
Pozvánka 
na zastupitelstvo

V pondělí 10. prosince 2012 
od 18:00 hod. proběhne 

v kulturním domě 12. zasedání 
zastupitelstva obce.

Všichni jste srdečně zváni.

10/2012
Datum vydání 1. prosince 2012ZDARMA

Bludovan

Omezení a uzavření 
Obecního úřadu Bludov

Obecní úřad Bludov upozorňuje 
občany, že od 27.12. – do 28.12.2012 

bude provoz úřadu omezen. Dne 
31.12.2012 bude obecní úřad uzavřen.
 Obecní úřad Bludov

Volby prezidenta
Oznámení 

o době a místě konání 
volby prezidenta

Starosta obce Bludov podle § 34 odst.1 
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě preziden-
ta republiky a o změně některých zákonů

o z n a m u j e  :
1.  Volba prezidenta republiky se uskuteč-

ní dne 11. 01. 2013  od  14:00 hodin 
do 22:00 hodin a 12. 01. 2013 od  8:00
hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním 
okrsku č. 1 a ve volebním okrsku č. 
2 je  místnost pro hlasování v prosto-
rách stravovny Základní školy Karla   

  staršího ze Žerotína Bludov, Nová 
dědina 368, Bludov.

Volební okrsky jsou rozděleny takto:

Informace občanům
Obecní úřad připravuje možnost infor-
mování občanů o obsahu hlášení místním 
rozhlasem prostřednictvím emailových 
zpráv. V průběhu měsíce ledna se na we-
bových stránkách obce objeví odkaz na 
zaregistrování emailových adres zájemců 
pro zasílání výše uvedených zpráv.  

                               Obecní úřad 

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce
přeje

Obecní úřad Bludov

3.  Voliči bude umožněno hlasování 
po prokázání totožnosti a státního 
občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním

 průkazem).
4.  Každému voliči budou dodány nej-

později 3 dny přede dnem volby 
prezidenta republiky. V den volby 
prezidenta může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební  místnosti.

5.  K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise.

6.  Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise hlasování 
neumožní.

V Bludově  30. 11. 2012, Ing. Pavel Ston, starosta

Volební okrsek č. 1 
ulice:

Volební okrsek č. 2 
ulice:

Vysazení nového dubu u žerotínské hrobky

Starosta Ing. Pavel Ston a druhá lopata hlíny

V sobotu 27. října 2012 po pietním aktu u Pomníku padlých se 
přítomní občané odebrali k žerotínské hrobce, kde byli přítomni 
vysazení nového dubu. Ten byl vysazen na místě loni skáceného 
starého dubu, jenž rostl po levé straně hrobky (při pohledu na ni). 
Vysazení bylo přislíbeno loni při skácení starého.
 Vysazený exemplář je vzácný – jde o geneticky přímého po-
tomka (v první generaci) tzv. Popravčího dubu z Velkých Losin, 
který ještě před pár roky rostl poblíž zámeckého parku. Popravčí 
dub náležel ke druhu dub letní (Quercus robur L.), který je nej-
rozšířenějším druhem dubu na našem území. Tato dřevina roste 
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zejména v lužních lesích, je poměrně otužilá.
 O dubu se říkalo, že je starý až čtyři sta let a že sloužil jako 
shromaždiště nevolníků před nástupem na robotu. Podle některých 
zdrojů byli pod ním popraveni vůdci povstání poddaných v roce 
1662. Jiné názory jsou ale skeptické a říkají, že dub byl starý cca 
300 let. Oproti rozšířeným pověstem ale jistě neměl nic společné-
ho s čarodějnickými procesy – údajné čarodějnice byly upalovány 
na kopci jihozápadně od Žárové. 
 Jeho konec se začal psát 25. 2. 2007, necelé dva týdny po 
ničivém orkánu Kyrill. Nápor větru přímo do otevřené centrální 
dutiny způsobil, že se těžiště jednostranně ořezané koruny ještě 
více vychýlilo od středu kmene, a tím se znásobilo jeho namá-
hání. Kmen dubu se zlomil asi 3 m nad zemí, koruna spadla 
jižním směrem do prostoru lesní školky, přitom zůstala opřená 
o vysoký pahýl kmene.
 Po havárii v březnu r. 2007 byly z dubu odebrány rouby 
a semena s cílem uchovat jeho unikátní genofond a vypěstovat 
následníky se stejnými nebo téměř totožnými geny, jaké měl  

Dub je vsazován do země

Ing. Karel Mornstein-Zierotin a třetí lopata hlíny

Farář P. Otto Sekanina a čtvrtá lopata hlíny

Bludovské skautky a skauti

padlý historický velikán. Tito potomci budou  vysazeni poblíž 
torza Popravčího dubu,  aby v příštích desetiletích a staletích 
vyznačovali dalším generacím původní stanoviště popravčího 
dubu a územní rámec historických události s tímto stromem 
spojených. Jeden z posledních byl nyní vysazen v Bludově.
 Ptáte se, proč zrovna dub? Jde o symbolickou věc, neboť na 
druhé straně hrobky roste lípa, přičemž dub a lípa byly u hrobky 
vysazeny zřejmě hned po její stavbě. Symbolizují české (lípa) 
a německé (dub) kořeny rodu Žerotínů. Dub je vysazen na 
církevním pozemku. O jeho výsadbu se společně zasloužila 
farnost, obec a bludovští skauti. Proto zástupce každého z nich, 
doplněni ještě Ing. Karlem Mornstein-Zierotinem, přihodili 
jednu lopatu hlíny. Potřebný zbytek dosypali nejmladší skautky 
a skauti.
 Nezbývá, než přát, aby se nový dub ujal, vyrostl a měl život 
třeba tak dlouhý, jako jeho genetický „otec“ z Velkých Losin.

Stanislav Balík ml.
Prameny: informační materiál Popravčí dub 
ve Velkých Losinách
autoři fotek: Lubomír Znoj ml., Bludnovinky

obecní plesobecní ples

„zlatá 30.léta“
sobota 12.leden 2013 ve 20 hodin

Kulturní du° m Bludov

9.
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Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče 
na muzikálovou pohádku

RŮŽENKA

Známý příběh na motivy krásné pohádky bratří Grimmů 
byl zpracován pod režijní taktovkou samotné autorky, 

paní Jany Labašové, jež za tohle své dílo získala nejedno ocenění.
I naše pojetí vychází ze záměru autorky – muzikál pro děti 

a s dětmi – a proto i my jsme se rozhodli do tohoto muzikálu 
obsadit do rolí i dětské představitele.

V neděli 3. února 2013 
v 15.00 hod.

RŮŽENKA

Divadlo Slunečnice Brno
Účinkují : Růženka – Alžběta Renátová

Matěj – Kristián Šebek
Sudičky – Aneta Žáčková, Linda Penčová, Denisa Nesvadbová

Královna, vypravěč – Kristýna Šeková 
Král – Vladimír Řezáč

Vstupné 20,- Kč

Nejúspěšnější česká travesti skupina Hanky Panky
POPRVÉ v Bludově s novým pořadem 

DISKOHRÁTKY !

