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Upozornění občanům
Jelikož se množí stížnosti na 

distribuci Bludovanu, upozorňujeme 
občany, že tisk od tohoto čísla bude 
distribuován v počtu 1 ks na jedno 
č.p. rodinného domu, u bytových 
domů 1 ks na bytovou jednotku. 

Rezerva takto vzniklá v počtu 
cca 50 ks bude k dispozici u vedoucí 

kulturního domu Mgr. Divišové.
Obec Bludov

Projev starosty ke státnímu svátku 28. října
Vážení spoluobčané,
státní svátek, při příležitosti jehož oslavy 
jsme se dnes sešli, je svátkem radosti 
a vděku. Není to státní svátek odvěký, 
ani samozřejmý, ale je to státní svátek 
vyvzdorovaný.
 Když 28. října 1918 pětice mužů – 
předních českých politiků té doby – vyhlá-
sila samostatný československý stát, napl-
nila se dlouhodobá touha našeho národa 
po státní samostatnosti a svrchovanosti.
 Demokracii, jíž jsme se učili v ra-
kouském říšském sněmu, ve sněmech 
zemských a ve svých obecních zastupitel-
stvech, jsme mohli rozvinout ve vlastním 
státě. Přes řadu chyb a nedostatků před-
stavovala první československá republika, 
která vznikla právě před devadesáti čtyř-
mi lety, jedno z nejšťastnějších období 
v novodobé historii našeho národa.
 Tak jako se již odpradávna střídají léta 
hubená a tučná, tak se i v naší národní 
historii střídají léta svobody a nesvobody.
Prvorepublikových dvacet svobodných let 
bylo tak vystřídáno půlstoletím totalitních 
diktatur – diktatury nacistické či bolševic-
ké. Obě tyto diktatury zanechaly na duši 
našeho národa hluboké jizvy, které se jen 
těžko hojí.
 Nebylo náhodou, že jsme si téměř 
celé nesvobodné půlstoletí nesměli osma-
dvacátý říjen připomínat. Již více jak dva-
cet let jej ale slavit můžeme a v Bludově 
tak také celou dobu činíme.
 Podaří se nám překonat dávné střídání 
svobody s nesvobodou? Předáme našim 
dětem a vnoučatům obec a zemi žijící 
ve svobodě, nebo opětovně naletíme na 
nesplnitelné sliby a touhy totalitářů všeho 
druhu?

 Vím, že ze současného období svobody
a demokracie je leckdo zklamán.
 Řada věcí se nepodařila a nedaří tak, 
jak bychom si představovali. Na druhou 
stranu si ale nenechme vnutit negativní 
obraz všeho kolem sebe. Mnoho a mnoho 
věcí se daří. 
 Sami rozhodujeme o svých životech, 
zvelebujeme naši obec i celou vlast. 
A zdaleka ne za všechno špatné může 
svoboda a demokracie. Leckdy jsme 
viníky my sami, naše pohodlnost, ne-
schopnost a lenost.
 Za zloděje, násilníky a špatně vycho-
vané děti nemůže na prvním místě společ-
nost, stát či škola, ale mohou za ně špatně 
fungující rodiny. Za morální devastaci 
národa nemůže politika, ale špatní vycho-
vatelé – na prvním místě rodiče.
 Vzkaz osmadvacátého října a před-
ních osob první republiky je jasný - de-
mokracie a svoboda se nezbytně pojí se 
zodpovědností. Chopme se proto této 
zodpovědnosti a konejme. Každý na svém 
místě – ve své rodině, ve svém okolí, ve 
své práci, ve své obci.
 Nečekejme, že za nás bude někdo 
řešit naše problémy. Jestli však po někom 
takovém opravdu toužíme, nedivme se 
potom, že takový vládce či strana bude 
chtít rozhodovat i o našem majetku, 
o budoucnosti nás i našich dětí.
 Buďme si však také vědomi toho, že 
by pak byla památka velkého státního 
svátku opětovně zašlapána do prachu 
a zapomnění. Nedopusťme to!
Děkuji vám za pozornost.

Ing. Pavel Ston, starosta obce

Soutěžní Podpradědská 
výstava 22. - 23. září 

v Bludově
Okresní výbor Českého svazu chovatelů 
požádal naší základní organizaci, zda 
bychom nebyli schopni uspořádat tuto ná-
ročnou výstavu. Po dohodě se členy naší 
základní organizace bylo rozhodnuto, 
i když jsme věděli, co nás čeká. V úterý 
jsme začali navážet voliéry z okolních 

organizací. Ve čtvrtek byly všechny klece 
a voliéry postaveny. Nebyl to lehký úkol 
postavit příbytek pro 500 kusů zvířat. 
V pátek v 8 hodin začalo posuzování 
zvířat. Králíky posuzovali Josef Říha ze 
Šternberka a Jan Jirků z Nového Města na 
Moravě, holuby Karel Jirků z Lanškrouna 
a Miroslav Žáček z Bystročic, drůbež 
posuzoval Tomáš Moravec z Prahy. Zá-
stupci tří okresů do zalepených obálek 
odevzdali soupisku soutěžících zvířat. 
Okres Šumperk nic nenechal náhodě 
a postavil ještě B družstvo. Po posouzení 
hodnotila komise ve složení: Zdeněk Be-
ránek-Vrbno pod Pradědem, Jan Meluch-
-Světlá Hora, Jaroslav Machala-Jeseník, 
Zdenek Malý z Hanušovic a Petr Urban 
z Palonína. Celkem bylo uděleno 34 čest-
ných cen a 4 vítězné poháry.
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 Naši mladí chovatelé měli velkou expozici 50 kusů zvířat 
z jejich chovné stanice. V pátek navštívily výstavu děti z Ma-
teřské školy Bludov a také děti z naší základní školy. Dětem 
se zvířátka moc líbila. Takto velká výstava se nebude dlouho 
v Bludově opakovat. Počasí nám moc nepřálo, v sobotu odpoled-
ne začalo pršet, tak jsme museli výstavu uzavřít i zákaz prodeje 
alkoholu nám nijak neprospěl. Přesto navštívilo výstavu přes  
300 návštěvníků. Celkové umístění v soutěži: 1. místo okres 
Šumperk 5068,5 bodů, 2. místo okres Bruntál 5050 bodů, 3. mís-
to okres Jeseník 4606,5 bodů, 4. místo Šumperk II 4382,5 bodů. 
 Chtěl bych touto cestou poděkovat Bludovské a.s. za vše-
strannou pomoc, Obecnímu úřadu v Bludově za zakoupení čest-
ných cen, paní starostce Hanušovic Ivě Okurkové za zakoupení 
vítězných pohárů, Ing. Miloslavu Vlčkovi za peněžní výpomoc 
při zhotovení katalogu a také všem bludovským chovatelům, 
mladým i starším a také kamarádům z Nového Malína, kteří nám 
pomáhali při výstavě.

      Jan Kacar, jednatel ZO ČSCH
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V Bludově, stejně jako v celém Olomouckém kraji a ve dvanácti 
dalších krajích, proběhly ve dnech 12.-13. října 2012 volby do 
krajských zastupitelstev.
 Z 2586 oprávněných bludovských voličů jich k volbám při-
šlo 1002, tedy 38,75 %. Obálek bylo odevzdáno 982, z toho 97 
odevzdaných hlasů bylo neplatných.
Výsledky pro jednotlivé strany v Bludově byly následující:

Výsledky krajských voleb 2012 v Bludově

Název strany
Počet hlasů
abs. %

Česká strana sociálně demokratická 196 22,14
Komunistická strana Čech a Moravy 178 20,11

Koalice pro Olomoucký kraj se starosty 125 14,12

Občanská demokratická strana 123 13,89
NEZÁVISLÍ 91 10,28
TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj 29 3,27
NEZÁVISLÁ VOLBA 29 3,27
SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové 
pro Olomoucký kraj 25 2,82

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 23 2,59
Moravané 12 1,35
Česká pirátská strana 12 1,35
Volte Pravý Blok www.cibulka.net 11 1,24
Národní socialisté-levice 21.stol. 8 0,90
Strana svobodných občanů 8 0,90
Dělnická strana sociální spravedlnosti 7 0,79

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, 
MORAVY A SLEZSKA 5 0,56

Koruna Česká (monarchistická strana) 2 0,22

Strana soukromníků ČR 1 0,11

Zajímavé je srovnání bludovských zisků stran, které získaly 
zastoupení v krajském zastupitelstvu, s rokem 2008. Následující 
tabulka představuje absolutní a procentní ztráty.

