
9/2011
Datum vydání 27. ríjna 2011ZDARMA

Bludovan

Projev starosty ke státnímu svátku 28. října „JAK DOBŘE ZNÁŠ BLUDOV?“
Zveřejňujeme pátou, poslední soutěžní  

fotografii určitého místa v Bludově. 
Kdo toto místo pozná a bude mít zájem 
se soutěže zúčastnit, může buď osobně, 

telefonicky či mailem oznámit svou 
odpověď co nejdříve do Kulturního 

domu Bludov - 736609734, 583238177, 
kulturni.dum@bludov.cz

Po ukončení soutěže a správném určení 
všech pěti fotografií budete zařazeni 

do slosování o ceny a v prosincovém 
Bludovanu budou oznámeny výsledky 

soutěže. Přejeme hodně zdaru.
-jdi-

Vážení spoluobčané,
v kalendáři oslav máme jen málo státních 
svátků, na jejichž důležitosti a významu 
se shodne celá naše společnost – občané 
pravicového i levicového zaměření, obča-
né ve městech i na venkově.
 Dvacátý osmý říjen však takovým 
svátkem bezpochyby je. Dvacátý osmý 
říjen je svátkem, při němž si připomíná-
me událost, kterou si nikdo z nás osob-
ně nepamatuje. Vzpomínáme na vznik 
samostatného Československa, prvního 
svobodného státu, který po dlouhých 
staletích považoval náš národ skutečně za 
svůj.
 Dnes se nám může zdát, že jde 
o svátek, který nás provází nepřetržitě 
již oněch 93 let, které od památného dne 
uplynuly. 
 Kterýkoliv svědek nedávné minulosti,
který neztratil paměť, ale potvrdí, že 
tomu tak drahnou dobu nebylo. Potvrdí, 
že vzpomínka na Masarykovo demo-
kratické Československo byla dlouhých 
čtyřicet let potlačována bolševickou 
mocí. Potvrdí, že oslavy demokratického 
Československa byly systematicky nahra-
zovány připomínáním si nešťastné Velké 
říjnové socialistické revoluce či výročím 
poválečného znárodňování.
 Za pár dnů budeme slavit dvaadvacet 
let od 17. listopadu, kdy jsme opět získali 
ztracenou svobodu, která mimo jiné zna-
mená, že nemusíme sami sobě ani svým 
dětem lhát o vlastní minulosti ani o pří-
tomnosti.
 Buďme za to stále vděčni, není to 
samozřejmé!
 Zítřejší státní svátek si pravidelně při-
pomínáme u pomníku bludovských mužů 

padlých v obou strašných světových vál-
kách. Tato připomínka má jeden velký 
symbolický smysl a význam.
 Opakovaně tak totiž máme na očích, 
že svoboda člověka i celé společnosti 
musí být často vykupována za cenu vel-
kých obětí. Naléhavě si připomínáme, že 
to, co za něco stojí, nebývá zadarmo.
 A to je zřejmě i odkaz pro dnešní 
dobu. Nerozumíme dokonale tajemnému 
běhu dějin, neumíme číst ze současnosti 
znamení pro budoucnost.
 Řada dnes zdánlivě nesmyslných 
dějů, velkých bolestí a velkých obětí je 
mnohdy nezbytná pro budoucí svobodu 
národa a pro spravedlnost. S touto vírou 
přistupujme k současnému dění ve spo-
lečnosti a řiďme se jí i v našich životech. 
Staneme se tak řádnými pokračovateli 
zakladatelů československé samostatnosti 
a demokracie.
Děkuji vám za pozornost

Ing. Pavel Ston, starosta obce
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
VAROVÁNÍ OBČANŮM

Obecní úřad upozorňuje občany, 
že v měsíci říjnu až 

prosinci probíhá v lesoparku 
Gryngle ošetření stromů  
- ořezávání suchých větví 
stromolezeckou metodou 

firmou LESS FOREST.
Z důvodu nebezpečí úrazu 

od padajících větví obecní úřad 
doporučuje občanům, aby 

lesopark v tyto měsíce 
nenavštěvovali.  

Děkujeme za pochopení.
   OÚ Bludov

Informace k vydávání cestovních pasů

V souvislosti s provedením obnovy centrálního informačního 
systému cestovních dokladů s biometrickými prvky bude nutná 
odstávka systému, a to 17. 11.2011  a  18. 11. 2011.
 V této době nebude možné zpracovávat žádosti o vydání 
e-pasů, ani tyto pasy předávat.

Další technologická odstávka systému proběhne od 23. 12. 
2011 do konce roku a provoz bude obnoven 02. 01. 2012.
 Poslední den pro podání žádosti o e-pas je 19. 12. 2011.
Posledním dnem pro předání vyhotoveného e-pasu občanovi 
je 23. 12. 2011.

ˇ
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foto -jef-

Na svátek sv. Václava, 28. září, se uskutečnil již šestnáctý ročník 
skautské Svatováclavské drakiády. Sraz byl na Brusné ve 14:00 
hodin, kdy si s sebou téměř každý vzal i svého draka. Většina 
účastníků-neskautů měla draka koupeného, skauti si ho však jako 
každý rok sami vyrobili.
 S drakem se nesoutěží jen o nejlepší let, ale také o nejkrásněj-
šího draka a o nejhorší pád. Letos měla úspěch družina Lišáků se 
svým drakem Indiánem, která se umístila na 1. místě v kategorii 
nejhezčí drak. Hned za nimi následovala smečka vlků (vlčata) se 
svým drakem Šmoulou, který se umístil na místě druhém. Měli 
jsme ohromnou radost. Dalo nám velkou práci draka vyrobit a 
namalovat, ale stálo to za to. Drakiáda přilákala mnoho lidí, celá 
akce se hezky, navíc v pěkném počasí, vydařila.

Dva dny na to, kdy říjnové dny vystřídaly zářijové a barva listí 
se začala měnit do žlutohnědých odstínů a louky se zaplnily 
ranní mlhou, kdy babí léto předává vládu podzimnímu počasí, 
nadešel pro nás čas dobrodružné akce „přespání v lese“.
 V pátek 30. září navečer se náš oddíl sešel u klubovny. 
Poté, co jsme si vzali vše, co je potřeba na výpravu přes noc 
pod širákem, vyrazili jsme ke kostelíčku Božího Těla. Po cestě 
jsme vzpomínali, zda nás opět vystraší divočáci tak, jako loni. 
Pěkné slunné počasí z odpoledne vydrželo, a tak nás les přivital 
s otevřenou náručí. Kousek od kostelíčka vůdce oddílu Hanes 
vyhlédl místo na spaní a rozdělil práci. Naskytla se šance i pro 
splnění bodu ve stezce pro skauty - „správně rozdělám a zahla-
dím ohniště“. První část bodu jsme splnili a ta druhá nás čekala 
ráno.
 Jakmile bylo vše nachystáno na spaní a oheň plápolal, 
každý se uvelebil a navečeřel. Po debatách a pár hrách jsme 
se zaposlouchali do četby dobrodružné knihy. Poté jsme usnuli 
s šumícími stromy a hvězdami nad sebou. Oheň hořel krásně 
a dlouho, takže večer nebyla nikomu zima. Ráno po snídani 
a hře trénující přesné míření při hodu šiškou jsme zahladili oheň 
a celé tábořiště tak, aby nikdo nepoznal, že tu někdo nocoval. 
Zažili jsme kopec srandy a dobrodružství. Nechcete se přidat?
 

br. Vojtěch Vyroubal - Vojta
br. Martin Dostál - Roy

2. oddíl Bludovit
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Noční přespání

Počasí jako malované

Nejkrásnější letošní drak Indián

Přespání v leseDrakiáda

Skautský podzim

Tímto bych velice rád poděkoval skautům z Bludova 
a to konkrétně chlapecké družině Lišáků ... ,kteří v sobotu 
dopoledne našli mou ztracenou peněženku /cca 3.000 Kč/ 
s veškerými doklady a vše mi poctivě vrátili v naprostém 

pořádku. Hned po nálezu mě kontaktovali a snažili se sami
 o nejbližší navrácení v týž den odpoledne. To proběhlo bez 

sebemenších problémů. Po mém nátlaku na jakoukoliv 
odměnu, ať finanční nebo jinou, jsem byl vždy odmítnut.