Kulturní dům Bludov
Pátek 15. března 2013 od 19:00 hod.

Vstupné : 180,-Kč v předprodeji – stolová úprava/ 
na místě 200,-Kč

Prodám růžovou vanu, smalt nepoškozený, 
cena dohodou. Karel Adam, 

Tř. A. Kašpara 533, 789 61 Bludov
  

Dobrovolný hasičský 
sbor v Bludově

který se koná v pátek 25. ledna 2013
v Kulturním domě Bludov

Hudba BROADWAY        Začátek ve 20:00 hodin  
Bohatá kuchyně a tombola        Zvou pořadatelé 
Předprodej vstupenek u paní Jarky Kašparové od 5. ledna 2013

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES

Vás srdečně zve na

Krásné prožití vánočních svátků, 
v novém roce 2013 mnoho štěstí, 

zdraví a osobních úspěchů 
přejí 

hasiči z Bludova

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 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V prosinci 2012 oslaví
Balík Stanislav             Plk. Karla Hlásného  70
Kubíček Alois              Lázeňská                     80
Pecháčková Jaroslava   Na Vískách                 80
Plháková Ludmila        Nerudova                    80
Hufová Marie 8. května 82
Richterová Anna  Tř. A. Kašpara 82
Stonová Milada Lázeňská 83
Hořínková Olga Školní 85 
Směšná Františka Tř.A.Kašpara 87 
Pecháček František B.Němcové 91 
Martináková Libuše Lázeňská 94

  Dne 12. prosince 2012 uplynul 1 rok od úmrtí 
naší manželky, maminky, dcery

Libuše Kvapilové
Stále vzpomínáme a nikdy nezapome 
manžel, maminka a děti s rodinami.

Vše zmizí, jen stopy Tvé práce, 
lásky a obětavosti zůstanou.

Dne 7.února 2013 uplynou 3 roky od úmrtí pana

Jana Březiny
S láskou vzpomíná manželka, vnoučata 
a pravnučka Nikolka.

Ruku už ti nepodáme, abychom Ti mohli přát, jen 
kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 2. ledna 2013 vzpomeneme 15. smutné 
výročí úmrtí našeho syna

Pavla Březiny

Dny, týdny, měsíce, roky plynou, nikdy nezacelí 
ránu bolestivou. Ta rána stále bolí, 

zapomenout nedovolí.
Dne 19. listopadu 2012 jsme si rovněž 
připomněli 8. výročí úmrtí našeho syna

Jana Březiny
Odešla jsi od nás věčnou tmou, odešla jsi tiše s 

bolestí svou. Odešla jsi, jak si osud přál. 
V našich srdcích však žiješ dál.

Dne 25. října 2012 jsme si vzpomněli 
na 6. smutné výročí úmrtí naší dcery

Ivety Březinové

Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává. 
Slzy v očích Ti neproudí, domov prázdný zůstává.

Dne 23. prosince 2012 vzpomeneme 4. smutné 
úmrtí naší dcery a maminky

Drahoslavy Suchomelové, 
roz. Březinové.

S láskou na své děti a manžela neustále vzpomíná 
a nikdy nezapomene maminka a manželka.

  ,, Odešla jsi jediná na světě, jež nikdy nezradí. 
Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka. 

Byla to nejdražší, byla to maminka.,,  
(Jaroslav Seifert).

Dne 20. října 2012 jsme se naposledy rozloučili 
s naší milovanou maminkou, babičkou, 
prababičkou, sestrou a tetou, paní

Emílií Čožíkovou
Děkujeme všem, kdo jste ji spolu s námi 
doprovodili na její poslední cestě. Děkujeme 
za květinové dary a za projevy soustrasti. Za její 
požehnaný život děkují a s láskou vzpomínají 
dcera Jana a snacha Miroslava s rodinami.

Málokdo z nás má to štěstí a dožije 
se diamantové svatby. 
Manželům Anně a Oldřichu Koutným 
se to podařilo. 18. října t.r. oslavili 
neuvěřitelných 60 let společného života.
Sbor pro občanské  záležitosti přeje ještě 
jednou hodně zdraví a pohody do dalších 
společných let.

Diamantové svatba

Dne 21. prosince 2012 oslaví své 80. narozeniny pan

 Alois Kubíček
Pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti přeje manželka, 

dcera a synové s rodinami, vnoučata a pravnoučata 
Jakub, Michal a Klaudie.

V lednu 2013 oslaví
Dvořáková Květoslava  Lázeňská      70
Novotná Kamila Nová Dědina    70
Hromková Marie Dr.Březiny     75
Zatloukalová Alžběta  U Rybníčku     80
Koutný Oldřich           Na Hradě            81
Plhák Miroslav            Nerudova            81
Špička Jaroslav Lázeňská     82
Plháková Anna U Rybníčku    82  
Horký Josef Nádražní     83
Kamenská Věra 8. května     83
Kubíčková Klotylda Dr.Březiny     86
Nimrichtr Alois R.Kordase     86
Krystková Milada Krátká 87
Kubíčková Marie Tř.A.Kašpara 87
Hruba Josef Slepá 91
Krystek Antonín Krátká 91

Zlatá svatba
Dne 5. ledna 2013 oslaví 50. výročí společného života manželé 

Emilie a Josef Hrochovi. 
Do dalších společných let jim přejí vše nejlepší, hodně zdraví 

a pohody dcery s rodinami. K přání se připojuje 
i Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.
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PRODEJE  v kulturním domě

v prosinci 2012
Středa 5. 12. second hand, Středa 12. 12. 

POZVÁNKA
 

So  1. 12.   4.00  Adventní zájezd do Drážďan
Ne  2. 12. 16.00  1. adventní koncert /kostel/
Út  4. 12. 16.30  Mikulášská besídka pro děti
So  8. 12. 14.00  Mikulášská besídka pro důchodce
Ne  9. 12. 16.00  2. adventní koncert /kostel/
Pá 14. 12. 17.00  Vernisáž výstavy BETLÉMY /statek č.p. 515 /
So 15. 12.  6.40  Zájezd do Rožnova
So 15. 12.  9.00  Šachový turnaj
So 15. 12. 17.30  Vánoční zpívání s kytarou
Ne 16. 12. 16.00  3. adventní koncert /kostel/
Pá 21. 12. 18.00  4. adventní koncert /kostel/
Po 31. 12. 19.00  Silvestr

na prosinec 2012Vzpomínka
  Dne 23. ledna 2013 vzpomeneme 6. smutné 

výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky 
a prababičky, paní

Heleny Kašparové
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

  Dne 23. 12. 2012 si připomeneme nedožité 
85. výročí narození paní

Milady Brablecové
S láskou a úctou vzpomíná syn Štěpán 
s rodinou.

Očím jsi se ztratil, ale v srdcích těch, 
co tě milovali, zůstaneš navždy.

Dne 10. ledna 2013 vzpomeneme
27. narozeniny našeho syna

Rostíka Klimeše
Stále vzpomínají maminka, tatínek, bratr 
a kamarádi.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají nejvíc. 
O to těžší je naučit se žít bez nich. 