2008 2012 Zisk/ztráta
abs. %

ČSSD 328 196 - 132 - 10,75
KSČM 212 178 - 34 - 1,15
ODS 212 123 - 89 - 7,37

Koalice pro OK 
(KDU-ČSL + SZ) 96 + 48 125 - 19 - 0,31

Pozorujeme zde výrazný rozdíl oproti celostátním souhrnům. 
V Bludově ztratily všechny úspěšné strany, z nich ovšem nejvíc 
ČSSD, následovaná ODS. V celorepublikovém souhrnu ztratila 
ČSSD 12,27 %, ODS 11,29 % - bludovské ztráty jsou menší. 
Jako jediná z parlamentních stran posílila v rámci celé ČR 
KSČM (v absolutních číslech i v procentech), která ale v Bludo-
vě rovněž ztratila hlasy – jak absolutně, tak procentně.
 Z Bludova kandidovali následující občané (v závorce je 
uvedena strana, za niž kandidovali, místo na kandidátce, počet 

Datum
Počet 
zapsaných 
voličů

Vydaných 
obálek

Volební 
účast

Odevzdaných 
obálek

Platných 
hlasů

1. kolo 12.-13.10.2012 2586 983 38,01% 968 86,26%

2. kolo 19.-20.10.2012 2584 595 23,03% 595 98,66%

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Počty hlasů % hlasů
1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

Vlček Miloslav Ing. ČSSD 166 221 19,88 37,64
Kubíček Jan NK 120 X 14,37 X
Bruk Vilém MUDr. MBA NSLEV21 9 X 1,07 X
Brož Zdeněk Mgr. Bc. KDU+NV 304 366 36,40 62,35
Procházka Petr Mgr. ODS 70 X 8,38 X
Němečková Jana Ing. TOP+STAN 38 X 4,55 X
Novák Jiří SBB 7 X 0,83 X
Mencner František KSČM 121 X 14,49 X

Výsledky senátních voleb 2012 v Bludově

Výsledky senátních voleb v celém volebním obvodu Šumperk.

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Počty hlasů % hlasů
1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

Vlček Miloslav Ing. ČSSD 6 746 8 227 22,71 44,47
Kubíček Jan NK 2 703 X 9,10 X
Bruk Vilém MUDr. MBA NSLEV21 396 X 1,33 X

Brož Zdeněk Mgr. Bc. KDU+NV 7 578 10 271 25,51 55,52
Procházka Petr Mgr. ODS 4 483 X 15,09 X
Němečková Jana Ing. TOP+STAN 1 833 X 6,17 X

Novák Jiří SBB 238 X 0,80 X

Mencner František KSČM 5 725 X 19,27 X

Šumperský volební obvod tak bude v Senátu ČR zastupovat 
nový senátor – šumperský starosta Zdeněk Brož. Půjde o cel-
kově třetího senátora v našem obvodu od roku 1996. V letech 
1996-2000 byl senátorem Václav Reitinger (ČSSD), v letech 
2000-2012 Adolf Jílek (KDU-ČSL, později TOP 09).

Stanislav Balík ml.

preferenčních hlasů, které získali v Bludově, a počet preferenč-
ních hlasů, které získali v celém kraji):
Kobza Bronislav (Suverenita, 13. místo, 3 hlasy v Bludově, 
35 hlasů v kraji)
JUDr. Sedláček Josef st. (Koalice pro Olomoucký kraj, 
50. místo, 13 hlasů v Bludově, 154 hlasů v kraji)
PhDr. Skoumal Tomáš (Republikánská Strana Čech, Moravy 
a Slezska, 19. místo, 1 hlas v Bludově, 9 hlasů v kraji)
BcA. Žváček Jaroslav (Strana svobodných občanů, 15. místo, 
2 hlasy v Bludově, 26 hlasů v kraji)
 V krajském zastupitelstvu ale z bludovských občanů neza-
sedne nikdo.

Poděkování
Milé pozvání na prohlídku Podpradědské výstavy jsme s radostí 

přijali. Konala se 21.9.2012 v prostorách KD Bludov a hlavně 
na dvoře kulturního domu. Děti mohly vidět jak zvířátka 

z chovatelského kroužku, který vede pan Kacar, tak dalších 
450 chovatelských zvířat. Na dvoře děti nadšeně prohlížely 
drůbež, králíky a holuby. Nejedno dítě chtělo mít to a ono 
zvířátko doma, ale je třeba připomenout, že každé zvíře 
potřebuje řádnou péči a lásku. A proto děkujeme panu 

Kacarovi (jednateli ZO ČSCH Bludov) za pozvání na tuto 
výstavu a také za to, že můžeme navštěvovat 
prostory chovatelského kroužku v Bludově.

MŠ Bludov

Lékárna zdraví Bludov
Stále jsem se rozmýšlel, jak to našim občanům říci. Byl jsem 
u znovuotevření lékárny v Bludově. Požádal jsem Mgr. Kuli-
novou,  zda by u nás tuto lékárnu otevřela. Po dohodě s panem 
starostou se tak stalo. Má ten nejmenší nájem, jenže v čem je 
háček, chybí klienti a pokud tento stav bude trvat nadále, bude 
muset z ekonomických důvodů lékárnu uzavřít.  
 Co na to řeknou důchodci? Dají 28 Kč za autobus do Šum-
perka. Prostě, máte to, občané, pevně v rukou. Paní magistra 
je ochotna přizpůsobit otevírací dobu vám. Pojďme o tom dis-
kutovat. Nebo necháme lékárnu zavřít? Co na to říká sociální 
komise?                                                              
                                                 Jan Kacar, zastupitel obce
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V souvislosti s množícími se případy krádeží na seniorech v po-
slední době pokládáme za důležité varovat a upozornit občany, 
na co by si měli dávat pozor. Nástrahám nejrůznějších chytráků 
a podvodníků se mohou i sami senioři aktivně bránit tím, že bu-
dou dodržovat následující zásady:
 Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
Zkontrolujte, kdo je za dveřmi přes kukátko, nejlépe panora-
matické. Pořiďte si na dveře bezpečnostní řetízek. Nebuďte 
důvěřiví a nepouštějte cizí lidi do svých domů a bytů, nikomu 
nepůjčujte peníze. 
 Zvoní-li nějaký opravář nebo pracovník úřadu, případně 
jiných služeb (odečet plynu, elektřiny, vody apod.), nechte si 
předložit jeho služební průkaz nebo raději zavolejte na úřad či 
instituci, na kterou se dotyčný odvolává. Tyto instituce navíc 
většinou domlouvají návštěvu svých pracovníků telefonicky 
předem nebo ji oznamují vývěskou v domě. V případě jakých-
koli pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. 
Slušný člověk vaši ostražitost pochopí.
 Podvodníci využívají různé „báchorky“, záminky a lsti, ne-
štítí se ničeho, využívají vaší důvěřivosti, působí na vaše city, 
aby se dostali k vašim penězům. Pokud z vás nevylákají peníze 
přímo, ovládají řadu jiných způsobů, jak vás okrást. Nevěřte 
historkám, že pracovník jde s vámi podepsat dokumenty, na 
základě kterých vám bude zvýšen důchod nebo sjednáno výji-
mečné pojištění, jde s vámi sepsat výhodnou smlouvu na využití 
telefonu, rozšíření programů televize, vrátit přeplatek za služby 
apod.
 Nesedejte k cizím lidem do auta, nevěřte ani  nejrůznějším 
povídačkám o nehodách a operacích v nemocnici, kvůli kterým 

Upozornění Policie ČR nejen pro seniory – 18. 10. 2012
nutně potřebují oni nebo dokonce nějaký váš pří-
buzný (např. syn či vnuk) ihned finanční hotovost. 
Odkažte je na Policii ČR, která jim ráda pomůže a vás ochrání.
 Své úspory byste měli mít uložené v bance nebo ve spoři-
telně, neměli byste si nechávat vyšší částky doma v různých 
skrýších. Tím, že po vás podvodník požaduje zaplacení nějaké 
částky nebo zálohy, případně rozměnění peněz, vás nenápadně 
přiměje k tomu, že mu bezděčně ukážete, kde  své úspory scho-
váváte. Pak už jen stačí odlákat vaši pozornost a v nestřeženém 
okamžiku peníze sebrat. Proto také často podvodníci pracují ve 
dvou i více, kdy jeden vás zabaví a druhý má možnost krást.
 Mějte po ruce důležitá telefonní čísla na rodinné příslušníky, 
policii, lékařskou pomoc a hasiče, případně i na organizace, které 
se zabývají péčí o seniory. V případě komplikací můžete rychle 
zavolat pomoc. Pokud se stanete obětí výše zmíněného podezře-
lého jednání, zkuste zachovat klid a pokuste se zapamatovat si 
a vybavit si důležité údaje o pachateli – především, zda to byl 
muž či žena, jak byl vysoký, jakou měl postavu, oblečení, věk, 
barvu vlasů, očí. Jestli měl nějaké další typické znaky – brý-
le, vousy, tetování; jaký měl způsob řeči, chůze apod. Jestliže 
vám ukáže nějaký doklad (průkaz), neváhejte a pro jistotu si 
co nejvíc údajů z tohoto dokladu opište. Pokud dotyčný přijel 
vozem, zapamatujte si, nebo si zapište registrační značku vo-
zidla, případně typ a barvu. Váš popis může významně přispět 
k odhalení pachatele a navrácení vašich věcí. Samozřejmě 
o celé události neprodleně informujte policii na bezplatné 
tísňové lince 158.

por. Mgr. Marie Šafářová
komisař preventivně informační skupiny

Obecní úřad upozorňuje
Obecní úřad předběžně informuje občany, že volby prezi-
denta České republiky, které se budou konat 11.a 12.1.2013 
a případné druhé kolo 25. a 26.1.2013, proběhnou z důvodu 
probíhající plesové sezony v jídelně Základní školy Karla 
staršího ze Žerotína Bludov. 
 Oficiální oznámení o dni a místě konání voleb prezi-
denta České republiky bude zveřejněno v prosincovém čísle 
Bludovanu.