Proto bych ještě jednou rád vyzdvihl velice morální chování 
i jednání skautů z bludovského oddílu, neboť takové jednání 

rozhodně v naši společnosti není už dávno přirozené.
Samozřejmě, že poděkování patří i celému vedení bludovských 

skautů, kteří vedou mladší skauty k takovému 
uvědomělému chování.

S vděčností R.Kysučan

Poděkování
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ANKETA č. 8. - NA MĚSÍC LISTOPAD 
Vážení občané, návštěvníci, lázeňští hosté, čtenáři 
Bludovanu. Jako obvykle se na Vás obracíme s anketní 
otázkou, abychom při rozhodování o některých problémech 
znali Váš názor.

Doporučujete, aby bylo zajištěno zřízení 
peněžního bankomatu na území obce? Když 

ANO, máte nějaký tip na umístění bankomatu?

Upřesnění:
Zástupci obce se již několikrát pokoušeli zajistit zřízení 
bankomatu, ale vždy jednání skončila na neshodě jak 
finanční, tak na umístění bankomatu. Doba však velmi 
pokročila. Využívání platebních a kreditních karet se 
rozšiřuje geometrickou řadou. Při zájmu občanů by bylo 
možné jednání s bankami obnovit.
Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu 
klimes@ou.bludov.cz, případně písemně do poštovní 
schránky umístěné na budově radnice.
              Za OR Ing. Milan Klimeš –místostarosta

Vyhodnocení zářijové ankety č. 7:
(Je v současné době ještě potřebné udržovat 

v provozuschopném stavu koupaliště Vlčí důl 
jako “přírodní koupaliště“?)

 Vyhodnocení této anketní otázky bylo téměř jednoznačné. 
Naprostá většina z Vás, účastníků ankety,  považujete provoz 

koupaliště za když ne nezbytný, tak určitě za potřebný. 
Možná je škoda, že jsme nezařadili anketní podotázku typu:

 „Kolikrát jste Vy nebo členové Vaší rodiny navštívili 
v uplynulém roce koupaliště nebo restauraci ve Vlčím dole?“. 

Nevím, nevím zdali ti, kteří podporují provozuschopnost 
koupaliště, se tam byli alespoň jedenkrát vykoupat.

Děkuji všem, kteří se zúčastňují naší ankety a těším se na 
další příspěvky s názory na dnešní otázku.

Milan Klimeš

Informace k vydávání občanských průkazů

V souvislosti s vydáváním nových typů občanských průkazů
se strojově čitelnými údaji (e-OP) od 01. 01. 2012 bude 
možné přijímat žádosti o vydání občanských průkazů na 
matričních úřadech nejpozději dne 30. 11. 2011. 
 Od tohoto data nebudou matriční úřady přijímat žádosti o vy-
dání OP. Toto budou vykonávat pouze obecní úřady obcí s rozší-
řenou působností. Občané Bludova budou tedy podávat žádosti 
o vydání nového OP na Městském úřadu Šumperk, oddělení OP. 
 V souvislosti s uvedením nového systému elektronických 
občanských průkazů do provozu bude MěÚ Šumperk, praco-
viště OP, přijímat žádosti o stávající typ občanského průka-
zu do 14. 12. 2011, aby bylo možné v Praze žádosti zpracovat 
a vytisknout OP. Po tomto datu bude provedena odstávka 
systému a bude obnovena až 02. 01. 2012.

Vážení občané.
Ve dnech 16.11. -  18.11.2011, stejně jako v minulém roce, bude 
obec organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín 
sběr  bioodpadu.
 Svoz se uskuteční do  kontejnerů, které budou  umístěny  
na parkovišti u Hasičské zbrojnice, za obchodem U Urbana, 
u Monády, Na Bludovečku
 Kontejnery budou přistaveny ve středu 16.11. a odvezeny 
v pátek 18.11 . Svoz  tohoto odpadu z domácností je určen 
jen pro občany Bludova.
 Do bioodpadu patří jen odpad rostlinného původu – tráva, 
listí, květiny , odpad ze zahrádek. Bude zajištěn dohled pověře-
ného zaměstnance obecního úřadu
 Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně přistu-
pují ke třídění odpadů a šetří tím životní prostředí.

                                     Obecní úřad Bludov

Vážení občané
V sobotu dne 5.11.2011, stejně jako v minulých létech, bude 
obec organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín 
sběr  velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 Svoz se uskuteční do  kontejnerů, které budou  umístěny 
pouze na parkovišti u hasičárny v době od 7:oo do 12:15 
hodin a dále po uplynutí povinné přestávky od 12:45 
– 13:45 hodin
 Vysloužilé elektrospotřebiče jako ledničky, mrazničky, tele-
vizory, monitory odevzdejte bezplatně  každý sudý čtvrtek na 
místě zpětného odběru u mechanizačního střediska Bludovské 
a.s.  a ne až při svozu nebezpečného odpadu -  šetříte finance pro 
zlepšení životního prostředí.
 Svoz tohoto odpadu z domácností je určen jen pro občany 
Bludova, ne pro podnikatele!!!
 Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť, želez-
ný šrot, střešní krytina, výkopová zemina, větve a klestí či 
tráva.
 Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na určené 
místo dříve než je stanoven termín svozu. Bude zajištěn do-
hled pověřeného zaměstnance obecního úřadu
 Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně 
přistupují ke třídění odpadů a šetří tím životní prostředí.

  Obecní úřad Bludov

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení občané
Obecní úřad touto cestou připomíná, že v měsíci prosinci 
a následně i v roce 2012 již svoz komunálního odpadu bude 
jen ve čtrnáctidenních intervalech, dále upozorňujeme občany, 
že kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo) jsou určeny 
pro všechny občany kvůli využití jejich kapacity.
 Dále upozorňujeme, že kontejnery na bioodpad je zakázáno 
přemisťovat do místa bydliště.
 Obecní úřad zajistí v roce 2012 rozšíření sítě těchto nádob 
jak do počtu, tak i rozmístění do dalších ulic.
  Děkujeme všem, kteří odevzdali elektrospotřebiče dne 
6.10.2011 do sběrného dvora a připomínáme, že provozní doba 
je každý sudý čtvrtek od 13:oo do 17:oo v létě a do 16:oo 
v zimním období.

 Obecní úřad

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Vánoce – svátky klidu, míru a porozumění - se blíží.