Jen kytičku a svíčku na hrob Ti můžeme dát 
a pokojný a věčný spánek přát.

Ve středu 7. listopadu 2012 jsme si připomněli 
již dlouhých 42 let od úmrtí naší drahé 
manželky, maminky a babičky paní

Anny Krejčové
V sobotu 1. prosince 2012 též vzpomeneme její 
nedožité 85. narozeniny. S láskou vzpomínají 
manžel Josef a synové Josef, František a Jiří 
s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

POZVÁNKA
 

So  5. 1. 17.00  Divadel.představení ČESKÉ NEBE
Ne  6. 1. 15.00  Pohádka NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE
So 12. 1. 20.00  Obecní ples
Út 15. 1. 18.00  Cestopisná přednáška – SÝRIE
Pá 18. 1. 20.00  Myslivecký ples
Pá 25. 1. 20.00  Hasičský ples
Ne 27. 1. 15.00  Dětský maškarní karneval
Ne  3. 2. 15.00   Pohádka RŮŽENKA

na leden 2013 

Obec Bludov vás zve na
Adventní koncerty  2012

Kostel sv. Jiří v Bludově

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

  Dne 16. 12. 2012 uplyne 20 let od úmrtí našeho tatínka, 
dědy, pradědy, pana

Františka Šubrta
a dne 7. 12. 2012 uplyne 1 rok od úmrtí naší maminky,  

babičky, prababičky, paní

Boženy Šubrtové
S láskou vzpomínají děti s  rodinami, vnoučata a pravnoučata

SÝRIE
Pondělí 14. ledna 2013  od 18.00 hod.

 kinosál Kulturního domu Bludov
-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

 cestopisnou 
přednášku 

s Ivou Baslarovou
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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

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov
zve všechny zájemce na

Vánoční
ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 15. prosince 2012
Sraz 8.30 hod. Zahájení turnaje 9.00 hod.

Startovné - Děti 20.-Kč - Dospělí 50.- Kč
V kinosále Kulturního domu Bludov

Ceny zajištěny
Pořádá Šachový kroužek KD Bludov

pod vedením Jaroslava Dobeše

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče 
na rozmarnou pohádku

NEBOJSA 
V ČAROVNÉM LESE

V neděli 6. ledna 2013 v 15:00 hod.
Vystoupí členové

 UMĚLECKÉ AGENTURY 
Aleny Bastlové z Opavy

Na motivy českých pohádek volně upravil 
Drahomír Ožana. 

Hudební úprava Jaroslav Vogel.
Vstupné 20,- Kč 

Dětský maškarní karneval
s ŠAŠKEM VIKI

Kulturní dům Bludov
zve všechny děti a jejich rodiče na

• Hry, soutěže
• Občerstvení

neděle 
27. ledna 2013 
v 15.00 hodin

-vstupné dobrovolné-

 Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově přeje všem občanům šťastné 
a veselé vánoce a do nového roku 2013  

hodně zdraví a spokojenosti.

v Kulturním domě
Bludov v roce 2013

Sobota      12. ledna  Obecní ples
Pátek        18. ledna  Myslivecký ples
Pátek        25. ledna  Hasičský ples
Sobota       9. února Ples Farnosti Šumperk
Sobota      16. února  Fotbalistický ples
Pátek       22. února Družstevní ples
Pátek        8. března    Ples otevřených srdcí

RADNICE ŠUMPERK ZVE 
k diskusi nebo jen k poslechu

relace civilní ochrany na kanálu 
3. občanského rádia CB a PMR 

VŽDY: PRVNÍ STŘEDA V MĚSÍCI !
ale i ve STŘEDU 5.PROSINCE 

relace 08.30 - 10.00
téma: CHARITA ŠUMPERK

 VŽDY: PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI !
ale i v PÁTEK 7. PROSINCE 

18.00 – 19.00  téma  MIKULÁŠ  
VŽDY: PRVNÍ SOBOTA V  MĚSÍCI  !

ale i v SOBOTU 8. PROSINCE 
08.30 – 10.00  téma  

LIGA PROTI RAKOVINĚ ŠUMPERK 

akce civilní ochrany „Zdravotnická první pomoc 
pro veřejnost“ byla vyznamenána 

cenou Města Šumperka

PLESY
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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

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

• Plavba parníkem 
Brněnská přehrada

• ZOO Brno

Sobota 11. května 2013
odjezd v 6:30 hod. 

od kulturního domu
děti a důchodci 400,- Kč, dospělí 500,- Kč
/cesta, jízdenka na parník, vstupné ZOO/

Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 
(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Vánoční zpívání s kytarou

Sobota 15. prosince 2012 
v 17:30 hod.

• Žáci M. Machaly
• Hudební skupina
-vstupné 30.- Kč-

Kulturní dům Bludov Vás zve na

Kulturní dům Bludov Vás srdečně 
zve na výstavu 

BETLÉMY NEJEN Z BLUDOVA

15. prosince 2012 - 21. prosince 2012
ve výměně  č.p. 515  na horním konci obce „U Lip“

Otevřeno denně  13 – 18 hod. 
Zahájení výstavy 

v pátek 14. prosince 2012  v 17:00 hod.

Vstupné dobrovolné

Vánoce 2012 
v Oranžerii

St 19.12. – Pá 21.12.
Vždy od 13.00 do 19.00 hod.

Vánoční atmosféru navodí STÁNKY plné vůně medoviny, punče, 
pečeného čaje, uzených klobásek a dobrot z domácí zabíjačky.

Chybět nebudou ani vánoční stromečky, živé ryby, vynikající 
bioprodukty,vánoční dekorace a dárky pro celou rodinu.

Každý den po 15.hodině uvidíte při práci uměleckého kováře.

K tomu všemu Vám zahraje živá hudba:
ST 17.30 hod.  zpívání žáků ZŠ Bludov
ČT 17.30 hod.  koncert Classic Band pod taktovkou Ivana Zely
Pá 17.30 hod.  koncert Dechového orchestru ZUŠ Šumperk
                 pod vedením Tomáše Bartošky

Na s Vámi příjemně strávené chvíle v čase adventním 
se těší pracovníci Obecních lesů Bludov s.r.o.

Do pondělí 17.12.2012 přijímáme objednávky na živé ryby 
(kapr, amur, lín, tolstolobik) pro Váš sváteční stůl v obchodě 

Zámecké oranžerie nebo na telefonním čísle 
583238118, 583238758, 603259375.

Odběr v pátek 21.12.2012 ve stánku na vánočních trzích. 
Ve dnech St 19.12. a Čt 20.12.2012 bude prodej bez objednání 

v omezeném množství a druhů ryb.

POZOR!!!
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Podzimní tvořivá dílna ve školní družině
První den podzimních prázdnin jsme pro děti ze školní druži-
ny připravili tvořivou dílnu.  Vyráběli jsme dýňová strašidla 
a chystali výzdobu na školní Halloween. Přišlo 34 dětí a některé 
si s sebou na pomoc přivedly také rodiče nebo své sourozence.  
Vytvořili  jsme spoustu dýňových strašidel i jiných dekorací. 
Společná práce se nám vydařila a výsledky jste mohli vidět 
v podvečer  31.října na školním Halloweenu.

