčen.
     Protože uvázly i jednotky na směru hlavního úderu 
u města Dukly, velitel frontu v polovině září útok 38. armády 
dočasně zastavil. Rovněž sousední 1. gardová armáda sváděla 
s nepřítelem úporné boje a jen zvolna postupovala od Sanoku... 
Současně probíhaly přípravy k přenesení hlavního úderu na 

dukelském směru dále k východu. Nový útok směrem na 
městečko Rymanow začal již 15. září, ale ani ten nepřinesl 
rozhodující úspěch. Až další úder, který byl zahájen 18.září 
ještě o něco východněji z městečka Beska, vyvrátil nepřátelskou 
obranu v prostoru města Dukly a tak otevřel cestu k Dukelskému 
průsmyku. V bojích na levém křídle 38. armády sehrála 
významnou úlohu bojová činnost 2.čs.parabrigády, která zde byla 
zasazena ve dnech 11.- 19. září. Její příslušníci ovládli mimo 
jiné městečko Besko, které se stalo výhodným východištěm pro 
sovětské tankisty k útoku, hluboce obchvacujícímu nepřátelskou 
obranu u města Dukly. Českoslovenští parašutisté, kteří se 
k útoku připojili, osvobodili několik dalších osad mezi Krosnem 
a Sanokem. 19.září byla paradesantní brigáda stažena z bojů 
a postupně přesunuta vzdušnou cestou na Slovensko na pomoc 
povstání. Mezitím úspěšně pokračovaly boje v prostoru města 
Dukly. Rychlým a neočekávaným úderem sovětských tankistů 
od východu, k němuž se připojil i postup československého sboru 
od severozápadu, bylo 20. září město Dukla osvobozeno…„ 
- konec citátu.
     V následných bojích ve Slovenském národním povstání 
(SNP) však byla  parabrigáda nucena po vojenské porážce SNP 
(28. října 1944) – přejít na partyzánský způsob boje, naši elitní 
vojáci- parašutisté se tak „nechtěně stali partyzány“. Byli to však 
opět parašutisté parabrigády, kteří patřili k nejlepším vojákům ve 
SNP, kteří jako jediní nejdéle odolávali přesile  šesti německých 
divizí. 
     Závěrem je třeba připomenout a zdůraznit, že velitelem 
2.čs.parabrigády od jejího založení v ruském Jefremovu až 
do konce války, byl brigádní generál Vladimír Přikryl, rodák 
z nedalekých Horních Studének.
                                                                                       

                       MVDr.Josef Hlásný,CSc.

RŮZNÉ

Praktické rady a informace v cestovním 
ruchu: Dny Vincenze Priessnitze
Zejména praktické poznatky z oblasti 
cestovního ruchu a lázeňství letos 
nabídnou Dny Vincenze Priessnitze. 
Největší vzdělávací akce o cestovním 
ruchu a lázeňství na Moravě nabídne 
bohatý odborný i společenský program.
Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku 
budou ve dnech 13. - 16. prosince hostit 
téměř pět desítek odborníků z Česka, 
Slovenska, Polska i USA. 
 „Konferenci chceme přiblížit také 
starostům, podnikatelům, úředníkům 
i běžným zájemcům o cestovní ruch.
Tedy lidem z Jeseníků, kteří se 
k aktuálním informacím z oblasti 
cestovního ruchu a lázeňství dostávají 
relativně těžko.“, komentuje zaměření 

konference Jaroslav Novotný, předseda 
organizující Společnosti Vincenze 
Priessnitze. „Proto najdou účastníci 
v programu také přednáškové bloky 
věnující se dotacím EU, Jeseníkům nebo 
marketingu a managementu v cestovním 
ruchu.“, doplňuje Novotný.
 Mimo tradiční přednášky je 
v programu konference místo také pro 
praktické semináře, kde se v menších 
skupinách bude pracovat na konkrétním 
tématu. V takovýchto seminářích se 
zájemci naučí připravovat tiskovou 
zprávu, komunikovat s médii, připravit 
kvalitní projekt financovatelný z EU 
nebo připravit dobrou reklamní kampaň 
s minimálními prostředky.
 V rámci konference proběhne 
také koncert skupin O5&Radeček 

a Docuku (pátek 14.12.), vernisáž 
výstavy fotografií Ivo Netopila (čtvrtek 
13.12.) nebo společenský večer 
s Priessnitzem v duchu doby 19. století 
(sobota 15.12.). 
Více informací najdete na 
www.vincenz-priessnitz.cz.