 Už je to tak. Mílovými kroky se k nám blíží Vánoce. Letos 
už žádné zběsilé nakupování dárků, jídla a pití všeho druhu 
a dalších materiálních statků. Letos opravdu NE!
Vánoce prožijeme v rodinné pohodě, budeme rozjímat, připra-
vovat sebe i okolí na příchod Spasitele. Taková  nebo podobná 
předsevzetí si dává většina z nás 
  S ubíhajícími dny a blížícím se Štědrým dnem však většinou 
naše předsevzetí berou za své. A zase se, tak jako každý rok, 
budeme ploužit nákupními centry. Z vozíků nám budou přepadá-
vat věci víceméně nepotřebné, potraviny víceméně nezdravé, ba 
zdraví škodlivé.
 Přesto všechno jsme si v adventním čase za uplynulých 20 let 
zvykli alespoň na chvíli se od těchto starostí oprostit a zajít na 
pěkný adventní koncert či na zpívání koled u stromečku. Až do 
letoška jak adventní koncerty, tak zpívání u stromu (a v posled-
ních letech i živý betlém) zabezpečovala paní Irena Sedláčková. 
Nejprve spolu s pěveckým sborem Canzonetta, později již jen 
s pomocí dobrovolníků. Za tento neutuchající entuziasmus 
a sílu dát dohromady každý rok vše, co je k organizaci takové
akce třeba, patří jí i jejím pomocníkům obdiv a naše velké 

poděkování. Určitě i výtěžek z dobrovolného  vstupného, věno-
vaný na charitativní účely, pomohl dobré věci.
 Když před časem paní Sedláčková oznámila, že z osobních 
důvodů se již pořádání vánočních akcí nebude věnovat, rozhod-
lo vedení obce, že v tradici bude pokračovat. Již jsou zajištěny 
čtyři adventní koncerty, které budou provedeny vždy na neděli 
adventní. Místo konání se oproti minulosti mění. Pan farář dr. 
Hynek Wiesner totiž, přes původní příslib, nezapůjčil prostory 
kostela sv. Jiří ke konání charitativních adventních koncertů. 
Proto budou koncerty uvedeny v koncertním sále na zámku  
a v kulturním domě. Výtěžek dobrovolného vstupného bude 
věnován Ústavu sociální péče pro mládež v Olšanech. Přesný 
program koncertů najdete na jiném místě Bludovanu. Tradiční 
zpívání u stromu na nádvoří zámku bude (po společné dohodě) 
cele v režii rodiny Mornstein-Zierotinů.
 Závěrem mi dovolte Vás jménem organizátorů pozvat nejen 
na zmiňované adventní koncerty, ale i na všechny další akce, 
které nám během vánočních příprav pomohou zklidnit mysl 
a věnovat se na chvíli vánočnímu rozjímání.

Milan Klimeš, místostarosta 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V listopadu 2011 oslaví:
Šula Jan Školní  70
Kubíček Karel Vitonínská  75
Janíčková Milada  Komenského 75
Tandler Oto Školní  75
Elgner Zdeněk Komenského 80
Hnát Josef Dr.Březiny  81
Macháček Miroslav 8. května  82
Pavlů Jaroslava Komenského 83
Holinková Milada B.Němcové 83 
Krejčí Josefa Nová dědina 83 
Ptáček Jan J. Žižky  83 
Březinová Jarmila U Rybníčku 83 
Kotrašová Josefa Slepá  84
Směšný Jan Tř. A. Kašpara 88 
Divišová Jiřina Lázeňská 89 
Fričová Zora Dr. Březiny 90
Zajícová Filomena Nerudova 92

  Dík za to, čím jsi byl,
za každý den, který jsi žil

Dne 5.11. vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana

Jaromíra Feita
S úctou vzpomíná manželka, syn s rodinou 
a dcera.

Děkujeme všem příbuzným, hasičům a přátelům, kteří se přišli 
dne 14. října 2011 rozloučit s paní
Marií Dostálovou

za slova útěchy a květinové dary děkuje dcera Ludmila 
s celou rodinou.

„Nepočítej roky, počítej vzpomínky.....

Dne 26. listopadu vzpomeneme 5. výročí, co 
nás navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička, prababička a praprababička paní
Josefa Kronichová
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. 
Děkují dcery a syn s rodinami.

Přání pro naši vnučku Haničku Dlouhou 
k narozeninám, které oslaví 29.11.2011

Už nejsi žádný mrňousek,
zase jsi větší o kousek,
na dortíku je 5 svíček.

Jak správně tušíš,
jedním dechem je sfouknout musíš.

Všechno nejlepší k narozeninám k tomu velikou pusu 
Ti posílají babička Hanka a děda Pepa.

POZVÁNKA
 

7. – 23. 11.   Kurz OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE
Pá  11. 11.  Svatomartinský ples
So  12. 11.  18.00 Recitál Věry Martinové
Ne  13. 11.  15.00 Pohádka Červík
Čt  17. 11.   6.30 Zájezd do Polska
So  19. 11.    6.30 Zájezd do Polska
   16.00 Hrajeme dál - Bludověnka
Út  22. 11.  18.00  Cestopis. přednáška
So  26. 11.   6.00  Zájezd na muzikál /Praha/
So   3.12.   4.00  Mikulášská besídka pro důchodce
Ne  4. 12.  15.00 Mikulášská besídka pro děti

na listopad 2011

Dne 26. 11. 2011 se dožívá svého významného 
jubilea - 80. narozenin - náš tatínek, 

dědeček a pradědeček, pan Zdeněk Elgner. 
Pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let 

života přejí dcery Zdeňka a Hana s rodinami.“

Členové oodílu stolního 
tenisu přejí vše nejlepší 

a hodně zdraví panu 
Zdeňku Elgnerovi k 
80. narozenin.

Dne 3. listopadu 2011 vzpomeneme smutné 
14. výročí úmrtí paní
Marie Schauerové
Kdo jste ji měli rádi a znali, vzpomeňte s námi. 
Manžel, synové Miroslav, Antonín a dcera 
Marie s rodinou.

Obyvatelé penzionu pro důchodce Bludov, touto cestou děkují 
kapelníkovi panu Jaroslavu Drásalovi

a jeho kolegům za velmi příjemná odpoledne 
při poslechu hudby a zpěvu.

Děkuji všem, kteří se přišli dne 20.9.2011 
rozloučit s mým tatínkem, panem
Petrem Bezděkem,
který nás nečekaně a tragicky opustil ve věku 
38 let. Navždy a s láskou dcera Kamila 
s rodinou

PRODEJE  v kulturním domě

v listopadu 2011
středa 9. 11., pondělí 14. 11.
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Kulturní dům Bludov vás zve na podzimní kurz 

Obsah kurzu:
a) Základy práce s počítačem
b) Psaní textů, tvorba tabulek

c) internet a tvorbu mailů

Kurz proběhne v době od 7. do 23. listopadu 2011 v počtu 
18 hodin, vždy v pondělí a středu, od 16.30 h. do 19.30 h. 

v počítačové učebně ZŠ Bludov. Cena 280.- Kč.

Lektor Ing. Baslar Josef
Přihlášky a informace v KD Bludov tel.: 583238177, 

736609734, email: kulturni.dum@bludov.cz

Kulturní dům Bludov Vás zve na

Recitál 
Věry Martinové 

& Jamie Marshall kvartet

Sobota 12. listopadu 2011 
v 18:00 hod.

vstupné – předprodej 100.- Kč
v den koncertu 130.- Kč

Kulturní dům Bludov 
zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou besídku 

s MIKULÁŠEM, 
ČERTEM A ANDĚLEM

Neděle 4. prosince 2011 
v 15:00 hodin

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

Vstupné 20,- Kč
nebo 10 vyfouknutých a namalovaných vajíček

V sobotu 3. prosince 2011
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
Program:

  Eva a Vašek   Intro Postřelmov
 Malá dechová hudba

 Praparocob Mohelnice
 DJ Vítek – k poslechu i tanci 

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

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do  

 Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm 

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

Sobota 10. prosince 2011
Odjezd od KD v 6:45 hodin

Cena za cestu 200,- Kč 
Přihlášky v KD  

HRAJEME DÁL ...