    Soňa Nikolovová
                                      vychovatelka ŠD

Předávání Slabikáře
Listopad je měsícem předávání Slabikáře našim prvňáčkům. 
Letošní významný den jsme slavili v úterý 13.listopadu v místní 
knihovně. Děti dostaly svou první učebnici z rukou deváťáků- 
Ivety Ospálkové a Standy Mazáka, kteří jim přečetli krásné 
pohádky ze Slabikáře. Děkujeme paní Holinkové za ochotu 
a vstřícnost.
          Jarmila Březinová, Irena Dokoupilová

Okresní kolo ve florbale
Ve čtvrtek 1. listopadu  se na naší škole konalo okresní kolo ve 
florbale mladších žáků. Soutěž byla vyhlášena ČFbU. Družstvo 
žáků 4. a 5. třídy naší školy si vedlo skvěle. Za velké podpory 
a fandění spolužáků i z jiných tříd v turnaji zvítězilo /hrálo 
5 družstev/ a vybojovalo si tak postup do krajské eliminace.  
V týmu hráli: Pavel Mazák, Jiří Sadil, David Kohout, Ond-
ra Musílek, Honza Kvapil, Lukáš Peichl, Lukáš Bryx, Karel 
Strnad, Láďa Ficnar a brankář Zdeněk Zlámal. Klukům děkuji 
za perfektní výkon  a přeji hodně štěstí do krajského kola.

                                   Mgr. Eva Macková 

Město čte knihu 2012
Letošní šumperský cyklus podvečerů s knihou a doprovodných 
akcí patřil přednímu klasikovi české literatury Karlu Čapkovi. 
Jako každý rok vydali organizátoři festivalu knížku – tentokrát 
výbor z kratších textů pod názvem Nejen povídky. Její křest pro-
běhl v divadle v sobotu 10. listopadu, ale již o pár dnů dříve se 
do ní začetli lidé na různých místech města Šumperka.
 Ve čtvrtek 8. listopadu ráno se kniha vydala na svou pouť po 
šumperských školách. Žáci naší školy byli opět pozváni do pří-
jemného prostředí knihovny Sever, aby Čtenářskou štafetu slav-
nostně zahájili společně s několika mladými muzikanty, panem 
starostou Zdeňkem Brožem, hercem Jiřím Konečným a dalšími 
hosty. Po krátkém hudebním vystoupení a několika proslovech 
se jako první začetl do jedné z povídek pan Konečný a na něj 
navázaly kousek po kousku děti. Závěrem je čekala sladká od-
měna od paní knihovnice, pochvala z úst posluchačů a pamětní 
list z rukou organizátorů. 
 Ze Šumperku odjížděli všichni spokojení a s přáním zažít 
něco podobného i napřesrok.

Mgr. Ivana Brázdová

ZŠ BLUDOV
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V oblasti mezi Bludovem, Šumperkem a Bratrušovem vystupuje 
na povrch nebo k povrchu tzv. šumperská žula. Dříve se těžila 
v několika nevelkých lomech, ale dnes se těží jen na jedné 
lokalitě. Je to štěrkopískovna „Na Baště“ na horním konci 
Bludova. Těží se tam zvětralá žula, používaná jako písek na 
maltu, na údržbu cest apod. Těžba tu probíhá /podle POLÁKA, 
1951/ „odedávna“, tedy nejméně od 19. století.
 V posledních letech se na spodní etáži /asi 15-20 m pod 
povrchem/ nacházejí velké, zhruba kulovité útvary, které 
reprezentují tzv. kulovitou odlučnost žuly. „Koule“, zde vesměs 
elipsoidy, protože jsou v jednom směru protažené, mají rozměry
70-250 cm. Zvlášť ve stěně je vidět, že kolem pevnějších 
„jader“ je ještě řada „slupek“ /až 10/. Jedná se vlastně /viz 
GÁBA 1996/ o slupkovitě elipsoidickou odlučnost. Ta vznikla 

vlastně už v době tuhnutí žulového magmatu, ale zřetelná bývá 
až po nevětrání horniny.
 „Koule“ nemají celkem praktického využití, a tak je tu 
možnost získat je k dekoračním účelům a v Bludově a okolí je 
někde vidíme nainstalované. U těchto instalovaných „koulí“ je 
nebezpečí, že se časem vlivem povětrnosti rozpadnou. Kdo chce 
jejich životnost prodloužit, měl by si je nechat, pokud možno, 
odborně nakonzervovat. 
 Závěrem je možno zdůraznit, že i když nejde o nic výjimeč-
ného v oblastech výskytu žul a příbuzných hornin, v Bludově 
jsou tyto útvary pěkně a přímo učebnicově vyvinuté a zachovalé. 
Pokud je mi známo, nebyly tyto jevy ze šumperské žuly dosud 
popsány. 

Zdeněk Gába

O čem se psalo v regionálním tisku v  r. 2000„Kulovitá“ odlučnost žuly v Bludově 
Převzato ze Severní Moravy 98. svazek, 56. ročník

PF 2013

Bludovští zahrádkáři upřímně děkují všem 
členům i široké veřejnosti za spolupráci 
a aktivní účast na akcích v roce 2012. 

Těší nás, že o naši práci má 
i široká veřejnost takový zájem!

Přejeme všem krásné vánoční svátky 
plné pohody a rodinného štěstí!

Do roku 2013 především pevné zdraví, 
hodně radosti a dalších úspěchů 

v zahrádkařeni!

Výbor ZO ČZS v Bludově. 

Výstava 
MŮJ KONÍČEK 

Kulturní dům Bludov připravuje 8. ročník výstavy 
Můj koníček. Prvních sedm ročníků výstavy s touto 
tématikou v letech 1999-2010 se setkalo s velkým 

zájmem z řad vystavovatelů i návštěvníků. 
Obracím se na všechny, kteří by se chtěli výstavy 

zúčastnit jako vystavovatelé /dospělí i děti/ s ukázkami 
svých sbírek a výrobků, aby se přihlásili 

do konce ledna 2013 v Kulturním domě Bludov 
tel. 583238177, 736609734, kulturni.dum@bludov.cz

 Jedná se o všechny druhy koníčků – sběratelství, 
modelářství, ruční práce, výtvarné práce atd. 

– vše, co lze pod tento pojem zahrnout a lze vystavovat. 
Výstava  je plánována na měsíc březen 2013.

 Děkuji.
-jdi-

Nevyhazujte žádné staré a nové pohlednice, 
známky, obálky, korespondenční lístky, kalendáříky, 

svatební oznámení. Věnujte je sběrateli. 
Předem děkuji.