 Dny Vincenze Priessnitze
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V roce 2006 uspořádal Kulturní dům 
Bludov  výstavu fotografií z Bretaně 
z tvorby francouzského  amatérského  
klubu  Montgermont.
 Na oplátku se v letošním roce 
v prosinci uskuteční v Rennes ve Francii 
výstava fotografií našich fotoamatérů. 
Své práce zde budou vystavovat 
– František Polách z Bludova, Ivo Mûller 
a Matěj Pavlů ze Šumperka a  Richard 
Růžička z Postřelmova. Převážně se 
jedná o snímky krajiny a  přírody z okolí 
Bludova, Šumperka, Jeseníků a Vysočiny 
a  architektury z Prahy a Severní Moravy.
  Je pro ně velkou příležitostí, že se 
mohou svými výbornými fotografiemi 
prezentovat a pochlubit i za hranicemi 
našeho státu.
  Po návratu z Francie budou tyto 
fotografie vystaveny v Kulturním domě 
Bludov v rámci výstavy MŮJ KONÍČEK 
v březnu 2008.  –jdi-

Naši fotoamatéři budou 
vystavovat ve Francii

- 
pl

ac
en

á 
re

kl
am

a 
-

�����������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������

����������������������������������������
�������������������������

���������������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������������
������������������

��������������������������������������������

���������������������������
����������������������������������

��������������

Kulturní dům Bludov připravuje šestý 
ročník výstavy Můj koníček VI. Prvních 
pět  ročníků výstavy s touto tématikou 
v letech 1999, 2000, 2002, 2004  
a 2005 se setkalo s nebývalým zájmem 
vystavovatelů i návštěvníků. Obracím se 
na všechny, kteří by se chtěli výstavy 
zúčastnit jako vystavovatelé /dospělí i 
děti/ s ukázkami svých sbírek a výrobků, 
aby se přihlásili nejpozději do konce 
února 2008 v Kulturním domě Bludov, 
tel. 583238177, 736609734, e-mail:
kulturni.dum@bludov.cz
 Jedná se o všechny druhy „koníčků“ 
– sběratelství, modelářství, ruční práce, 
výtvarné práce atd. - všechno,  co se 
dá pod  tento pojem  zahrnout a lze 
vystavovat. Výstava budek zahájena 
14. března a potrvá do konce března 2008. 

Můj koníček VI.

Farní knihovna nabízí
Svatost je pro každého:  Elias Vella

To jsem já: Marlene Dietrichová 

Oheň na zemi:  Dominik Pecka

Cesta k pravdě:  Dominik Pecka

Moderní člověk a křesťanství:  
Dominik Pecka

Umluva:  Kossaková Zofja
román o Abrahámovi

Lehnické pole:  Kossaková Zofja

Bez zbraně:  Kossaková Zofja

Umění dávati se:  Schrijvera Josef                        J.M.

KADEŘNICE,
KOSMETICKÁ PORADKYNĚ, 

VIZÁŽISTKA
Veronika Černá – 736 435 291

Nabízí veškeré kadeřnické služby v pohodlí
vašeho domova nebo v salonu v Šumperku.

Pro stálé i nové zákaznice je
kosmetické poradenství, první líčení, zkouška

 pleťové a dekorativní kosmetiky zcela zdarma.
Možnost zakoupení kosmetiky - vhodný vánoční dárek

!! POZOR !!

Nevyhazujte žádné staré a nové 
pohlednice, známky, obálky, 

korespondenční lístky, kalendáříky, 
svatební oznámení. Věnujte je 

sběrateli. 
Předem děkuji. Karel Adam 

Tř. A. Kašpara 533, 789 61 Bludov

Koupím pole 
nebo louku 
v Bludově.

Tel.: 605 086 572
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prosinec 2007

PRODEJE  v kulturním domě

Po 3. 12., Čt 6. 12., Po 10. 12.
Út a St 11. a 12. 12.- levný textil
Čt 13. 12. – obuv
Pá 14. 12., Po 17. 12., Pá 21. 12.

leden 2008
Po 14. 1.
Út a St 15. a 16. 11.- levný textil

Vítání občánků 9. 10. 2007 foto J. Mašek

Novotná Anna Mösnerová Viktorie

Výbor základní organizace Českého svazu chovatelů 
v Bludově přeje všem chovatelům, jejich rodinám 
a nám sympatizujícím příznivcům hezké 

Sbor pro občanské záležitosti  a Kulturní dům 
Bludov přejí všem bludovským občanům příjemné 
prožití vánočních svátků 
a do roku 2008 především 
pevné zdraví.