Restaurace 
HABERMANNOVA 

VILA
vás zve na

SVATOMARTINSKÉ 
HODY

Tímto bychom Vás chtěli pozvat na tradiční české menu 
- ’’Pečenou husičku se zelím červeným i bílým 

a variací tří knedlíků a jiné“ 

a to ve dnech 9. 11. a 10. 11. 2012 
u příležitosti otvírání mladého vína roku 2012 

a ve dnech 11.11. až 12.11. 2012 
a 16. 11. – 18. 11. 2012 

u příležitosti otvírání svatomartinského vína.

Počet porcí nutno nahlásit předem.
Vaše rezervace a objednávky rádi přijmeme  

na tel.: 583 550 170, 737 084 475

SVA
TOMARTINSK� B�L

Restaurace Habermannova vila Bludov
Vás s��������ve na

v pátek 16. listopadu 2012
ve 20:00 hodin

�������� ��m Bludov
Hraje hudba Broadway

Otevírání mladého vína 2012

Svatomartinská p��ená hus��ka, tatarák, guláš,
����odní medailonky a další boha������erstvení

Tombola - hlavní cena pouk����������aurace
Habermannova vila v hodn������������

�����������������
��edprodej vstupen��������aháje�������������������

���������o�����������evíc���������menout si tan�����krok����ed
na�����ející plesovo������no��������������������
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PRODEJE  v kulturním domě

v listopadu 2012
Úterý 6. 11. second hand, Středa 14. 11. 

POZVÁNKA
 

So  3. 11.  18.00 Divadel. představení TŘI V TOM
Út  6. 11.  18.00 Cestopisná přednáška PERU
So  10. 11.  16.00 Štrúdlobraní 
Ne  11. 11.  15.00 Pohádka VČELÍ MEDVÍDCI
Pá  16. 11.  20.00 Martinský ples
So  17. 11.    9.00 Zájezd do Brna POPELKA
So  17. 11.    6.30 Zájezd do Polska
Út  27. 11.  18.00 Cestopisná přednáška SP. STÁTY AMERICKÉ
Pá  30. 11.   19.00 Adventní dostaveníčko /zámek/
So   1. 12.   4.00 Adventní zájezd do Drážďan
Ne   2. 12.  16.00 1. adventní koncert /kostel/

na listopad 2012

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V listopadu 2012 oslaví
Cygrýd František         Lázeňská                   70
Plhák František            Pod Baštou               75
Augustinová Elsa         Na Hradě                   80
Elgner Zdeněk Komenského 81
Hnát Josef Lázeňská 82
Březinová Jarmila U Rybníčku 84 
Holinková Milada B.Němcové 84
Krejčí Josefa Nová Dědina 84 
Pavlů Jaroslava Komenského 84
Ptáček Jan J. Žižky 84 
Kotrašová Josefa Slepá 85
Směšný Jan Tř.A.Kašpara 89 
Divišová Jiřina Lázeňská 90 
Fričová Zora Dr. Březiny 91

  Dne 4.listopadu 2012 uplyne již 10 roků od 
úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka

Aloise Kotvana
v tomto měsíci také vzpomeneme jeho 
nedožité 85. narozeniny. S láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Dne 28. října 2012 již uplynulo 20 let od úmrtí 
našeho dědečka pana

Alexandra Vařeky
Stále vzpomínají vnoučata Lenka, Karel, 
Petr a Božka s rodinami.

„Narozeniny jsou ten pravý den,
aby se Ti splnil každý sen.
Tak ať se to taky stane
a dobrá pohoda zůstane“.

Dne 26. 11. 2012 se dožívá svého významného 
jubilea - 81. 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.

Srdečně děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit
dne 5. října 2012 s našim drahým tatínkem, 
dědečkem a pradědečkem, panem

Františkem Kašparem
Za vřelá slova útěchy a květinové dary děkují 
dcera a syn s rodinami.

Dne 19. listopadu 2012 si připomeneme 
25. smutné výročí úmrtí naší maminky 
a babičky paní

Boženy Petruželové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Nikdy 
nezapomenou Lenka, Karel, Petr a Božka 
s rodinami.
Dne 29. listopadu 2012 si připomeneme 
6. smutné výročí úmrtí našeho tatínka pana

Karla Petružely
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy 
nezapomenou Lenka, Karel, Petr a Božka 
s rodinami.

Dne 3. listopadu 2012 vzpomeneme smutné 
15. výročí úmrtí paní

Marie Schauerové
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, synové Miroslav, Antonín a dcera 
Marie s rodinami.

Dne 6. října 2012 oslavila 70. narozeniny 

paní Marie Plháková
Přejeme Ti zdravíčko, štěstíčko, pohodu 
a spokojenost do dalších let. Tvůj babinec 
a ostatní, kdo Tě mají rádi.

Dne 21. listopadu 2012 se dožívá v plné 
svěžesti naše drahá maminka, babička 
a prababička

paní Jiřina Divišová
požehnaných 90 let.

Přejeme jí do dalšího života mnoho stálého zdraví, 
dosavadního elánu a Boží požehnání, aby ještě
dlouhá léta byla mezi námi.
Lásku jí projevují dcery a syn s rodinami, vnuci, 
pravnuci a příbuzní.
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PERU

Cordillera Huayhuash
Perla peruánských And – toulky krajinou a výstup 

obtížnou ledovou stěnou. Posezení v překrásných horách 
u peruánské rolnické rodiny, prožití zvláštního kouzla 

šestitisícových kopečků pod jižním nebem.

Úterý 6.listopadu 2012 
v 18.00 hodin  

-vstupné dobrovolné-

Obec Bludov vás zve na
Adventní koncerty  2012

Kostel sv. Jiří v Bludově

V neděli 11. listopadu 2012 v 15.00 hod.

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na pohádku

V podání Divadla VĚŽ BRNO
 Konečně i na divadelní scéně ožívá tento mimořádně povedený 

večerníček se známými písničkami  „Na políčku v jetelíčku“, 
„Tam, kde v noci jasně svítí světlušky“, „Přátelé chvátám“ atd.., 

Můžete se  těšit na kvalitní pohádkový zážitek protkaný 
originální hudbou Petra Skoumala, působivými zvuky 

Jana Zrzavého s kouzelnou scénou Evy Peřinové.