Karel Adam, Tř. A. Kašpara 533, 789 61 Bludov

Halloween 2012
Školní Halloweenské hemžení bylo opět velkolepé. V podvečer 
31. října se tmavé chodby budov rozzářily svitem lampiček 
a dýňových lucerniček, které zvaly na cestu za hrůzostrašným 
dobrodružstvím. Dostaveníčko si tu daly jako vždy příšery malé 
i velké, duchové, strašidla, čarodějnice a monstra ze širokého 
okolí. Projít bez zaváhání temným bludištěm, plným děsivých 
nástrah a složitých úkolů, nebylo snadné. Na všechny vytrvalce 
a nebojsy čekala v cíli sladká odměna, muzika, taneček a něco 
na zub z čarodějného kotlíku.
 Bláznivě strašidelná taškařice přilákala jako každý rok mno-
ho dětí i jejich rodičů, kteří tak dokázali, že stojí za to odlepit se 
od televize či počítače a přijít se alespoň na chvíli pobavit.
 Děkujeme všem strašidlákům a dospělákům za pomoc 
a báječně prožitý čas.
  Mgr. Ivana Brázdová



Je čtvrtek 1. 11. 2012 15:00 hod. Venku panuje to pravé dušič-
kové počasí a v naší bludovské školce jsou v plném proudu pří-
pravy na Halloween. Rodiče se svými ratolestmi přinášejí malé 
i velké dýně, aby z nich společnými silami vyrobili nejroztodiv-
nější příšerky a obluďáky. Maminky vyřezávají, děti vydlabá-
vají a pak všichni společně zdobí. Kreativitě se meze nekladou 
a nápady neznají hranic. A když se pak všechny výtvory roz-
nesou po chodbách, zapálí se v nich svíčky a všude se zhasne, 
začne ta pravá halloweenská atmosféra. Rozezní se tajemná 
hudba plná kvílení a skřeků, po chodbách se promenádují nei-
dentifikovatelná strašidla a čarodějnice, třídy se mávnutím kou-
zelného proutku přemění v jedovou chýši a doupě bludičky. Děti 
hledají duchy a bludička je při tom nenechává na pokoji, pak se, 
posilněni lektvarem proti strachu, plouží „temnou uličkou“, aby 
získaly kouzelný svítící kámen pro štěstí a ochranu. Právě ten 
kámen, který si ještě týž večer dávají pod polštář a nechávají si 
zdát krásné sny….J Velké díky celému učitelskému sboru za 
velmi vydařenou akci.

Spokojená maminka.

Halloween

beletrie pro dospělé: 
1 Jehlíková, B. Čarodějka   
2 Kessler, L. Protiútok   
3 Rigs, Ransom Sirotčinec slečny Peregrinové   
4 Small, B.  Koruna osudu   
5 Small, B.  Královna stínů  
6 Urban, J.  7 dní hříchů  
7 Kornerová, H.M. Dokud se budeš smát   
8 Viewegh, M. Mráz přichází z Hradu  
9 Weldonová, F. Po čem ženy touží   
10 Perry, T,  Na ráj zapomeň   
11 Cimický, J. Prchající stín   
12 Váňová, M. Ať myši nepláčou   
13 Braunová, P. Kalvárie   
14 Formanová, M. Snědla dětem sladkosti  
15 Denková, M. Bludiště lásky   
16 Rimbaud, A. Opilý koráb   
17 Mawer, S.  Dívka, která spadla z nebe  
18 Nesbo, J.  Nemesis   
19 Smith, L.J. Upíří deníky 11.   
20 Castová, P.C Škola noci 9 Předurčená  
naučná pro dospělé: 
1 Moulis, M.  Zapomeňte, že jste byli lidmi  
2 Dyballová, U. Prima táta prima syn   
3 Küntzelová, K. Prima máma prima dcera  
4 Šmíd, J.  Obrázky z Bretaně  
5 Stingl, M.  Ostrovy krásy, lásky a lidojedů  
beletrie pro mládež: 
1 Willis, D.  Goblini   
2 Trnka, J.  Letní říkadla  
3 Petersonová, M. V království víl z Nezemě  
4 Nesbo, J.  Doktor Proktor a prdící prášek  
5 Hulová, A.  Zpověď jednoho děvčete  
6 Rössler, I.  Pat a Mat   
7 Milan, P.S. Když přijde zima do Sněhové Lhoty 
8 Jacques, B. Sedm strašidelných příběhů  
9   Kozí příběh se sýrem   
10 Jordanová, S. Drakie   
11 Kinney, J.  Deník malého poseroutky- ponorková nemoc 
12 Řeháčková, V. Anetin příběh   
13 Kratochvíl, M. Pec nám spadla   
naučná pro mládež: 
1 Místo činu   
2 Glover, D.  Strašidelný zámek   
3 Krolupperová, D. Proč mluvíme česky   
4 Šmikmátorová, P. Hrajeme si na pohádky 
5 Tedmanová, N. Filcované Zombijky 

Novinky v knihovně od 15.11.2012

V roce 2013 proběhne 14. ročník Tříkrálové sbírky. V Bludově 
budou skautky a skauti koledovat v sobotu 5. ledna 2013 od rána 
do časného odpoledne. V této době Vás navštíví skupina koled-
níků se zapečetěnou pokladničkou označenou logem charity 
a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jménem a číslem 
pokladničky. Koledníci budou oslovovat veřejnost s prosbou 
o příspěvek. Po zkušenostech řady let víme, že se ne vždy 
dozvoníme či dotlučeme. Pokud bychom se s Vámi nepotkali, 
věřte, že to nebyl zlý úmysl.
 Zároveň budou zájemcům značit dveře domu nápisem 
K+M+B 2013: Christus Mansionem Benedicat – Nechť Kristus 
žehná tomuto domu v roce 2013. Prosím - nezavřete ani při této 
sbírce srdce, dveře a dlaně.
 A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. V našem děkanátu 

Tříkrálová sbírka 2013
se vykoledovalo 602 767,- Kč, přičemž podíl, 
který byl určen pro využití Charitou Šumperk, 
činil 354 418,- Kč. Tato finanční částka byla 
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POZOR - DALŠÍ KOSMETIKA 
V KULTURNÍM DOMĚ BLUDOV

Čtvrtek 6. a 20. prosince 2012
Čtvrtek 10. a 24. ledna 2013

od 12 do 18 hod.

použita na podporu činnosti Charity Šumperk, Centra pro 
rodinu Šumperk a Poradny pro ženy a dívky – ochrana ne-
narozeného života, zajištění dostupnosti služeb Charity Šum-
perk, na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
a na přímou pomoc občanům v hmotné nouzi, na vybavení 
humanitárního vozidla.
 Charita Šumperk poskytuje na území děkanátu Šumperk 
terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, osobní asistenci 
a půjčuje rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Upozornění
Od ledna 2013 bude knihovna na faře otevřena každou 

první středu v měsíci v době od 16.00 do 17.30 hod. 
Na požádání i mimo tuto dobu po domluvě s knihovnicí 

paní Marií Janíčkovou na tel. čísle 608 400 548.
Knihovna nabízí velký výběr knih nejen s církevní 

tématikou, ale i různé jiné žánry pro děti i dospělé. 
Dále nabízí pro špatně pohyblivé občany 

donášku knih do domu.
     Marie Janíčková
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Připomenutí nekulatého výročí – střelnice na Bahýnkách a „hotel“ Vlčí důl