Dechová hudba Bludověnka Vás zve
na taneční odpoledne, které se koná

dne 19. 11. 2011 od 16:00 - 19:00 hod.
v Kulturním domě v Bludově.

Bohaté občerstvení a krásné písně zajištěny.
Vstupné dobrovolné.

Kulturní dům Bludov Vás zve na cestopisnou přednášku 

s Jiřím Márou a jeho rodinou
Nový Zéland - Severní ostrov

Úterý 22.listopadu 2011 
v 18.00 hodin 

Kinosál Kulturního 
domu Bludov

- vstupné dobrovolné - 
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Kulturní dům Bludov vás zve 
na Pohádku

Červík Jiřík a světluška 
Liduška v Říši pohádek

V podání Liduščina divadla 
– Roztoky u Prahy

Neděle 13. listopadu 
2011 v 15:00 hodin

-Vstupné 20.- Kč-

®® Obec Bludov vás zve na
Adventní koncerty  2011

I. adventní koncert
Neděle 27. listopadu 2011 v 16.00 hod. Zámek Bludov
Žesťové kvinteto - posluchačů a absolventů Janáčkovy 

akademie múzických umění v Brně 

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

Moravští muzikanti, Ruda nad Moravou

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

Pavly Zerzáňové

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

Avonotaj - Hudební skupina ze Šumperka zabývající 
se hebrejskou hudbou

Dobrovolné vstupné bude věnováno Ústavu sociální 
péče pro mládež Olšany

Pokus o rekord 
„Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE“

K 20. říjnu 2011 máme v KD už 1040 kraslic.

Součástí pokusu o rekord bude také
SOUTĚŽ O NEJVÍCE VYFOUKNUTÝCH 

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

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

Vítěze budou čekat hodnotné ceny, odměněno bude prvních 
50 soutěžících. V r. 2007 soutěž vyhrála Petra Zaoralová, tehdy 

žákyně 2. třídy ZŠ, která nasbírala 

2.785 kraslic.
Kraslice /vyfouknuté a nazdobené libovolnou technikou/ se budou 

průběžně vybírat a evidovat v Kulturním domě Bludov.

Můžete přinášet i nenabarvená vyfouknuté vajíčka.

Pokusme se všichni společně vytvořit 
další rekord, zapojte celou rodinu, a využijte 

všech příležitostí ke sběru kraslic.
-jdi-

Foto z přípravy rekordu v roce 2007.
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Restaurace 
HABERMANNOVA 

VILA
vás zve na

SVATOMARTINSKÉ 
HODY

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na tradiční české menu 
- ’’pečenou husičku se zelíčkem a bramborovým 

či škvarkovým knedlíčkem a jiné“ - a to u příležitosti 
otvírání mladého vína roku 2011

Hodování se uskuteční 
ve dnech 11.11. až 13.11.
Doporučujeme počet porcí nahlásit předem.

Vaše rezervace a objednávky rádi přijmeme 
na tel.: 583 550 170, 737 084 475

SVA
TOMARTINSK� B�L

Restaurace Habermannova vila Bludov
������������������

v pátek 11. listopadu 2011
ve 20:00 hodin

�������������������
Hraje hudba Broadway

Otevírání mladého vína 2011

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

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

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

�����������������������������������������������������������
������������������������������
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 V těchto dnech, konkrétně 7. listopadu 2011, uplyne šedesát 
let od vynesení prvních rozsudků v kauze bludovského monstr-
procesu s páterem Oldřichem Koutným, Annou a Františkou Bře-
zinovými a devíti dalšími. Připomeňme si alespoň krátce osudy 
těchto bludovských „vyznavačů“ - těch, kteří sice pro svou víru 
a odpor vůči bezbožnému komunismu neprolili krev, ale přišli 
o svobodu či zdraví.
 Bludovskému veřejnému životu první poloviny dvacátého 
století dominoval střet dvou světonázorových skupin – katolické 
a proticírkevní (pokrokářské). Tento spor reprezentovaný např. 
sporem Orla a Sokola, ale nejenom jimi, vrcholil po Únoru 
1948, po nástupu komunistického režimu. Proti němu se v letech 
1948-1950 více či méně otevřeně postavilo několik čelných 
postav katolického tábora, v čele s tehdejším farářem P. Oldři-
chem Koutným. Komunisté si dobře uvědomovali, že chtějí-li 
se stát pánem celé společnosti, musí i v menších vesnicích dojít 
k vytvoření atmosféry když ne strachu, tak alespoň rezignace na 
aktivní odpor vůči komunistické státní moci. K tomu sloužila 
řada nástrojů - rozkulačení bohatých sedláků, politické procesy 
s místními autoritami a další.
 Vše začalo v prosinci 1950. Tehdy byl „nadvakrát“ zatýkán 
P. Oldřich. Nejprve jej, pravděpodobně 8. prosince, přišli 
zatknout dva muži na faru. Náhodní svědkové, kteří to viděli, 
neváhali a okamžitě vyběhli na věž a začali zvonit na poplach, 
díky čemuž se začali ke kostelu a faře sbíhat lidé. Oba muži se 
lekli a odešli bez faráře. Až do rána před farou stálo a svého 
faráře hlídalo několik mužů s vidlemi, odhodláni bránit a chránit 
jej před všemi silami světa. Přesto byl nakonec zatčen a uvěz-
něn, a to o týden později - 14. prosince 1950. Nepřišli pro něj již 
na faru, ale počkali si na chromečské vlakové zastávce. Zatčen 
byl proto, že byl komunistům nepohodlný, odmítal s nimi spolu-
pracovat, ačkoli věděl, že ho to zřejmě bude stát svobodu, ne-li 
život. Po zatčení byl internován v bolševickém koncentračním 
táboře v Želivi, kde byla soustředěna česká a moravská církevní 
elita.
 Před příchodem jeho nástupce nařídil okresní církevní refe-
rent vyklidit faru od osobních věcí předchozích farářů (P. Karla 
Dřímala  a P. Oldřicha Koutného). Když to farníci dělali, odnesli 
při tom z fary i majetek zrušené místní organizace Českosloven-
ské strany lidové a zrušených katolických organizací Svatopluk 
a Orel. Spolu s tím však odnesli i část inventáře, o němž věděli, 
že je církevní (ornáty, koberce, tyčky k nebesům...). Obávali se 
totiž, že majetek značně vybaveného bludovského kostela bude 
rozdán do jiných, chudších farností. Tato informace v té době 
„kolovala” vesnicí již více než rok. Důležité ale je, že „vykli-
zení“ kostela a fary se nedělo potajmu v noci, ale během dne 
v dopoledních hodinách před očima celé veřejnosti a byla do něj 
zapojena řada lidí.
 Dosazený nový kněz P. Alois Bubeník si svým prokomu-
nistickým vystupováním nezískal důvěru farníků, kteří jej 
záhy začali bojkotovat - na bohoslužby chodili do sousedních 
farností, kde také část z nich křtila novorozené děti. Jen pohřby, 
samozřejmě, konali v Bludově. (Předběhněme a připomeňme, že 
P. Bubeník toto dlouho nevydržel a v roce 1953 požádal o přelo-
žení.) Jelikož situace v obci zůstávala minimálně stejně výbušná 
jako před zatčením P. Oldřicha, bylo v zájmu zastrašení Blu-
dova několik farníků obviněno z krádeže kostelního inventáře, 
P. Oldřich pak byl obviněn z toho, že je ke krádeži nabádal 
(přestože byl od prosince 1950 internován).