Hrají: Kateřina Sikorová, Vlastimil Strubl, 
Jiří Rychecký, František Kozin

Vstupné 20,- Kč 

PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

 cestopisnou přednášku 

S Čestmírem Lukešem

Restaurace Bludovská a.s.
Vás zve od 5.-10.11. na

HUSÍ A KAČENÍ 
HODY 

s červeným zelím, kyselím zelím, houskovými 
a bramborovými knedlíky

REZERVACE NA TEL.: 723528682

V sobotu 8. prosince 2012
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV

Program:
 Petr Martinák

    Oddíl moderní gymnastiky TJ Šumperk
    Bratrušovské seniorky  Markovička Postřelmov  

 Jiří Hampl - harmonikář   LOŠTICKÁ VESELKA
   Občerstvení

-vstupné dobrovolné /bludovští důchodci/, 
ostatní  70.- Kč /občerstvení a program/-

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově 
vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

POZVÁNKA
Diskuse nebo jen poslech relace civilní 

ochrany kanál 3 občanské rádio CB 
a PMR mimo jiné téma

VŽDY PRVNÍ STŘEDA V MĚSÍCI
08.30 - 10.00 tak i ve 
STŘEDU 7.LISTOPADU

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BLUDOV 

I. adventní koncert
Neděle 2. prosince 2012 v 16.00 hod. 

Q VOX 
Mužské vokální kvarteto 

II. adventní koncert
Neděle 9. prosince 2012 v 16.00 hod.      

CLASSIC BAND
Dechový soubor mládeže

III. adventní koncert
MOTÝLI 

Neděle 16. prosince v 16 hod.
Šumperský dětský sbor

IV. adventní koncert
Pátek 21. prosince 2012 v 18.00 hod.      

CARMEN
Smíšený pěvecký sbor ze Zábřeha na Moravě

Dobrovolné vstupné bude věnováno 
Domovu Paprsek Olšany
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uvádí komedii
Jaroslava Vostrého

TŘI V TOM
Režie: Josef König

Hudba: Ivan Zela
Scéna: František Krňávek, Petr Minář, Josef König
Kostýmy: Jitka Königová, Drahomíra Hajtmarová

Osoby a obsazení 
Ubaldo - František Opravil

Lucinda, jeho dcera - Anna Žváčková
Ardelie, její sestra - Štěpánka Kočtářová

Colombina, jejich služka - Vladimíra Snášelová
Pandolfo - Ctirad Bartoň

Horatio, jeho syn - Filip Manďák
Zanni, sluha - Nikola Rojdovský

Ottavio - Milan Koncoš
Capitano - Martin Bureš

Cola, jeho sluha -Jiří Matějček
Lékař - Vlastimil Švasta 

Karnevaloví hosté - Členové souboru

V sobotu 3. 11. 2012 v 18:00 hodin 
v Kulturním domě Bludov

vstupné 40.- Kč
Nositele autorských práv k dílu zastupuje agentura „AURA PONT“

Spojené státy 
americké

Další cesta k indiánům prérií 
a do americké divočiny

Úterý 27. listopadu 2012 
od 18.00 hod.

 kinosál Kulturního domu Bludov

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

 cestopisnou přednášku 

s Karlem Kocůrkem 

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na 
nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

 Sobota 17. listopadu 2012
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov tel.: 583 238 177

Děti ráje 
Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd do divadla 

Goja Music Hall v Praze na muzikál

Parta maturantů, na konci 80. let, tráví svůj volný čas po diskotékách. 
Těm kralují frajeři – „dýdžejové“ Tom a Stanley (Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, 

Braňo Polák a Martin Zounar). Jen romantik Michal (František Pytloun, 
Tomáš Löbl), který píše básničky, se kolektivu vymyká a je terčem jejich 

posměchu. Michalovu lásku ke spolužačce Evě (Petra Doležalová, 
Michaela Sejnová) překazí intriky kamarádky Kájiny (Martina Cerhová, 

Hana Kubinová). Po dvaceti letech se Eva (Míša Nosková, Šárka Marková 
znovu setkává se svou první láskou Michalem (Bořek Slezáček, Peter Veslár) 

a milostný příběh se vrací v podobě sblížení její dcery Báry (Tereza Aster 
Vágnerová, Genny Ciatti) a Michalova syna Mickeyho (Michael Foret, 

Petr Poláček). Buď to byly písničky vašeho mládí, nebo mládí vašich dětí 
či rodičů. Nestárnou, jsou tady pořád. Písničky Františka Janečka, Michala 
Davida, Zdeňka Bartáka a skupiny Kroky hrají v muzikálu hlavní roli. Trocha 

romantiky, maličko nostalgie, humor, zábava, ale i nadhled. Mládí bez 
ohledu na to, kolik vám dneska je. Čas na blbnutí je vždycky, zvlášť když 
k tomu hrají Decibely lásky, Poupata, Nonstop, Největší z nálezů a ztrát, 
Pár přátel, Každý mi Tě lásko závidí a další ze třiceti legendárních písní.

V sobotu 23. března 2013
Odjezd od KD Bludov v 6:00 hodin

Cena 1.100,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Zveme všechny příznivce a milovníky přírody

na úterý 13. listopadu 2012
na sousedské posezení s promítáním fotografií 

a s besedou na téma:

Putování za orchidejemi  
- Sicílie

Posezení se bude konat v salonku Družstevní 
restaurace (u zámku). Občerstvení dle nabídky 

restaurace. Srdečně zve výbor ZO Českého svazu 
ochránců přírody v Bludově.
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANYVÁNOČNÍ DRÁŽĎANY

• Zastávka u Moritzburgu 
/zámek, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku/

• Prohlídka hist.centra Drážďan 
/Semperova opera, Zwinger se známou obrazovou 
galerií, katedrála Frauenkirche  a další zajímavosti/

• Vánoční trhy
/Individuální volno k procházce po vánočním 

drážďanském Striezelmarkt - nejstarší vánoční trh 
v Německu, kulinářskou atrakcí je originální 

drážďanská štóla/.

Sobota 1. prosince 2012  
odjezd od KD ve 4:00 hod.

Cena 770.- Kč /cesta, průvodce/
Přihlášky v KD Bludov

Štrúdlobraní

KDY: 10.11.2012 v 16:00 hodin
KDE: KD BLUDOV
VSTUPNÉ: 50,- Kč

S dvěma nohavicemi štrúdlu vstup ZDARMA!!!
K tanci a poslechu hraje DH Bludověnka 

a její hudební hosté. Zveme Vás na bohaté 
občerstvení, štrúdlík, punčík, svařáček...

a spoustu zábavy.....

DH BLUDOVĚNKA Vás srdečně zve na

Kulturní dům Bludov pořádá ve spolupráci
s Cestovní kanceláří MAXIMA Zábřeh ZÁJEZD

Francouzská Riviéra 
a kouzelná Provence

* s koupáním v Monte Carlu 
a Cannes

PROGRAM:   11. 6. - 16. 6. 2013     
1.den:   - odjezd okolo 13.00 hod. od KD Bludov
  - noční průjezd Rakouskem a Itálií s bezpečnostními přestávkami
2.den:   - v ranních hod. příjezd do Monaka: návštěva Oceánografického muzea, 
    prohlídka katedrály, knížecí palác s výměnou stráží,...Monte Carlo 
    s kasinem, možností koupání na písečných plážích Larvotto,…   
   - přejezd přes vesničku Eze do metropole Azurového pobřeží Nice, 
    podvečerní procházka starým městem a po Anglické promenádě   
           - nocleh v turistickém hotelu u Nice  
3.den:   - dopoledne návštěva St-Paul-de-Vence, jedné z nejnavštěvovanějších 
    provensálských vesnic, mekky umělců 20. stol. se světově známou 
     sbírkou Fondation Maeght
           - světoznámé město parfémů Grasse, návštěva výrobny parfémů 
    Galimard...   
  - Saint Tropez: procházka přístavem k budově četnické stanice 
  - večeře v restauraci a nocleh v turistickém hotelu
4.den:   - městečko Cassis, projížďka lodí podél pobřeží s vápencovými zářezy 
    „calanques“
           - Marseille s prohlídkou katedrály Notre Dame de la Garde a s výhledem 
    na pevnost d´If
           - podvečerní procházka městem malíře P. Cézanna Aix-en-Provence
           - večeře v restauraci, možnost nákupů v marketu, nocleh v turistickém hotelu
5.den:   - odjezd do hrnčířské vesnice Vallauris s Picassovou kaplí a hrobem 
    Jeana Marais
           - celodenní pobyt v městě filmových festivalů Cannes: Festivalový palác, 
    stará čtvrť Le Suquet, koupání na písečných plážích nebo individuální 
    lodní výlet na Lérinské ostrovy,.. možnost individuální večeře a nákupů 
    v Cannes, odjezd ve večerních hodinách do ČR
6.den :  - příjezd v odpoledních hodinách 
CENA:       5.990,- Kč / 3 L      6.690,- Kč / 2 L
CENA ZAHRNUJE:  - doprava lux. busem ( klimatizace, WC, video, bufet ) 
                             - 3 x ubytování v turistickém hotelu ve Francii 
                              (2L nebo 3 L pokoje)
               - odborného průvodce, welcom drink
                             - pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.                  
                
CENA NEZAHRNUJE:  -vstupné cca 35,- EUR
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY :
- zajistíme 3 x kontinentální snídani při ubytování 390,- Kč 
- zajistíme 2 x večeři v samoobslužné restauraci 440,- Kč ( 3. a 4.den programu ) 
- zajistíme cestovní pojištění 17,- Kč / den nebo 27,- Kč / den včetně storna

Bližší informace a přihlášky v KD Bludov, uzávěrka přihlášek 
20. února 2013, omezený počet míst.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do  

 Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm 

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

Sobota 15. prosince 2012
Odjezd od zámku v 6:40 hodin

Cena za cestu 200,- Kč 
Přihlášky v KD do 20. listopadu 2012

OMEZENÝ POČET MÍST!!!!  