Na snad všech jednáních zastupitelstva naší obecní samosprávy 
konaných v minulém roce a na prvním, v roce letošním, jsem se 
zamýšlel nad tím, zda bych neměl připomenout všem těm, kteří 
„bědují“ nad osudem HOTELU na bludovském koupališti histo-
rii vzniku této budovy. Proč byl přebudován původní „kiosek“. 
Ten byl postaven při vzniku koupaliště, byly v něm šatny, pro-
dávalo se občerstvení a v prvním patře byla místnost, ve které 
se konaly schůze spolků sdružených v Národní frontě a případné 
soukromé oslavy Okresní politické školy OV KSČ a OV NF. 
Tento kiosek byl přebudován v roce 1987 – po r. 1989 byl pře-
jmenován na HOTEL VLČÍ DŮL. Proč vlastně „hotel“ vznikl? 
Vznikl jako zázemí pro chystanou velkolepou stavbu v bludov-
ských lesích. Právě v době končící bolševické diktatury se totiž 
OV KSČ Šumperk rozhodl vybudovat v nejbližším okolí Vlčího 
dolu to, co prospěje nejen duši, ale i tělu a připraví frekventanty 
politické školy k případnému ozbrojenému střetu s imperialisty 
a poslouží k výcviku členů Lidových milicí. Bylo rozhodnuto 
vybudovat střelnici pro pěchotní zbraně.
 Představme si, jak lákavá to byla pro tehdejší „bohy a polo-
bohy“ nabídka, že po perném politickém školení kupř. „z mar-
xistické filozofie“ se budou moci odreagovat střelbou z armádní 
pistole, sportovní pistole, ze samopalu vzor 58 a 61, z univerzál-
ního kulometu vz. 59, z loveckých zbraní kulových i brokových, 
případně si hodit na cíl ostrým ručním granátem. Po návratu do 
„hotýlku“ oslavit úspěch či zaželet nad neúspěchem v příjemné 
společnosti poražených i vítězných společníků (soudruhů).

Začátky střelnice
Příprava stavby střelnice započala 3.10.1985, kdy pod č. j.1300/
1985 rozeslal tehdejší předseda MNV Bludov Josef Hudos 
pozvánky, kterými zve na 9.00 hod. 15. října 1985 k ústnímu 
jednání spojeném s místním šetřením ve věci „Výběru staveniště 
pro střelnici v Bludově“. Pozváno bylo 24 institucí orgánů lido-
správy, závodů a spolků. Je to snad jediný doklad, adresovaný 
mimo jiné i OV KSČ a okresnímu štábu LM (Lidových milicí). 
Veškerá další dochovaná dokumentace je adresována a odvolává 
se už jen na Jana Škrabala - tajemníka ONV Šumperk. J. Hudos 
měl s největší určitostí tuto akci jako „osobní stranický úkol“. 
V r. 1987 je v dopisu z 10.5.1987 (všimněme si, že odeslán půl-
druhého roku po místním šetření o umístění střelnice) adresova-
nému Ministerstvu zdravotnictví ČSR – ČIL (Český inspektorát 
lázní a zřídel) zdůvodněno, proč byl pro stavbu střelnice vybrán 
právě Bludov: „Potřeba provádět střeleckou přípravu přísluš-
níků všech branných orgánů včetně LM, organizací a branců, 
neboť vybudované střelnice v okrese byly předány útvarům So-
větské armády. Dále pak proto, že navržená lokalita je v centru 
okresu, v blízkosti okresního města Šumperka, a proto z organi-
začních a ekonomických důvodů je velmi vhodná.“ 
 Pro navrženou stavbu byly vybrány parcely 2517, 653, 2516, 
2493 – vše v k.ú. Bludov – lidově zvaných „Na Bahýnkách“ 
u lesa vlevo pod svážnou cestou za Beránkem, zády k vesnici. 
Předpokládalo se, že areál bude vypadat takto: „Třípodlažní 
budova 18x15 m se sedlovou střechou. Přístřešek pro střelce 
s vybudovanými valy střeleckých stanovišť, přípojka vysokého 
napětí 22kV v délce 1174 m, trafostanice 400 kW, rozvody níz-
kého napětí podzemním kabelem, příjezdová komunikace a par-
koviště. Po dobudování měl být areál o rozloze 1,45 ha oplocen 
drátěným pletivem.
 2. prosince 1985 se na jednání u tajemníka ONV Jana Škra-
bala stanovuje, že projektantem bude s. Emil Riedl, pracovník 
ONV Šumperk, že projekt bude jednostupňový, stavbu bude 
dozorovat s. Moravec, rovněž pracovník ONV Šumperk.
 9. července 1986 v zápisu z kontrolního dne u tajemníka 
Škrabala je poprvé uvedena předpokládaná hodnota připravo-
vané akce a způsob, jak bude financována. Přípojka VN a trafo 
150 až 160 tisíc Kčs – realizace 01-04, odvodnění pozemků 

578 tis. Kčs – v r. 1986 bude prostavěno 300 tis. Kčs, zbytek 
do března 1987. Prostředky k financování měly být sdruženy ze 
všech závodů v okrese – tímto úkolem byl pověřen Jan Škrábal, 
který měl do 30.9.1986 přesvědčit ředitele podniků o nutnosti se 
na akci finančně podílet a peníze převést na účet MNV Bludov, 
který byl určen jako investor akce, dodavatelem mělo být JZD 
Bludov, které mělo došlé faktury přefakturovat k proplacení 
MNV. Byl schválen rozpočet celé stavby ve výši 4.920.000 Kčs. 
Dohodnuto (nařízeno) sdružit 4.000.000 Kčs na stavební objekt 
(investiční prostředky) a 200.000 Kčs (neinvestiční prostředky). 
V této částce je zřejmě započtena příprava staveniště včetně 
odvodnění lokality. Není na škodu si uvědomit, jak obrovské to 
tehdy byly peníze, rodinný domek šlo postavit za cca 250.000 
Kčs – stavba střelnice tedy měla mít hodnotu 20 domků.
 21. července 1986 žádá MNV Bludov o vydání územního 
rozhodnutí na stavbu „Odvodnění lokality Bahýnka Bludov“. 
Toto je 24. července 1986 (za tři dny) č.j. Voda 2179/R – 215/86 
– No – 235 vzato na vědomí.