 Poměrně dlouhé vyčkávání mezi instalací P. A. Bubeníka na 
bludovskou faru (únor 1951) a začátkem domovních prohlídek 
a zatýkání (květen 1951) svědčí ve prospěch toho, že P. Bubeník 
byl do Bludova dosazen právě ve snaze dosáhnout uklidnění 
protirežimní nálady, kterou do jisté míry podporoval P. Oldřich. 
Teprve poté, co začalo být zřejmé, že tento záměr díky bojkotu 
nového kněze podstatnou částí věřících nevychází, došlo k vyu-
žití událostí z února 1951 k tvrdému zásahu, který měl potenci-
ální odpůrce režimu zastrašit.
 První, hlavní proces, proběhl před Státním soudem v Pra-
ze 7. listopadu 1951, na výročí VŘSR. Předsedou senátu byl 
JUDr. Vladimír Podčepický, smutně proslulý z řady velkých 
politických procesů. V jeho rámci byli P. Oldřich Koutný, Anna 
Březinová (představená III. laického řádu sv. Františka v Bludo-
vě a přední činitelka Spolku svaté Rosálie) a její adoptivní dcera 
Františka uznáni vinnými z trestného činu velezrady a odsou-
zeni k trestu odnětí svobody - P. Oldřich na 6 let, A. Březinová 
3 roky, F. Březinová 4 roky. Mimo to jim byl konfiskován 
veškerý majetek. Vzhledem k tomu, že statek Březinových čp. 
36 (dnes na jeho místě stojí obchodní dům) patřil k největším 
v Bludově, vyřešilo problém absence vesnického boháče, vhod-
ného k rozkulačení (v Bludově nikdo takový až do roku 1951 
nebyl, nepočítáme-li Žerotíny). O vzdělání a úrovni soudců 
z lidu, kteří rozhodovali o osudech ostatních, svědčí rukou psaná
žádost jednoho z nich o peněžní náhradu za soudní líčení: 
„z Aše do Prahi a spět, spět richlikovi připlatek 60” (citováno 
přesně podle originálu).
 Devět dalších obviněných bylo souzeno u Okresního soudu 
v Šumperku, a to 10. ledna 1952. Obviněni byli František Hor-
nyscher, Antonín Hojgr, Alois Tichý, Jan Jáně, Karel Kvapil, 
Marie Klimešová, Anežka Klimešová, Jan Konečný a Antonín 
Matějíček. Před tím byla vyšetřována řada dalších lidí, ti však 
obviněni nebyli. Všem bylo kladeno za vinu, že chtěli ukrást 
kostelní majetek. Komunisté se zde stavěli do role ochránce 
církve, jakkoli to byli právě oni, kdo ji chtěl programově zničit.
F. Březinová (toho jména v procesu druhá, sestřenice Anny 
Březinové) byla odsouzena na 1 rok, F. Hornyscher na 3 roky, 
K. Kvapil na 15 měsíců. Další byli odsouzeni podmíněně 
- A. Tichý na 6 měsíců, J. Jáně na 8 měsíců, A. Hojgr na 15 mě-
síců - s podmínkou na 3 roky, A. Klimešová na 3 měsíce - s pod-
mínkou na 1 rok. Mimo to padla řada peněžitých trestů. Osvo-
bozen byl J. Konečný, A. Tichý, M. Klimešová. Připomeňme, 
že např. Karel Kvapil byl k více než ročnímu vězení odsouzen 
pouze za to, že doma uschoval koberec z kostela.
 O atmosféře v Bludově té doby svědčí úryvek z jednoho 
dopisu, který cenzura adresátce nepředala. Anežka Březinová 
v něm píše své sestře Františce (Zpěvačce) „... celý Bludov, 
mimo těch jidášů, se mě na Tebe doptává, všichni se velice 
zlobí, že bez příčiny jsi tak dlouho vězněna. Pokud pamatuji, 
byli lidé zavíráni jen pro zločiny, tentokrát však jsou zavíráni 
jen pro nejužitečnější snahy pro náš národ a zlo je podporová-
no, aby se ukázalo, čeho zloba lidská dovede. ... Když v tomto 
Tvém případě každý vážný důvod je považován za neomluvitelný, 
pak jiné vysvětlení pro takové jednání není, než kdo chce psa 
bít, vždy si hůl najde. ... Však P. Bůh o tobě ví a nedá Ti víc, 
než uneseš a běda těm, kdož jsou vinni Tvým trápením, ti si to 
odpykají dřív nebo později. Žádný špatný skutek před Bohem 
neujde trestu. ... Loisíček (bratr P. Alois Březina – pozn. S.B.) Ti 
posílá pozdrav a že na Tě pamatuje denně při mši sv. ... Bůh Tebe 

Šedesát let od bludovského politického monstrprocesu

LISTÁRNA
Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.
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opatruj a Matička Ustavičné Pomoci Tě vysvoboď! ... Zdraví Tě 
co nejsrdečněji sestř. Anežka a máti.“
 V souhrnu tak bylo za směšnou věc odsouzeno celkem 
deset lidí v souhrnu na 18 a čtvrt roku vězení, 3 roky podmíněně, 
3 osoby ke konfiskaci veškerého jejich majetku a dalším 45.000 
Kčs pokut. Skutečně si dohromady odseděli 14 let a 5 měsíců 
- a to v těch nejhorších bolševických kriminálech - na Pankráci, 
Borech, Mírově, Mladé Boleslavi, Valdicích, Pardubicích, Os-
trově nad Ohří. 

František Hornyscher 
(1905-1970)

Karel Kvapil 
(1909-1986)

 Za naprosto cynické zničení života několika lidí (přinejmen-
ším P. Oldřicha a matky a dcery Březinových, kteří se po 
ukončení trestu nemohli do Bludova vrátit) nebyl nikdo nikdy 
potrestán. Dodnes ani nemáme bezpečně potvrzeno (a asi ani 
nebudeme mít), kdo z Bludovských celou akci zezadu řídil 
a kdo udával.
 Dnes už nikdo z odsouzených či alespoň vyšetřovaných ne-
žije. Neznamená to však, že bychom měli a mohli zapomenout. 
Zapomeneme-li, rozkvílí se kamení.

Stanislav Balík ml.

Bohuslav Indra
 V tomto roce uplynulo rovných 110 let od narození PhDr. 
Bohuslava Indry. 
 Narodil v Bludově 5. října 2011. Vystudoval Gymnázium 
v Zábřehu. Z l. světové války se vrátil jako důstojník a ve 
vojenské službě zůstal až do doby Mnichova. Během německé 
okupace působil v odbojovém hnutí. Po skončení druhé světové 
války se vrátil jako podplukovník do aktivní služby a stal se 
přednostou kanceláře Ministerstva národní obrany v Praze, kde 
pracoval až do odchodu do výslužby v roce 1949. Od jeho smrti 
uplynulo rovných 50 let, zemřel ve věku 60 let v Pánově u Brna 
v r. 1961. 
 Po celý život se věnoval sbírání lidových písní moravských 
a slezských, jen ze severní Moravy jich shromáždil více než 
tisíc. Část jich vydal ve sbírce‚ „Severomoravské lidové pís-
ně‘‘. Zabýval se ale i uchováním lidových pověstí - výsledkem 
této jeho práce je kniha‚ „Severomoravské pověsti a zkazky‘‘, 

která byla vydána v roce 1932, 
znovu v roce 2000 a v letoš-
ním roce potřetí.
 Ve 30. letech měl Bohuslav
Indra svoji pravidelnou re-
laci v brněnském rozhlase 
s názvem ‘‘Severomoravské 
večery‘‘.
 Jeho rozsáhlé sbírky lido-
vých písní, bohužel již nevy-
dané, zůstávají jedinečným 
a cenným studijním materiá-
lem. Rozsáhlé rukopisné dílo 
Indrovo je uloženo ve Státním 
okresním archívu v Šumperku. 