Kulturní dům Bludov 
a Skupina historického šermu PÁNI Z BLUDOVA

zvou všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou besídku 

s MIKULÁŠEM, 
ČERTEM A ANDĚLEM

Úterý 4. prosince 2012 
v 16:30 hodin

Můžete si přinést dárky označené jménem pro své děti.
Tato nadílka bude poté rozdávána.

Vstupné čertovské rohy nebo 20,- Kč
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Kulturní dům Bludov plánuje uspořádat 
v předvánoční době výstavu betlémů.

Prosíme ty, kteří doma mají po svých předcích 
betlémy, které na Vánoce neinstalují, a byli by 

ochotni je zapůjčit na tuto výstavu, ať se přihlásí 

v KD do 5. prosince 2012. 
Tel. 583238177, 736609734,
 kulturni.dum@bludov.cz

Vystavovat se bude od 14. prosince 2012 
do 21. prosince 2012. Děkujeme.

-jdi-

Betlémy nejen z Bludova
Přemýšlíte o tom, kde strávit letošního Silvestra?

Nabízíme možnost strávit tento večer v KD Bludov!

SILVESTR 
V KULTURNÍM DOMĚ BLUDOV

9. ročník
Pondělí 31. prosince 2012  

od 19:00 hod.
Hraje JUPITER

Vstupné 150.- Kč

Jídlo, pití – vlastní s sebou
Přihlášky – R. Mikláš – 777238715 nebo

 KD Bludov 583238177, 736609734, 
kulturni.dum@bludov.cz

Adventní koncerty 2012 v Bludově 

Ani jsme se nenadáli a rok utekl jako voda. Blíží se konec roku 
a s ním i příprava na svátky znejmilejší – Vánoce.
 Stalo se neodmyslitelnou tradicí od sametové revoluce po-
řádat adventní koncerty s charitativním zaměřením. Mohu Vám 
s potěšením oznámit, že se po roce vrací adventní koncerty do 
kostela sv. Jiří. Je to možné za laskavého svolení vedení řím-
skokatolické farnosti Bludov. Za to patří velký dík panu faráři 
Mgr. Sekaninovi i Olomoucké arcidiecézi.
 Na co se můžeme letos těšit? Obec Bludov za vydatné 
pomoci paní Divišové (KD Bludov) připravila pestrý program, 
z něhož v následujících řádcích uvedu jen stručný výběr.

1. Adventní koncert - Q VOX - Brno
Neděle 2. prosince 2012, 16:00 hodin
Působení skupiny Q VOX v umělecké oblasti je velmi široké 
(sólová koncertní činnost, účinkování v operních představeních, 
dirigentská činnost, hudební aranžmá, pedagogická práce,aj.). 
Repertoár zahrnuje a capella zpívané skladby renesanční, barok-
ní, klasicistní, romantické, hudbu 20.století, tvorbu soudobých 
autorů/psanou mnohdy přímo pro Q VOX./, umělecké zpraco-
vání lidových písní evropských národů, černošské spirituály a 
gospely a také úpravy písní ze zlatého fondu pop-music. Usly-
šíme např. Gregoriánský chorál – Salve Regina, Motlitbu od B. 
Smetany, ale také Černošské spirituály a adventní písně. Koncert 
bude provázen texty z Knihy moudrosti.
 
 2. Adventní koncert - Classic band - Zábřeh
Neděle 9. prosince 2012, 16:00 hodin 
Classic band je soubor mladých muzikantů hrajících převážně 
na dechové nástroje. Působí v Zábřeze pod vedením p. Zely. Na 
programu budou nejen skladby barokní – Bachovy Ave Maria, 
Krůpěj tvá, ale i Charpentierovo Tedeum a Webberovo Pie Jesu.

3. Adventní koncert - MOTÝLI - Šumperk
Neděle 16. prosince 2012, 16:00 hodin
Představovat dětský pěvecký sbor Motýli pod vedením sbormis-
trů Heleny Stojaníkové a Tomáše Motýla by asi bylo nošením 
dříví do lesa, tak jen krátce z programu. Uslyšíme mimo jiné 
adventní zpěv Ejhle, Hospodin přijde, adventní gregoriánský 

introit Rorate coeli nebo Bachův Chorál „Wohl mir, dass ich 
Jesum habe“ .

4. Adventní koncert Bludov CARMEN
Pátek 21. prosince 2012, 18:00 hodin
Závěrečný adventní koncert se bude konat již v pátek v 18:00 
hodin, protože poslední adventní neděle je 23.12. a v tento čas se 
konává jiná tradiční vánoční akce. Koncert bude proveden smí-
šeným pěveckým sborem Carmen z Úsova pod vedením sbor-
mistra Jiřího Nováka. Na programu budou duchovní latinské, 
španělské a ruské pravoslavné zpěvy, spirituály a pravoslavné 
vánoční zpěvy a české koledy 

Ještě jednou Vás všechny co nejsrdečněji zvu jménem pořadatelů 
na odpolední adventní koncerty v kostele sv. Jiří v Bludově.

Milan Klimeš, místostarosta
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Nikol Benediktová

Petra Černá

Šimon Polášek

Vojtěch Chlubna

Nikol Tomanová

Antonín Snášel

Petr Bezděk
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Michael Otta Jiří Frank Matěj Drásal

Táňa Hájková Aneta Matějčková Lukáš Navrátil
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První akce, kterou jsme uspořádali v novém školním roce pro 
děti a jejich rodiče, se uskutečnila 18. září 2012 pod názvem
„Medový den“. Protože nám počasí přálo, sešli jsme se 
v hojném počtu na školní zahradě.
 Děti získaly zábavnou formou nové poznatky o včelách. 
Nejprve nás s jejich způsobem života seznámil pan včelař, který 
přinesl na ukázku skutečné včelařské pomůcky. Pověděl nám, 
jakou spoustu práce musí včely za svůj krátký život stihnout.
  Co všechno mají včely za úkol, si děti vyzkoušely na pěti 
stanovištích. Uklízely v úle (sbírání víček z PET lahví), krmily 
včelí miminka (naplnění láhve vodou pomocí injekční stříkač-
ky), stavěly plástve (práce se stavebnicí), sbíraly pyl (vybírání 
barevných korálků z látkových kytiček) a hledaly správnou cestu 
k úlu (bludiště na papíře). Po splnění každého úkolu děti dostaly 
razítko. Kdo jich získal všech pět, čekala na něj odměna – me-
dový bonbón. Protože v naší školce máme děti šikovné, odměna 
neminula nikoho.
 Na závěr jsme si všichni pochutnali na medových dobro-
tách, které pro tento den napekly ve velkém množství maminky 
a babičky našich dětí. Tímto jim ještě jednou děkujeme.

Za kolektiv MŠ Mgr. Jarmila Maturová

Bludovan 9/2012

MEDOVÝ DEN V MŠ

Nové dopravní hřiště v MŠ
Během několika minulých let se pomalu, postupně a nenápad-
ně vytvářela nehezká kaňka na jinak pěkné tváři naší zahrady, 
kterou způsoboval nefunkční, a proto již delší dobu nevyužívaný 
bazén. Jeho neutěšený stav posuzovali odborníci, rodiče nám 
nabízeli pro jeho rekonstrukci nezištnou pomoc, ale po všech 
propočtech jsme nakonec došli ke smutnému závěru. Bazén pro 
velkou finanční náročnost opravy nejsme schopni uvést zpět 
do provozu.
 Jak kdysi pravil klasik: ,,Co s ním?“ Přemýšleli jsme 
a přemýšleli, padaly různé náměty a nápady. Nakonec zvítězil 
návrh bazén zasypat, terén upravit a rozšířit a na získaném pro-
stranství vybudovat dětské dopravní hřiště. Na obecním úřadu 
jsme pro náš záměr našli pochopení, proto jsme se plni elánu 
pustili do práce, která však není moc vidět. Ale od počátku nás 
posilovalo a lákalo světélko, které jsme plni očekávání na konci 
tunelu již již viděli… Nastal nepříjemný, ale nezbytný kolo-
běh. Zajistit architekta, vybrat dodavatele, kontrolovat termíny 
a kvalitu prováděných prací. Dlouhou dobu nevyužívaná část 
naší zahrady se jako mávnutím kouzelného proutku začala rych-
le měnit. Nákladní auta navážela zeminu a štěrk, pod kterými 

postupně mizela celá betonová konstrukce. Vzápětí položená 
dlažba proměnila místo k nepoznání a jako třešnička na dor-
tu působily bílé čáry označující silnici, křižovatku, přechody 
pro chodce a vše nakonec ozdobí přenosné dopravní značky 
a svítící semafor. Jsme pyšní na naše dílo, všem se nám do-
pravní hřiště líbí, ale chování dětí nás doslova nadchlo. Když 
jsme je poprvé pustili na plochu s čerstvě oschlou zářící bílou 
barvou, očička se jim rozzářila nadšením a začaly po namalo-
vaných cestách běhat, srážet se a všelijak vyhýbat. Veškeré to 
hemžení bylo samozřejmě doprovázeno radostným výskotem 
a křikem… To vše zatím bez ladu, skladu a pořádku. Při tomto 
pohledu nás okamžitě napadlo, že to byl prozatím jen první 
malý krůček. Nyní nás čeká ten druhý, velký a za ním mnoho 
dalších náročných a odpovědných kroků. Učit děti správnému 
chování na silnicích a především jim vštěpovat dobré základy 
a základní návyky tak, aby se v opravdovém silničním provo-
zu dokázaly bezpečně pohybovat… A to je ten cíl, to světlo 
na konci tunelu o které nám od počátku šlo! 