Všem čtenářům Bludovanu klidné 
Vánoce, pevné zdraví a mnoho radosti 

a úspěchů v novém roce 2008
přeje redakční rada.

Taneční COUNTRY SKUPINA při Kulturním 
domě Bludov zve do svých řad další zájemce. 
Tančíme v úterý od 19 hodin v kinosále KD.
 Taneční páry se mohou přihlásit v Kulturním 
domě  Bludov do konce prosince 2007.
 

Blahopřání
Výbor ZO ČSZ velmi srdečně děkuje všem svým členům 
a příznivcům za práci odvedenou v roce 50. výročí svého 
založení. Všichni jsme si vzájemně k výročí dali krásný 

a hodnotný dárek  - úspěšnou srpnovou výstavu.

Do nadcházejícího roku 2008 přejeme 
všem především pevné zdraví, hodně pohody, 

klidu a spokojenosti Vám i Vašim rodinám 
a hodně radosti a spokojenosti z kvalitních 

zahrádkářských výpěstků! 

Výroční schůze zahrádkářů se bude konat v pátek 
1. února 2008 v 15 hodin v Kulturní domě Bludov. 

Pozvánky Vám budou doručeny včas.
Jménem výboru ZO ČZS v Bludově 

Vladislav Vyhňák - předseda

P O Z O R

a ve zdraví prožité 
svátky vánoční a do 
nového roku 2008  
hodně štěstí, zdraví 
a radosti z Vašich 
domácích zvířátek.

PF 2008
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 Matěj Pavel Jurka Miroslav  Morávek Tomáš

 Balcárek Vojtěch Matějíčková Barbora Ambros Daniel

Tichý Mikuláš Turková Veronika



ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ  PRO  ROK  2008

SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Zimní svozy  budou prováděny každý týden ve čtvrtek v období od 3.ledna do 30. dubna 
    a na podzim od 2. října 2008.
Letní svozy  budou prováděny v sudých týdnech ve čtvrtek, a to od 15.května do 2.10. 2008.

Svoz pytlů s kartony je označen : *
V tyto dny dejte pytle s kartony vedle popelnic.

zimní svozy            

3. ledna 2008  (1.týden)*
10.ledna 2008  (2.týden)
17.ledna 2008  (3.týden)

24. ledna 2008 (4.týden) *
31.ledna 2008 (5.týden) 
7. února 2008  (6.týden)

14. února 2008  (7.týden)*
21. února 2008  (8.týden)
28.února 2008  (9.týden)

6. března 2008 (10.týden)*
13. března 2008 (11.týden)
20. března 2008  (12.týden)
27. března 2008  (13.týden)*

3. dubna 2008  (14.týden)
10. dubna 2008  (15.týden)*
17. dubna 2008  (16.týden)
24. dubna 2008  (17.týden)*

letní svozy

30.dubna 2008  (18.týden)
15. května 2008  (20.týden) *

29.května 2008 (22.týden)
12. června 2008  (24.týden)*
26. června 2008  (26.týden)

10. července 2008  (28.týden)* 
24. července 2008  (30.týden) 

7. srpna 2008  (32.týden)*
21. srpna 2008  (34.týden)
4. září 2008  (36.týden)*
18. září 2008  (38.týden)

zimní svozy 

2. října 2008  (40.týden)*
9. října 2008 (41.týden)

16. října 2008  (42.týden)
23. října 2008  (43.týden)
30.října 2008  (44.týden)*

6. listopadu 2008  (45.týden)
13. listopadu 2008  (46.týden)
20. listopadu 2008  (47.týden)
27. listopadu 2008  (48.týden)*

4. prosince 2008  (49.týden)
11. prosince 2008  (50.týden)
18. prosince 2008 (51.týden)
26. prosince 2008 (52.týden)*

SVOZY PLASTŮ

Svozy budou prováděny v sobotu v níže uvedených dnech od 7:00 h. Žádáme občany, aby plasty připravili 
v průhledných igelitových pytlích k přístupovým cestám nejlépe v pátek večer.
 26. ledna 2008 (sobota)    26. července 2008
 22. března 2008       4. října 2008
  24. května 2008       6. prosince 2008

SVOZY NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

Konkrétní časy a místa budou upřesněny vždy před svozem. Žádáme občany, aby dodržovaly předepsané 
časy, které budou uvedeny na letácích.
10. května 2008 (sobota),  8. listopadu 2008                                                                        

        Tolarová Hana
      Odbor výstavby a životního prostředí

Bludovan příloha
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