-jdi-

VANDALISMUS
 Opět se v naší obci setkáváme s tímto pojmem. A kde?  Na 
místě hojně navštěvovaném místní mládeží, která neumí nic ji-
ného než ničit majetek, který jim samozřejmě nepatří, je to místo 
okolo hasičského domu.
 S našimi nejmladšími členy jsme vysadili lípu k 130. výročí 
založení našeho sboru. Tento národní strom, posvátný symbol 
všech Slovanů, vydržel pouhé dva roky…..Když si uvědomíme 
jakého stáří se tyto skvostné stromy dožívají, tak trošku málo, 
nemyslíte?....
 Byla zničena právě zmiňovanými výrostky, konkrétně třemi 
mladíky, jejichž identitu známe a v jejich vlastním zájmu ji zde 
neuveřejňujeme. Z dlouhé chvíle se snažili lípu vyvrátit. Byla 
poničena a zlomena úplně, proto musela být bohužel odstraněna. 
Celý tento incident je nahlášen na obci v Bludově. Doufejme, 
že tito tři občané naší obce budou po zásluze potrestáni, alespoň 
tím, že uhradí škodu, kterou způsobili. Ta je však nenahraditel-
ná….      
 Není to jediná výtržnost, která se na tomto místě udála. 
Neustále rozbité osvětlení, pomalovaná tribuna, sušárna, jeden 

den se vymaluje a druhý den se může malovat znovu. U sušárny 
bylo vybudováno zastřešení. Svody u tohoto zastřešení jsou neu-
stále ničeny. To jsou škody, u kterých oprava není zanedbatelná. 
Neděláme si iluze, že nastanou lepší časy a mládež bude jiná, 
ale zamysleme se nad tím, jak chránit majetek, který se snažíme 
udržovat a i obec to stojí nemalé peníze.
      Hasiči Bludov
 

P. Oldřich Koutný 

(1914-1970)
Anna Březinová (1885-1969) 

a Františka Březinová (1913-1976)
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Babí léto v Beverly Hills

 „POZÓR – tady je hovno“ křičí hlasitě asi tak čtyřletý chla-
peček na ostatní děti s doprovodem učitelek. A vskutku všichni 
pečlivě obchází to posvěcené místo, skoro je to slalom mezi 
dalšími nadílkami - vždy jen pár metrů od sebe.
 Nad tímto námětem netřeba se pohoršovati: co my dospěláci 

vtiskneme do dětí, bude pro Ně později samozřejmostí, tedy 
vlastně i tradicí. A tradice si má každý národ udržovat a pěstovat, 
aby se neztratil mezi ostatními národy Evropské unie.
 A my – co tady bydlíme se můžeme denně těšit z výsady, 
že nám bylo dáno žít na tak slavné ulici.

                  Roman Žalio

Výšlap za bludovským špekáčkem
 V sobotu 1. října t. r.  pořádal Kulturní dům Bludov 19. 
ročník Výšlapu za bludovským špekáčkem. Tento pochod byl 
v letošním roce součástí Pochodu po šumperském psaníčku, na 
jehož organizaci se podílel Klub českých turistů odbor Šumperk, 
Značkaři Šumperk, Dům dětí a mládeže Vila Doris Šumperk, 
obec Ruda nad Moravou a obec Bludov. Akce byla pořádána 
k  15. výročí znovuotevření Rozhledny na Háji.
 V rámci tohoto dne proběhla celá řada doprovodných akcí 
u rozhledny a u Kostelíčka. Jednou z nabízených služeb pro 
turisty bylo i měření krevního tlaku, které prováděly žáky-
ně Střední zdravotnické školy v Šumperku Tereza Hudosová 
a Daniela Nikodémová. Této možnosti využilo velké množství z 
500 návštěvníků, kteří přicházeli v průběhu celého dopoledne k 
rozhledně. 
 Letošního ročníku výšlapu se z Budova zúčastnil rekordní 
počet účastníků, a to  158. Trasy byly tentokrát dvě – delší přes 
Bohutín, Bartoňov, Zlatník, Kostelíček k rozhledně  a kratší přes 
Bludoveček po zelené turistické značce. Při příchodu k rozhled-
ně dostávali účastníci pamětní list a pamětní razítko. Pohled 
z rozhledny byl díky příznivému počasí vynikající.
 Bludov tentokrát zabodoval, odnesl si všechny tři ceny za 
nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka. Nej-
mladší účastnicí byla Johnová Kateřina /necelé 2 roky/, která 
sama vyšlapala až k rozhledně, nejstarším už tradičně pan Josef 
Hruba /nar.  1922/ a nejvzdálenější účastnicí Kateřina Bartošová 
z Prahy.
 Ve 13 hodin rozhledna slavnostně obdržela ke svým 
15. narozeninám občanský průkaz a dort z lesních materiálů, 
který ji  společnými silami „upekli“ všichni přítomní.
 U Kostelíčka se pak opékaly špekáčky, jezdilo na koních 
a zpívalo u táboráku. Kdo přišel, nelitoval.
 Přejeme rozhledně všechno nejlepší k narozeninám a do dal-
ších let hodně spokojených návštěvníků.
 Do výtvarné soutěže na téma Výstup na rozhlednu, kterou 
měl na starosti Lukáš Komínek za Kulturní dům Bludov se 
zapojila také řada návštěvníků rozhledny. 

Prvních jedenáct míst obsadili – 
Martin Rekšák, Markéta Janů, Veronika Hýblová, 
Viktor Vonzino, Petr Plhák, Martina Mazáková, 
Zuzana Znojová, Karolína Veselá, Klára Kunetková,
Vendula Kvapilíková, Aleš Březina.
Výše jmenovaní se mohou v KD Bludov přihlásit o malou 
cenu.

-jdi-
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Markéta Janů Veronika Hýblová Martin Rekšák
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ZNESVĚCENÁ HROBKA – ELIZABETH PETERS 
– detektivní román o vykradačích hrobek.
VE STOPÁCH VIKINGŮ – JIŘÍ MÁRA – cestopis.
DOBA JEDOVÁ – ANNA STRUNECKÁ – čtení 
o historii vzniku některých mýtů o užitečnosti 
látek, kterým bychom se měli důsledně vyhýbat.
TAJNÝ KRUH – L.J.SMITH – pokračování 
strhujícího příběhu moderních čarodějek.
GLADIATRIX – LYSANDRA – RUSSEL WHITFIELD
– román ze starověké říše.
VÁŠNIVÉ RADOSTI – BEATRICE SMALL 
– román o lásce.
TAJNÁ KNIHA – IRENA OBERMANNOVÁ 
– fiktivní deník jednoho blíže neurčeného roku.
KORFU – PAVLA SMETANOVÁ 
– bez průvodce - zajímavosti a bohatá fotogalerie.
NEJKRÁSNĚJŠÍ ALPSKÉ SILNICE – ZDENĚK 
BLAHŮŠEK – zážitky z cest, fotografie.
ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ – MARTIN STANGL 
– zásady, udržovací řez,ovocný plot a ovocná 
stěna.
ENCYKLOPEDIE LETADEL SVĚTA 
– DAVID DONALD – informace, fotografie, rejsřík.
ENCYKLOPEDIE LOKOMOTIV A VLAKŮ 
– DAVID ROSS – chronologický přehled více než 
tisíce parních, termomotorových a elektrických 
lokomotiv a jednotek od roku1825.
V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE NA KOLE 
– JAN TOMŠÍČEK – cestopis.