Ivana Kouřilová
Ředitelka MŠ
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Nevědomost hříchu nečiní, leč neznalost zákona neomlouvá

Koncem měsíce září skončila rekonstrukce ulice Adolfa Kaš-
para. Tato stavba vyvolala poměrně bouřlivé protesty několika 
desítek obyvatel této části obce. Nevzpomínám si, že by některá 
oprava, úprava nebo výstavba chodníku, ulice nebo veřejného 
prostranství vyvolala takovou reakci. Mohu jen spekulovat 
o tom, co bylo hlavním důvodem jejich nespokojenosti, protože 
zcela evidentně nikdo z protestujích neutrpěl újmu na zdraví ani 
na majetku. Naopak, celý tento prostor dostal rekonstrukcí no-
vou, moderní a estetickou tvář. 
(Rekonstrukce ve stavebnictví: přestavba - modernizace a reno-
vace, Všeobecná encyklopedie).
  V srpnovém čísle Bludovanu pan starosta obšírně a podrobně 
popsal a vysvětlil celou problematiku uvedené stavby, která byla 
odpovědí na různé dohady a záměrně šířené polopravdy. Měsíc 
na to byla stavba dokončena a každý, i protestující občané, se 
mohl přesvědčit na vlastní oči o výsledku rekonstrukce ulice 
Adolfa Kašpara, porovnat skutečnost se „zaručenými informa-
cemi“. Přirozeně jsem očekával spíše slova chvály a poděkování 
všem zainteresovaným zaměstnancům Obecního úřadu nejen 
za samotné dílo, ale i za mistrovský kousek, který spočíval ve 
spojení dvou staveb, financovaných z různých zdrojů, do jediné
akce. Byli jsme tak ušetřeni opět několika týdnů trvajících 
dopravních komplikací v nejrušnější části obce.
 Nestalo se tak. Místo poděkování se v posledním vydání 
Bludovanu objevil článek vyjadřující subjektivní (a zcela nega-
tivní) pohled na uvedenou rekonstrukci. Co je ovšem mnohem 
horší, je skutečnost, že jsou v něm uvedeny nepřesnosti, naivní 
představy a výhružky a ty jsou prezentovány jako většinový 
názor občanů Bludova. S tím nemohu souhlasit.
Nechci polemizovat s autorem zmíněného článku o jeho předsta-
vách o demokracii, protože ty se diametrálně liší od těch mých. 
Nechci polemizovat s autorem o jeho subjektivním pohledu na 
věc, protože to je jeho právo, nakonec kdo nechce slyšet, neslyší 
a kdo nechce vidět, nevidí. Ale k některým výrokům uvedeným 
ve zmiňovaném článku nemohu mlčet.

  Chci-li oponovat projektantovi, musím se naučit číst v tech-
nickém výkresu. Co je na tom posměšného a kmotrovského? 
Požadavek na přerušení stavby během její realizace může vyslo-
vit pouze ten, kdo nemá v tomto oboru žádnou zkušenost. Zne-
važuje tak práci mnoha odborníků, kteří se během přípravy pro-
jektu postupně vyjadřovali k jeho parametrům a porovnávali je 
s platnými právními předpisy a normami a po všech těchto proce-
durách a schvalovacích řízeních byl projekt předložen veřejnosti 
k vyjádření. Autor tohoto požadavku tak veřejně deklaruje vlast-
ní neznalost práva vyjádřit se k veřejné stavbě.
 Představme si, co by následovalo po požadovaném přeru-
šení stavby. Stavební firma by požadovala náhradu za ušlý zisk 
a s velikou pravděpodobností by ji na obci i vysoudila. Obec 
by přišla o krajskou dotaci s pravděpodobností, že by podobnou 
dotaci v budoucnu už nedostala. Ulice Adolfa Kašpara a chodní-
ky kolem ní by byly po započaté rekontrukci a jejím následném 
přerušení v dezolátním stavu. To by teprve byl ten pravý důvod 
k defenestraci !!
 Ještě jednu, poslední, jízlivou poznámku k autorovi zmí-
něného článku, kterou si nemohu odpustit. Škoda přeškoda, že 
jste s takovou vervou nepotestoval a nebránil narušení architek-
tonického pohledu na střed obce, jehož součástí je i náves (nebo 
třída?) v době, kdy se stavěl obchodní dům Jednota, panelákové 
sídliště nebo velín JZD. Tehdy šlo opravdu o narušení architek-
tonického pohledu.
 Závěrem děkuji členům Obecní rady i panu starostovi, všem 
zastupitelům, kteří pro tolik přetřásanou rekonstrukci hlasovali 
a také všem zaměstnancům Obecního úřadu, kteří se přímo či 
nepřímo podíleli na realizaci rekonstrukce ulice Adolfa Kašpara. 
Podařil se vám mistrovský kousek a naše obec se zase má čím 
pochlubit.
 Nyní bych se mohl schovat za „mlčící většinu“ nebo za 
„neprotestující občany, neudělám to.
 Mgr. Vladimír Vlček, Bludov

Fotografa napadlo, že se vojáci dohodli
BLUDOV /iba/ - O poznání více kvetly a voněly šeříky před 
pětapadesáti lety. Vesničané z Bludova je osmého května 
s radostí trhali, věděli totiž, že skončila válka. První sovětští 
vojáci přišli do vsi přes kopec Brusná, vojenská technika pak 
přijela po cestě od Sudkova.
 „Před polednem nám němečtí vojáci, kteří v Bludově byli, 
řekli, ať si schováme cennosti, hodinky, fotoaparáty. V jednu 
hodinu prý přijedou Sověti. Nakonec se to stalo přesně tak, jak 
předpověděli. Skoro jsem si myslel, že se domluvili,“ vzpomíná 
devětasedmdesátiletý Vladimír Soural z Bludova. Zvědavost mu 
však nedala, a tak se s objektivem schoval za plot u domu, od-
kud pořídil pár fotografií. „Od bludovského nádraží nejdříve vy-
couvaly německé tanky. O hodinu později tudy projížděla Rudá 
armáda,“ dodává.
 Příchod sovětských vojáků do vsi lidé chápali po svém. 
Přestože se radovali, že skončila válka, a vítali „zachránce“, 
ukryli svůj majetek a především mladé dívky. „U nás v domě 
se ubytovalo šest vojáků, později se přestěhovali za ostatními 
do zámeckého parku,“ líčí pamětník. „Zjistili jsme, že se nám 
ztratil teploměr, který visel venku. Upozornili jsme na to velitele, 

ten rychle našel viníka a teploměr nám vrátil,“ připomíná.
 Jednou z dívek, které se před dychtivostí sovětských vojá-
ků ukrývaly na půdě, byla jeho budoucí žena Ludmila, tehdy 
patnáctiletá. „Jako malá jsem musela chodit do německé třídy, 
protože babička byla Němka. Vůbec se mi to nelíbilo,“ vysvět-
luje žena. „Rok před koncem války jsem nastoupila do služby, 
v Šumperku mě Němci přijali do svého sklenářství. Starala jsem 
se o domácnost a dva malé chlapce,“ dodává. Když pak po 
osvobození její bývalí zaměstnavatelé pocítili hněv ze strany 
Čechů, snažila se jim pomoci. „Od sousedky jsem si půjčila dítě, 
pod něj do kočárku jsem naskládala potraviny. Vždycky leželo 
hodně vysoko, to bylo podezřelé. Bála jsem se, aby mě někdo 
neodhalil,“ vypráví paní Ludmila.
 S plným kočárkem se trmácela až do Šumperka, kde ji už 
německá rodina vyhlížela. „Pokaždé mě přesvědčovali, ať si od 
nich něco vezmu, protože stejně půjdou na odsun, ale já nechtě-
la. Když jsem pak odcházela, připadalo mi, že dítě v kočárku 
znovu leží vysoko. Pod ním byl tentokrát porcelánový servis 
a broušené skleničky, dárek na památku,“ vzpomíná s úsměvem. 
„Člověk nesmí dělit ostatní podle národnosti, barvy pleti, pohla-
ví či vyznání. Jsou jen dobří a špatní lidé,“ dosvědčují svorně 
oba manželé. 