Do hry vstupuje ČIL – Český inspektorát lázní a zřídel
15. července 1986 se koná (první ze tří) měření zvuku ve ven-
kovním prostoru v souvislosti s uvažovanou okresní střelnicí 
Bludov č.j.3308b/2187/86/Dr Fre/Dr Př- zpracováno a adresová-
no ČIL Praha. 15. října 1986 se na kontrolním dnu u tajemníka 
Škrabala je vzato na vědomí existence ČIL Praha. Je jmenovaná 
delegace: s. J. Škrabal, s. ing. Dudek a s. Bedřich Kaňa (tajemník 
MNV Bludov), která má na ČIL projednat změnu nesouhlasného 
stanoviska ČIL Praha. Výsledkem je dopis doručený 20. října 
1986 – ĆIL – 485 – 15. října 1986, ve kterém ČIL upozorňuje na 
nedodržení zákonů při schvalovacím řízení zamýšlené střelnice 
pěchotních zbraní v Bludově v širším ochranném pásmu lázní 
Bludov.
 Přesto stavba pokračovala. Stavba odvodnění započala 
13. října 1986, a to bez stavebního povolení. Prováděly se dre-
náže a zatrubnění potůčku. Dodavatelem je přislíbeno, že v pří-
padě příznivého počasí bude práce dokončena do konce r. 1986. 
Z důvodu nepříznivého počasí je ale 3. prosince 1986 povole-
no, že budou dokončeny do 15. června 1987. Ve dvou dalších 
přípisech (čísla neuvedeny) od ČIL Praha požaduje tento orgán 
projednat zahájenou stavbu s řediteli lázní Jeseník (lázně Bludov 
spadaly pod Jeseník) a ředitelem OHES Šumperk. Koordináto-
rem Škrabalem je nařízeno na 17. listopad 1986 svolat členskou 
schůzi Vesnické organizace KSČ a tuto obeslat delegátem 
OV KSČ. Plenární zasedání MNV Bludov bylo svoláno na 
11.12.1986, jako delegát OV KSČ byl vyslán tajemník OV KSČ 
s. Sluka - schůzi hodnotí jako srovnatelnou se schůzemi v bouř-
livém roce 1968. 18. prosince 1986 požadovalo dopisem Minis-
terstvo zdravotnictví ČSR (ČIL) Praha (č.j. ČIL-485-17.12.86), 
aby se z důvodu porušení zákonnosti zastavila platnost územ-
ního rozhodnutí k odvodnění lokality Bahýnek a okamžitě 
zastavilo provádění prací bez stavebního povolení, dále aby 
nenabylo právní moci územní rozhodnutí navržené pro vedení 
VN a trafostanici. Obě zmíněná rozhodnutí požaduje předložit 
k dalšímu řízení na ČIL se všemi příslušnými podklady. Dále 
ČIL upozornil na telefonický rozhovor, který zodpovědný pra-
covník MěNV Šumperk nerespektoval. 
Přesto se pokračovalo. 22. prosince 1986 je odeslána objednáv-
ka do BEZ Bratislava na trafo. Za MNV Bludov je podepsán 
Emil Riedl. 15. ledna 1987 se u s. Škrabala jedná o podkladech, 
které byly 6. ledna 1987 osobně předány ing. Václavu Stehlíko-
vi, CSc. u Institutu hygieny a epidemiologie v Praze. Studie je 
přislíbena do 28.11.1987. 5. února 1987 sděluje SME Zábřeh, že 
přípojka VN bude realizována ve III. čtvrtletí 1987.
 Ale situace se přesto měnila. Odbor výstavby ONV Šumperk 
(č.j. Výst/1694/1986) zrušil 19.2.1987 obě rozhodnutí odboru 
výstavby MěNV Šumperk týkající se střelnice Bludov, a to pro-
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to, že odporují zákonu - na základě upozornění ČIL Praha. Do 
Prahy na ministerstvo zdravotnictví odjíždějí soudruzi Škrabal 
a Dudek projednat vyjádření Institutu hygieny Praha. Rozhodnu-
tí o zneplatnění stavebního povolení se ignoruje, staví se dál. Se-
stavuje se harmonogram na brigádnickou výpomoc o sobotách 
a nedělích jednotkami LM z jednotlivých závodů. 2. března 1987 
objednává MNV Bludov již třetí hlukovou zkoušku. 10. března 
1987 objednává u téže instituce – Institutu hygieny a epidemio-
logie – totéž JZD Bludov. Soudruzi se zřejmě začínají bát – co 
kdyby se někdo zeptal, proč se objednává stejná práce již potřetí. 
30. března 1987 Institut potvrzuje JZD termín zkoušky na 1. - 3. 
dubna, současně zasílá hospodářskou smlouvu s příslibem, že 
cena nepřesáhne 20 000 Kčs. Hluková zkouška se koná 1. dubna 
1987. Jsou určena tři měřící stanoviště vzájemně propojená ra-
diem. Protokol o zkoušce přebírá JZD Bludov až 4. května 1987 
s omluvou, že k jeho zpracování bylo třeba více času. Ještě 
v době zpracovávání posudku odjíždí do Prahy nejmenovaná 
delegace s úkolem posudek ovlivnit.
 23. dubna 1987 Okresní prokuratura v Šumperku – z podně-
tu ČIL Praha – upozorňuje MNV Bludov na porušení socialistic-
ké zákonnosti, jejíž příčinou je provádění stavby bez stavebního 
povolení.

Vzpoura členů bludovské Rady MNV
6. května 1987 vydává Ministerstvo zdravotnictví ČIL Praha 
„Závazný posudek ČIL 485-5.5.87“, ve kterém zdůvodňuje ne-
souhlas s umístěním „Okresní střelnice v k.ú. Bludov, a to proto, 
že by byl narušen klid lázeňského místa. 10. května 1987 odesílá 
Rada MNV Bludov na ČIL Praha na třech stránkách formátu 
A4 odvolání proti závaznému posudku, který je dán na vědomí 
hlavnímu hygienikovi ČSR Dr. Daně Zuzkové a Dr. Krísové na 
ministerstvo zdravotnictví. Jak je později zjištěno, tento dopis 
byl sepsán na ONV Šumperk. Za MNV Bludov jej podepsal 
a razítkem opatřil předseda MNV Josef Hudos, aniž by infor-
moval tajemníka nebo některého z členů rady MNV. Snad nej-
zajímavější pasáž z tohoto odvolání je upozornění na možnost, 
že zařízení budou moci využívat i lázeňští hosté. 8. června 1987 
na tento „podvůdek“ reaguje rada obce sdělením, že odvolání 
zaslané do Prahy nebylo projednáno ani ve stranickém orgánu 
(platil ještě čl. 4 ústavy ČSSR o vedoucí úloze KSČ ve společ-
nosti), ani v radě MNV a nebylo podepsáno tajemníkem MNV. 
a proto nemá náležitosti podání MNV, a je proto nezpůsobilé 
k projednání. Podepsáno 9 členů rady MNV Bludov. Této schů-
ze se účastnil také tajemník ONV s. Jan Škrabal, který v osob-
ních pohovorech s jednotlivými členy údajně vyhrožoval mimo 
jiné ztrátou zaměstnání. ČIL na nátlak krajského odborníka pro 
laboratorní vyšetřovací metody v hygieně MUDr. Jana Janečka 
a okresního hygienika MUDr. Karla Freudmana ruší závazný 
posudek. Toto zrušení však nenahrazuje souhlas k výstavbě 
zamýšlené střelnice v Bludově. 
 7. srpna 1987 je převzata dokončená stavba odvodnění. Je 
odvodněno 1,45ha, zatrubněna vodoteč v délce 463 m roura-
mi průměru 60 cm a 33 m rourami průměru 30 cm. Cena díla 
460.373 Kčs.
Dopisem ČIL č. 483 z 3. září 1987 dává na vědomí MNV 
Bludov, že ČIL obdržel od Generální prokuratury upozornění 
na stížnost 145ti občanů Bludova týkající se stavby střelnice 
v Bludově – zdalipak byl mezi těmi odvážnými alespoň jeden 
z těch vzbouřenců, kteří se snažili o zastavení opravy třídy Adol-
fa Kašpara letos v létě? Dále se v dopise sděluje, že jakékoli 
další jednání o stavbě je z hlediska ochrany přírodních léčeb-
ných lázní bezpředmětné. Staví se však vesele dál. 2. listopadu 
1987 se navrhují nová ochranná pásma léčebných lázní Bludov. 
10 listopadu 1987 oznamuje MěNV, odbor výstavby, že 
z vlastního podnětu po zrušení předchozích rozhodnutí, zahajuje 
nové územní řízení ve věci umístění stavby okresní střelnice 
v Bludově. Jednání se konalo na místě samém – na Bahýnkách. 
Souhlasili všichni, kromě Elišky Hányšové, která zastupovala 