Z nových knih pro podzimní čtení
AFRIKOU DOMŮ NA KOLE – JAN TOMŠÍČEK 
– z Kapského Města do Chocně na favoritu – více 
než pětiměsíční cesta měřila 16 700 kilometrů.
ODPORNÉ DĚTSTVÍ A PŘÍŠERNÍ RODIČE 
– VLADIMÍRA KREJČÍ – děsné české dějiny 
aneb o čem se vám rodiče neodvažují říct.
MAMI, KUP MI ZVÍŘÁTKO – moje první knížka 
s velkými písmeny – zvířátko pro Dominika.
PROČ UŽ KOCOUR NEMLSÁ – ZUZANA 
POSPÍŠILOVÁ – čtení pro prvňáčky.

VÝMĚNNÝ SOUBOR
ZIMNÍ VÁLKA – CARL VAN DYKE 
– sovětská invaze do Ruska 1939 – 1940.
VZHŮRU – BEAR GRYLLS 
– pozoruhodná cesta k vrcholu Mount Everestu.
ČAS BOTSWANY – WILL RANDALL – kniha pro 
optimisty – kariéra učitele v neznámé zemi plné 
kontrastů.
DŮM V ROTHSCHILDOVĚ ALEJI – STEFANIE 
ZWEIG – román.
VRAŽDA O STŘÍBRNÉ SVATBĚ – LEE HARRISOVÁ
– případ bývalé jeptišky – detektivka.
UČITELSKÁ DCERKA – DOROTHY EDEN 
– romantický příběh od nejslavnější australské 
autorky tohoto žánru.
POKOJ K PRONAJMUTÍ – ELIZABETH BERGOVÁ 
– příběh o citových problémech současného 
světa.

TENKRÁT ZA TOTÁČE – české povídky známých 
spisovatelů.
DĚTI Z ROTCHILDOVY ALEJE – STEFANIE 
ZWEIG – pohnuté osudy rodiny Sternbergů na 
pozadí předválečné doby Hitlerova vzestupu 
k moci.
KLAMNÝ DOJEM – JEFFREY ARCHER 
– mladá kunsthistorička přichází  sama na 
kloub záhadě…
DRAHÉ KAMENY NA JEDNOTLIVÉ NEMOCI 
– MICHAEL GIENGER – jak vybrat správný 
kámen pro svou nemoc.
CYKLOSTEZKY EVROPY – LUCIE KOVAŘÍKOVÁ 
A MICHAL JON – pohodově na kole – téměř 
po rovině.
NÁROČNÉ MÍRY – KJARTAN POSKITT – děsivá 
věda aneb o čem se vám učitelé neodvažují říct 
– délka, plocha a objem.
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ – JIŘÍ MELÍŠEK – na motivy 
původní filmové povídky – humorný příběh pro 
děti.
MÍSTO, KTERÉ ZNÁM – NEMOCNICE – SUSA 
HAMMERLE – čteme si s rodiči.

HOLINKOVÁ S. – KNIHOVNICE.



Bludovan 9/2011

Bludovan 13

BRAMBOROVÁ OLYMPIÁDA V MŠ

 Se začátkem školního roku přichází podzim, a proto jsme 
se rozhodli rozloučit se s létem a přivítat skřítka Podzimníčka. 
Uspořádali jsme „Bramborovou olympiádu“. Naše bramboriáda 
se měla uskutečnit ve středu 14.9.2011, ale jelikož nám nepřálo 
počasí, byla olympiáda odložena na další týden. S dětmi jsme se 
celý týden snažili přivolat hezké počasí. Nastala středa 21.9.2011 
a na obloze nám svítilo sluníčko. Všichni jsme byli rádi a nad-
šeni, že se může „Bramborová olympiáda“ uskutečnit. Konala se 
na školní zahradě. Přivítal nás skřítek Podzimníček, který nám 
zanechal svou podobu. Děti soutěžily jako třída a pak s rodiči 
plnily úkoly skřítka Podzimníčka. Na zahradě sbíraly a hledaly 
poklad, kterým naplnily koše své třídy. Pokladem byly dva druhy 
brambor, stříbrňáky za 10 bodů a nezabalené brambory za 1 bod. 
Soutěž vyhrála třída předškoláků Včelky, ale i ostatní třídy jim 
byly v patách. Po té házely bramborou do koše, střílely na bran-
ku, navlékaly brambory na nit, zapichovaly párátka do brambory 
jako ježeček nebo tiskaly tiskátky do „Bramborové královny“, 
kde rodiče projevili svůj talent ve vyřezávání různých tvarů 
s brambor. Za splnění ukolu děti dostávaly razítka. Za nasbírání 
razítek ze všech úkolů, dostaly děti sladkou odměnu a omalo-
vánku skřítka Podzimníčka. Po splnění úkolů si děti mohly opéct 
buřta. Na závěr jsme naházeli pár brambor do ohniště a nechali 
je do druhého dne. Druhý den při pobytu venku jsme s dětmi 
brambory zkoušeli, zda jsou hotové a někteří odvážlivci je i do-
konce ochutnali. Všichni jsme měli radost z krásně stráveného 
slunečného odpoledne. Nakonec bych chtěla poděkovat rodičům 
a paním učitelkám za to, s jakou ochotou se podíleli na přípravě 
naší „Bramborové olympiády“.

Za kolektiv MŠ Hana Wiedermannová

Program:
1.den - odjezd v odpoledních hodinách
2.den - návštěva největší světové aukce květin v Aalsmeeru, 
  Amsterdam - pro zájemce projížďka lodí po grachtech, 
  návštěva muzeí,… exkurze v brusírně diamantů,…nocleh 
3.den - po snídani návštěva květinové zahrady Keukenhof, účast 
  na světoznámém Květinovém korzu, Naarden - muzeum  
  J.A.Komenského, Zaanse Schans - skanzen s větrnými  
  mlýny, výrobnou dřeváků a sýrárnou, Volendam - malebný
   rybářský přístav s kanály a miniaturními domky, nocleh
4.den - po snídani odjezd do sídelního města královny Haagu,  
  procházka přímořskými lázněmi Scheveningen (světo-
  známé aquarium), zábavní park Madurodam (Holandsko 
  v miniaturách), procházka historickým centrem, 
  ve večerních hodinách odjezd do ČR.
5.den - návrat do ČR v odpoledních hodinách

Termín: 19.04. - 23.04. 2012
Cena: 6.490,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 2x nocleh se snídaní, 
odborného průvodce a komplexní pojištění včetně storna.

Cena nezahrnuje: vstupné cca 80 €. 

Přihlášky a informace v KD Bludov

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

HOLANDSKA 
Květinové korzo, sýry 

a větrné mlýny

prostor do pronájmu
kadeřnictví – přízemí administrativní 

budovy na ulici Špalkova 156, Bludov
v případě zájmu volejte 583 238 952

Bludovská a.s. nabízí 
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Příměstský tábor 2011
 Poslední prázdninový týden i letos patřil příměstskému 
táboru. Děti tentokrát putovaly „ Z pohádky do pohádky“. 
Zahráli jsme si spoustu her, sportovali venku i v tělocvičně. 
Společně jsme také hledali poklad a chodili do přírody. Každý den 
děti odcházely domů spokojené a plné zážitků. Výlet tentokrát 
směřoval do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Par-
dubic. Program byl bohatý , a tak se děti nenudily. Soutěžili jsme 
v jednotlivcích i ve družinkách. Vítězství  a svůj pohár si ten-
tokrát odnesla Tereza Matějová z 5.třídy a společně s ní i její 
družina Jaguárů.

Přijmu podlaháře nejlépe vyučen, ř.p., 
praxe a samostatnost podmínkou.

Nejlépe Bludov a blízké okolí.
Kontakt na tel: 608 819 919, nebo osobně.