O čem se psalo v regionálním tisku v  r. 2000
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Naše nově otevřená třída Adolfa Kašpara a Den české státnosti

Psáno osmadvacátého září ...
Takový celkem tichý den, jako by se nic nedělo, dokonce ani 
na silnici. I na kole se dá jet, třeba i do Šumperka a něco si tam 
v Hyper-Super nakoupit. Ale co po obědě, kam se tak vrtnout 
v tom jakoby výjimečném a všedním dni zároveň? A tak vzhů-
ru na horském kole po naší hanácké rovině směr Postřelmov 
a u sudkovské vily vpravo a ještě jednou na polňačku, co vede 
k soutoku Moravy a Desné. Jako většina soutoků dvou řek je 
i toto místo až magické a je stále živé: na protilehlé postřelmov-
ské straně uprostřed trávníku spočívá velké kamenné ohniště. 
V tom uklidňujícím šumu listoví nahoře a bublání spojujících se 
řečišť dole pod nohama, rozletí se vzpomínky... Voda teče jako 
čas a i když dvakrát nevstoupíme do téže řeky, časová smyčka 
dokáže uvolněnou mysl příjemně protáhnout životním tobogá-
nem, jenž nám každému je dán. Ještě však tomuto dnešnímu dni 
jako by něco chybělo. 
 A ejhle – po návratu do Bludova zjeví se naše nová třída 
Adolfa Kašpara v celé své panenské kráse a také účelnosti. První 
projížďka po ní, třeba jen na kole, toť zážitek jedenadvacátého 
století, kam nás naše nová Třída jakoby uvádí a kam směřuje.
 A tu se náhle časová smyčka s podotázkou „kdo jsme 
a kam směřujeme“ dokonale uzavírá : spatřil jsem v duchu téměř 
panoramaticky celé minulé půlstoletí na této naší slavné třídě. 
Průvody a průvody a lampiony, nadšení dětí nefalšované. Ale 
my dospělí jsme takovým slavnostním pochodům, zejména před 
tribunami šumperskými, říkali „pochody existenční“. Nebo také 
„pochody THP“. Pro lidi novodobé nutno ozřejmit takový po-
jem jako „pochody Technicko-Hospodářských Pracovníků“ čili 
pochody úředníků. To byl důsledek dobové, módně předstírané 
„diktatury proletariátu“ = úředník si nemohl dovolit nepřijít do 
průvodu, dělník však ano, protože na rozdíl od úředníka vytvářel 
hodnoty a tudíž i na Prvního Máje si mohl dovolit ‚odpočívat‘. 
Já ovšem tento ‚Třetí stav‘, jak jej klasifikoval Bohumil Hrabal, 
uznávám a cítím se také jeho součástí. A tak jsme například 
s přítelem a také muzikantem v každoročně se opakujících 
průvodech koukali v Šumperku na Okresní Soudruhy, na ty 
potentáty, jak stojí na tribuně jakoby na hanbě a my pro odre-

agování té všeobecné stupidity komponovali přímo za pochodu 
„Prvomájový pochod THP“. Ale doba náš potměšilý záměr 
mezitím a díkybohu předběhla. Slovo díkybohu není zde užito 
nahodile : kdo jiný byl a je tak prozřetelný, že VĚDĚL, kdy 
TO skončí. Vždyť celý svět včele s americkou CIA a jak se ti 
obtloustlí hoši jmenují, byl tím rychlým vývojovým zvratem 
ZASKOČEN. Výraz ‚vývojovým zvratem‘ není zde ovšem užit 
nahodile, protože u nás po dvaadvaceti letech prochází ‚vývo-
jovým zvratem‘ i žaludky lidí této země. A tak my, voliči, jsme 
to dali v říjnových volbách řádně najevo – politické kyvadlo se 
přehouplo zprava pro změnu doleva v naději, že tentokrát budou 
rozhodovat lepší činy a nikoliv jen barevný maskovací nátěr 
hrabivých politických stran, zejména když ta modrá už pěkně 
dlouho měla sedět na střídačce.
 A tak my Bludováci můžeme se nyní promenovat po své 
krásné nové třídě kdykoliv. S lampiony i bez nich, s dětmi 
jen tak, holčičky s motýlími křídly a v kostýmech luzných víl 
a blikajícími střevíčky, jak je to běžné na západ od nás a také 
v „DOWN UNDER“ - jak si říkají AUSTRALÁCI. (Pro názor-
nost postavili před nás studenty v jazykové škole v Melbourne 
globus, abychom to pochopili. A opravdu, Austrálie je ‚TAM 
VESPOD‘, sluníčko a měsíc jim vychází po pravici a pádí dole-
va. A měsíc ještě navíc – ten kujón – když dorůstá, tak má tvar 
písmene C = u nás Couvá. Prostě mají Tam všechno naopak, až 
je z toho jeden úplně tumpachový. Dokonce i slavný Jižní kříž 
má svá ramena poněkud šejdr). Ale to už je příliš velké odběh-
nutí od tématu, čtenáři, promiň. 
 Tak zde chci na závěr svého státosvátečního výletu poděko-
vat za naši novou třídu, za to krásné dílo, všem zaměstnancům 
Obecního úřadu Bludov. Protože to dílo je nadčasové. Přesahuje 
kročeje budoucích generací - vyjádřeno pateticky - a i když jeho 
zrození stálo všechny zůčastněné strany, včetně občanů, mnoho 
dohadů, byli to právě Ti naši současní obecní představitelé, kteří 
dílo dotáhli do zdárného konce. A to bez ohledu na barvy politic-
kých stran, které zastupují, protože i v budoucích komunálních 
volbách si u nás v Bludově dokážeme zajisté dobře vybrat. 

 občan Roman Žalio

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat p.starostovi a všem 
ostatním, kteří se přičinili o novou hlavní komunikaci v obci. 
Po klopýtání po starých, rozdrolených chodnících, máme hlavní
„třídu“ krásnou, účelnou, moderní kterou nám mnohé obce 
mohou závidět.
 Jsem přesvědčena, že kdybych na tento námět podnikla 
podpisovou akci, že by mnohonásobně převýšila počet těch, 
co v průběhu budování házeli klacky pod nohy.
 Ještě jednou díky za vše, co jste, p.starosto, za své éry spolu 
s okruhem svých spolupracovníků vybudovali - krásné hřiště, 
chodník k lázním, čističku, opravu cest v obci a řadu dalších 
skutečností. Kdo se může prezentovat něčím podobným z vašich 
předchůdců?

Vděčná občanka obce

Poděkování starostovi a spolupracovníkůmVýhody pro seniory, rodiče s dětmi 
a děti ve skupinách

Od 1. října 2012 bude Vlastivědné muzeum v Šumperku 
a dále muzea v Mohelnici, Zábřehu, v Památníku Adolfa 
Kašpara v Lošticích a v Lovecko-lesnickém muzeu na 
zámku v Úsově poskytovat kromě slev na rodinné pasy 
(nárok mají pouze rodiče s dětmi) také slevy na senior pasy 
(od 55 let), a to 20 % z celkového vstupného.
     Vlastivědné muzeum v Šumperku mění dále výši vstup-
ného pro děti  ve skupinách v muzeu Mohelnice, Zábřehu 
a Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Poskytuje slevy, 
min. 50 %, pro žáky a studenty (SŠ a VŠ), seniory, sku-
piny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického 
dozoru), ZTP včetně doprovodu do stálých expozic a na 
výstavy za 10 Kč.
    Vstupné pro děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob 
včetně pedagogického dozoru – školky, tábory, atd. – ve 
všech případech) činí 10 Kč.
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Ukliďme svět  - podzim 2012
Celosvětová tradiční akce měla své konání i u nás v Bludově. 
Akci pořádal ZO Českého svazu ochránců přírody Bludov. Za 
krásného sobotního odpoledne 6.10.2012 jsme při ní nasbírali 
na trase od lip na horním konci - kolem pískovny -  k zámečku 
(rozcestník):
- pletivo, zbytky kamen - prostě šrot
- 4 pneumatiky i s jednou duší
- porcelánové umyvadlo 
- zbytky pračky a ledničky, 
  vč. polyuretanové izolační pěny
- 3 pytle převážně různých igelitů, 
  zejména pet lahví atp.