Jaroslav Kulhaj, Kroupova 808, 789 61 Bludov 

Prodávám AVON
m.tyl@seznam.cz 

Krásné dárky pro Vaše nejbližší: 
motykovapetra.webnode.cz

 Na závěr jsme si udělali pohádkový karneval, děti dostaly 
sladkou odměnu a mohly si zařádit na trampolíně. Touto cestou 
bych ráda poděkovala za spolupráci rodičům, především paní 
Hajdukové za zapůjčení trampolíny, ale i kolegům ze školy, 
kteří se mnou spolupracovali. Poděkování patří také Davidu 
Zaoralovi, Lucii Nikolovové a Davidu Vybíralovi, kteří mi 
pomohli s pohádkovým karnevalem. 
     Soňa Nikolovová
      vychovatelka ŠD

Zprávy ze školy
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Práce dětí
Práce žáků 4. třídy inspirovaná básničkou o škole, kterou složil 
osmiletý chlapec a kterou si žáci přečetli v čítance.

Škola
(Kateřina Válková, 4. třída)
Když ráno budík zazvoní,

vstanu a rychle letím do školy.
Přitom něco zapomenu,

nejčastěji na češtinu.

Nejradši mám matiku,
tu mám prostě v malíku.

Čeština mě nebaví,
proto z ní mám obavy.

Škola
(Lenka Novotná, 4. třída)

Škola, škola, školička,
je to naše matička.

Máme ji tak velmi rádi,
že jsme velcí kamarádi.
Mnoho se v ní naučíme

a v mnoha věcech poučíme.

Škola
(Lukáš Bryx, 4. třída)

Ráno se mi nechce vstávat
i vám se to může stávat.

Rychle se nasnídám,
a pak do školy utíkám.

Ve škole se učím,
doma se u úkolů mučím.
Přesto mám školu rád, 

je to můj kamarád.
 
Výtvarná soutěž
 Hnutí Na Vlastních nohou - Stonožka uspořádalo výtvarnou
soutěž Svatá Anežka Česká. Soutěže se zúčastnily děti z prv-
ního i druhého stupně naší školy - užším výběrem prošlo 25 
prací a ty byly zaslány do Prahy. Porota  neměla lehkou úlohu 
- vybírala a hodnotila z více než 2000 došlých výtvarných děl.

 Filip Matějček získal Cenu poroty a bude pozván společně 
se svou učitelkou k převzetí ceny do Arcibiskupského paláce 
v Praze. Ceny bude předávat arcibiskup Dominik Duka. 

Dalších 16 dětí bylo oceněno pamětním listem:
Štěpánka Březinová, Josef Turek, Kristýna Janošková, 
Michaela Valentová, Barbora Filipová, Karolína Kotrlá, 
Nikola Zatloukalová, Jana Černíčková, Veronika Hýblová,
Beata Jánětová, Zuzana Matějová, Gabriela Loukotová,
Martina Muroňová, Markéta Ottová, Aneta Čermáková,
Sandra Straková
 Všem oceněným blahopřejeme a přejeme další úspěchy ve 
výtvarných soutěžích. 

Vladimíra Horáčková

Pozvání na bludovský zámek
Ve čtvrtek 13. října pro nás vůbec nebyl smolný den, právě 
naopak. Za výhru ve sběru kaštanů jsme byli pozváni na pro-
hlídku bludovského zámku. Chtěli bychom poděkovat za velmi 
příjemné přijetí a za trpělivost s tolika zvídavými dětmi. Těm 
se tu tak zalíbilo, že ani nechtěly odejít zpátky do školy. Po 
prohlídce mučírny si to ale rychle rozmyslely.
                                            Třeťáčci a Irena Dokoupilová

Barevný týden v ZŠ
Barevná podzimní příroda inspirovala děti i učitele naší školy 
k již tradiční akci. Vylosovali jsme barvu, která nás provázela 
den následující. A tak jsme byli modří, červenočerní, oranžovo-
zelení, růžovohnědí a bíložlutí. Projektem nás provázela písnič-
ka „Barvy“, kterou si děti každý den s chutí zazpívaly. 

Učitelé prvního stupně ZŠ
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Chovatelé v Bludově aneb čí só hode, naše hode …
 Bludovským chovatelům se letos daří. Na republikových 
výstavách, ať je to Krajská výstava v Lošticích, kde získal pohár 
za nejlepšího samce výstavy Kalifornského černého př. Zamy-
kal, je to pro něj ten nejlepší dárek k jeho šedesátinám, nebo Ma-
rie Zamykalová, která získala čestnou cenu za tříčlennou kolekci 
Durynských králíků. Dále na Podpradědské výstavě v Kobylé 
v soutěži tří okresů Bruntálu, Jeseníku a Šumperka, kde do 
reprezentace okresu Šumperk byl vybrán př. Kacar, který zde 
získal čestnou cenu za čtyřčlennou kolekci Bílopesíkatých 
modrých a přispěl tak k celkovému vítězství okresu Šumperk. 

V Bělé pod Pradědem jsme získali dvě čestné ceny, a to 
př. Zamykal za Kalifornské a př. Kacar za Bílopesíka-
té modré. Čestné ceny nám předával sám starosta obce 
s poděkováním za účast na výstavě. 
 V neděli 16. 10. 2011 jsme pořádali burzu zvířat v zahradě 
kulturního domu. Počasí přálo, k prodeji bylo nabídnuto 40 ks 
zvířat, králíci, holubi, psi, kočky a okrasní ptáci. Několik ko-
ťátek bylo věnováno do dobrých rukou. Nejvíc se těšilo u kola 
štěstí, kde se vyhrávali králíci, bonboniéry, čokolády, ale hlavně 
selátka. Dvě selata vyhráli opět Dolňáci, jak se jim v Bludově 
říká. Naší burzou jsme přispěli k dobré pohodě bludovských 
hodů. Také v pořadu Hledáme nové talenty aneb zpívá celá 
rodina se na prvním místě umístila dvojice př. Pepa Hnát s 
Zdeňkou Strakovou, kteří dostanou dárek od pořadatele. Toto 
vše jsme mohli udělat jen za velké podpory akciové společnosti 
Bludovská, za což jí patří velký dík. Touto cestou děkuji všem 
bludovským chovatelům, kteří obětovali svoji hodovou pohodu 
za kus záslužné práce pro občany Bludova.

 Jednatel ZO ČSCH Jan Kacar 

Zlatý bažant mladého chovatele Davida Vybírala

Hlavní výhry - šťastní výherci těchto zvířat Vítězové soutěže hledáme nové talenty

Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi Čechem 
(Evropanem)
Evropský den jazyků se slaví 26. září po celé Evropě od roku 
2001. Jako každý rok i letos proběhla na naší škole řada aktivit 
organizovaných učiteli a žáky, jejichž cílem bylo motivovat 
děti k jazykovému vzdělávání. Během několika vyučovacích 
hodin zažily na vlastní kůži rozmanitost a jazykovou variabilitu 

Evropy. Děti prošly zábavným minikurzem ruštiny, němčiny, 
francouzštiny, angličtiny a slovenštiny, řešily kvízy, soutěžily 
a ověřily si i všeobecné znalosti týkající se života a kultury 
různých států.
 Všem pedagogům a žákům podílejícím se na přípravě 
úterního dopoledne patří velký dík.

Mgr. Ivana Brázdová
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Koncert KPH, 19. 9. 2011, foto J. Baslar

Nestárnoucí operetní melodie, 28. 9. 2011, foto J. Baslar

Andulky chovatele Pavla Brulíka z Loštic Maltézský psík chovatele Zdeňka Malého z Hanušovic