To je na trasu dlouhou cca 1,5 km slušný  „výsledek“, svěd-
čící o přístupu nás - lidí - k přírodě, kterou máme tak říkajíc 
za humny.
 Příští kolo akce „Ukliďme svět“ budeme pořádat na jaře 
2013. Již teď jste všichni srdečně zváni.

Milan Klimeš, ZO ČSOP Bludov
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JEDEN SE NESTAČÍ DIVIT
Člověk by si myslel, že žije v relativně pokojném světě, tedy 
alespoň v našem, českém, prostoru. Ale podle toho, co se děje 
v nedalekém Bludově, tak to mou myšlenku rychle opustilo. To 
když se mi dostalo do rukou poslední číslo tamního občasníku 
Bludovan. V Bludově totiž místní spory dospěly tak daleko, že 
někteří zdejší občané se dožadují temného středověku. Dožadují 
se defenestrace. Známe to slovo ze školních let, ale připomeňme 
si co tenhle výraz vlastně znamená. Co nám vysvětluje internet. 
„Defenestrace, z latinské předložky de (nesoucí význam z nebo 
také pryč) a výrazu fenestra (okno), jako výraz znamenající 
„vyhození z okna“ nebyly ve středověku a raném novověku zas 
tak neobvyklé. Byly jednou z forem společně podniknutého tres-
tu bez soudu“.  Řečeno prostě:lid se naštval a vyházel polomrtvé 
konšele z okna radnice a na ulici je „dorazil“. Jen málokterým 
konšelům a radním se při těch několika mála defenestracích 
v Čechách podařilo vyváznout bez úhony.  Jedna z prvních defe-
nestrací pak rozpoutala husitské války. A protože v Bludově taky 
mají radnici, asi ten místní „krvežíznivec“ chce také někoho 
z oken této budovy vyhodit. Jenže si jaksi neuvědomuje, když 
znalosti jeho ohledně dějin jsou chatrné(ba mizivé), že by se 
tím dopustil trestného činu násilí na skupině obyvatel, trestného 
činu pokusu o vraždu, atd., ale hlavně: tím prozrazuje především 
vlastní slabost a neschopnost. V každém případě byly defe-
nestrace k ničemu a volat po dalších může jen ten, kdo jedná 
v rozčílení a širší souvislosti mu jaksi unikají.

Karel Pokorný, Šumperk

Fotovýstava BLUDOV DŘÍVE A NYNÍ
Kulturní dům Bludov plánuje na příští rok fotovýstavu 

BLUDOV DŘÍVE A NYNÍ. Je nutné již dnes začít s přípravou 
fotografií. Vyzýváme ty, kteří by měli zájem se na přípravě podílet 

a pomoci, aby se přihlásili v Kult. domě Bludov. 
Prosíme i ostatní, kteří mají doma zajímavé dobové fotografie, 

o zapůjčení. Děkujeme.
-jdi-

Benefiční koncert

Adventní dostaveníčko
na zámku v Bludově

účinkuje
SCHOLA OD SVATÉHO JANA KŘTITELE, Šumperk
sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal

pátek 30. listopadu 2012 
v 19.00 hod
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I v následujících číslech Bludovanu Vám budeme nabízet k vyluštění křížovku. V její tajence se dozvíte vždy nějakou zajímavost z Bludova 
a jeho historie. Každý měsíc pak budou vyhodnoceni a odměněni dva nejrychlejší správní luštitelé. Tajenku této křížovky posílejte 
co nejrychleji, ale nejpozději do 15. listopadu 2012 na adresu redakce Bludovanu.  
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Výlet školní družiny na hrad Bouzov
Ve čvrtek 27.září 2012 jsme navštívili hrad Bouzov, kde pro 
nás byla připravena speciální kostýmovaná prohlídka hradu. 
Hrad byl plný pohádkových bytostí, ale také duchů a strašidel.
Ti všichni nás poutavým způsobem seznámili s historií i sou-
časností hradu. Některé děti měly i trochu strach, ale nakonec 
vše dobře zvládly. S Bouzovem jsme se rozloučili za úplné 
tmy, spokojeni a plni nezapomenutelných zážitků.

  Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Evropský den jazyků ve škole
Již tradičně jsme si poslední zářijový týden připomněli 26. září, 
které je věnováno oslavám Evropského dne jazyků. Jeho cílem 
je nejen upozornit na důležitost výuky cizích jazyků a vyzdvih-
nout jazykovou a kulturní různorodost Evropy, ale i podněcovat 
k jejímu poznávání.
 Seznámit se s Evropou jsme se totiž v letošním roce rozhod-
li i my. Učitelé připravili pro žáky na pár vyučovacích hodin 
zajímavý a hlavně odlišný program. Prostřednictvím „Školní 
cestovní kanceláře“ se žáci 5.- 9. ročníku vypravili na toulky 
po Německu, Polsku, Rusku, Rumunsku, Řecku, Itálii, Španěl-
sku a Skotsku. Každý si mohl vybrat zemi podle svého gusta 
a dovědět se o ní spoustu informací, popřípadě ochutnat místní 
speciality.
 Výuku na 1. stupni zpestřila soutěž ve znalosti anglického 
jazyka, kterou pro čtvrťáky zorganizovali žáci 9. ročníku. Nej-
lepší borce čekala na závěr sladká odměna. Zkrátka nepřišli ani 
ti nejmladší. Za pomoci prezentace a her se alespoň na chvíli 
vydali poznávat Anglii a Londýn. Život v této zemi jim krátce 
přiblížili hoši z 8. A, účastníci červnového školního zájezdu.
 Chválíme i školní kuchyni, která naši aktivitu opět 
podpořila jídelníčkem v podobě specialit evropské kuchyně.
  Mgr. Ivana Brázdová

Vážení občané,
srdečně vás žádáme o darování zbytků vlny, přízí a i pleteného nebo 

háčkovaného oblečení. Pleteme pro charitu čepičky, ponožky a.j.
Předejte prosím p.Divišové v kulturním domě.

Předem děkujeme.

Další kosmetika
8. a 22. listopadu od 12 do 18 hodin

v KD Bludov

Tel.: 606 026 220

Možnost cvičení v sokolovně 
Jelikož TJ Sokol Bludov nemá plně využitu kapacitu 
sokolovny, nabízí zájemcům možnost využívat sál 

sokolovny ke sportovní činnosti.
     V případě cvičení dospělých činí příspěvek na provozní 

náklady sokolovny 120 Kč/1 hod., 
v případě cvičení dětí se žádný příspěvek nevybírá.

     Kontaktní osoba: JUDr. Josef Sedláček, 
tel. 603452332, email: josefsedlacek@email.cz

Laa an der Taya
Nejmodernější  lázně Rakouska s termálními prameny a teplou vodou,  
luxusní odpočinkové prostory vám nabízí relaxaci po vánočním shonu 

a nabytí nových sil na oslavu Nového roku

v sobotu 28.prosince 2012
Cena za cestu 480,-Kč

Zlevněný celodenní vstup 20 euro pro dospělé
14 euro pro děti od 3 do 14 let

Děti do 3 let jsou zdarma

Vstupné zahrnuje všechny termální bazény 34 – 36°, solný bazén, vodní 
gymnastiku, tobogán Fantasia 90m, dětský svět s animací, bazén, vířivé 

bazény, odpočinkové místnosti a šatní skříňku.

Za cenu 6,50 eur se vám také nabízí svět saunování – finská, hradní, 
aromatická sauna, parní královské lázně, ledové iglu a další.

Vstup povolen osobám starším nad 14 let

V ceně není zahrnuto komplexní pojištění  /zdravotní/
Cena na vstupné – prosím připravenou přesnou částku

Plavky, osušky, župany, pantofle vzít s sebou, fén je v šatnách zdarma.

Upozornění: tento zájezd se může uskutečnit tehdy, pokud bude 
k 21.prosinci 2012 závazně přihlášeno min. 35 osob.  

Výhodou včasné rezervace jsou výhody na vstupném.

Odjezd v 6.30 hod. od hotelu Praděd Velké Losiny,  
6.45 hod. hotel Grand Šumperk  /další zastávky- Bludov, 

Postřelmov, Zábřeh, Olomouc/
Návrat kolem 21.00 hod.

Cestovní kancelář  je pojištěna dle zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku

Kontakt:
Cestovní kancelář                                             Zdeněk Spáčil

  Alena Černochová tel. 732 351 184                     tel. 608 834 221
       Komenského 536
       Velké Losiny
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Zájezd do Uherského Hradiště, Slavnosti vína, 8.9.2012

Country bál, 6. 10. 2012
FOTOKROUŽEK

Old Country dance ŠumperkLednický Ranč

Pohodáři Bludov

Základní škola Bludov

Kentucky NivniceCountrymix PašoviceCountry kapela Pracka