MNV Bludov, která přislíbila zaslat vyjádření po projednání 
v radě MNV. 26. listopadu sděluje předseda JZD s. Janák, že 
nebylo možno z důvodu deštivého počasí provést skrývku ornice 
– těžká mechanizace by mohla poškodit položené potrubí. Dále 
upozorňuje, že příval vody poškodil čelo vyústění kanálu a že 
vtokový objekt není opatřen mříží, takže může dojít k zanesení 
kanálu materiálem splaveným z lesa.

Bojuje se dál – až do trpké porážky
Pochybení už bylo příliš mnoho, aby je i pozdní komunistický 
režim mohl ignorovat. Pro prokuraturu bylo nutno najít viníka. 
Šetřením je pověřen Výbor lidové kontroly Šumperk pod vede-
ním Lubomíra Krejčího. Mimořádnou prověrkou (M 8/87 VLK 
Špk.) je za viníka označen předseda MNV Bludov Josef Hudos, 
a to proto, že nezajistil seznámení občanů se stavbou střelnice 
v rámci volebního programu Národní fronty – akce byla totiž 
zařazena mezi akce Z (vybudovat pouze za cenu materiálu a 
nezbytných odborných řemeslných prací). Proto došlo ze strany 
občanů k sepsání hromadné stížnosti. 28. října 1987 se J. Hudos 
hájí tím, že na stavbu nebylo zajištěno finanční krytí. Jako odpo-
věď na tuto „obhajobu“ zasílá předseda VLK L. Krejčí fotokopii 
podpisových archů přiložených ke stížnosti s nabídkou, že pokud 
čitelnost nebude stačit, jsou originály k dispozici na stranickém 
orgánu. Bylo velmi snadné zjistit, kdo podpisovou akci inicioval 
a zajišťoval (dnes již nežije) - podpisové archy byly na rubové 
straně notového papíru. 27. listopadu 1987 žádá SME souhlas ke 
stavbě VN, trafostanice a kabelů NN. Odpovídá J. Hudos, že zá-
ležitost je doposud v jednání – pravděpodobná realizace třetí až 
čtvrté čtvrtletí 1988. 17. prosince 1987 je v rámci prokurátorské 
dohlídky žádán ONV Šumperk od MNV Bludov (č.j. 3853-1/
87-Dv-235) o zajištění stanoviska ČIL Praha na akci „odvodnění 
Bahýnka Bludov“. 3. ledna 1988 doslova „žebrá“ J. Hudos dopi-
sem 1816/87 na RNDr. Klírovi, CSc. z ČIL Praha „... Situace je 
v současné době taková, že ONV a Prokuratura hledá viníky za 
celou akci a my (MNV) jsme byli investorem akce „odvodnění“. 
Obracím se proto na Vás se žádostí o posudek v tom smyslu, že 
k odvodnění pro účely zemědělského využití nemáte námitek...“ 
Jestlipak si při psaní této „supliky“ vzpomněl na to, že před 
dvěma měsíci si vyžádal podpisové archy stěžovatelů? 28. ledna 
1988 je vystaven souhlas k tomu, že odvodnění Bahýnek bude 
provedeno za účelem zemědělského využití a že pozemky budou 
vráceny zemědělské výrobě. 
 Soudruh J. Škrabal však bojuje dál. 17. března 1988 žádá 
Odbor výstavby MěNV Šumperk MNV Bludov o doplnění klad-
ného vyjádření ČIL Praha. Odpověď termínuje datem 30. dubna 
1988. Vyjádření ČIL Praha požaduje jako přílohu k žádosti 
o Územní rozhodnutí stavby. Současně žádá i souhlas rady 
MNV. 21. dubna 1988 žádá Okresní prokuratura Šumperk (pod 
č.j. Pd 590/88) o podání zprávy, zda byla uplatněna odpověd-
nost za škodu, která vznikla vyplacením částky 10 506,60 Kčs 
Emilu Riedlovi na základě dohody o provedení práce ze dne 
2. ledna 1986. Je také žádáno zodpovědět, z jakých prostředků, 
z které kapitoly byla jmenovanému částka vyplacena. 2. května 
1988 sděluje nástupkyně mezitím odvolaného J. Hudose Jaro-
slava Křížová Okresní prokuratuře, že nemůže sdělit, zda a jaká 
škoda MNV Bludov vznikla, protože celou věc řeší Výbor lidové 
kontroly a MNV Bludov nebyl doposud seznámen s výsledkem 
šetření. Dále sděluje, že veškeré platby se prováděly z kap. 751 
– plán akcí Z na r. 1986 – střelnice – projekt č. 6643. Připomí-
ná, že plán akcí Z projednala a schválila rada ONV Šumperk na 
zasedání 14. února 1986. Toto však nestačilo, a proto 26. dubna 
1988 sdělují Křížová a Kaňa MěNV Šumperk – odboru výstavby 
v obsáhlém dopise konkrétní důvody, proč nemohou zaslat klad-
né vyjádření MNV Bludov a ČIL Praha, které je po nich žádáno. 
Dopis končí odvoláním se na § 44 odst. 2 zákona č.20/66 Sb., pod-
le kterého je další jednání o umístění a výstavbě areálu střelnice 
v lázeňském místě Bludov bezpředmětné. 27. června 1988 vrací 
MěNV Šumperk na MNV Bludov projektovou dokumentaci. 



Bludovan 13

Bludovan 10/2012

8. prosince 1988 (č.j.1244/88-P1) – to je ono vzpomenuté 
nekulaté výročí 24 let – vystavuje MěNV Šumperk „Rozhodnutí 
o zastavení územního řízení výstavby okresní střelnice pěchot-
ních zbraní v Bludově“ s tím, že je možno podat odvolání do 
patnácti dnů ode dne doručení. Nestalo se tak – a komunistická 
strana tak utrpěla v Bludově těžkou porážku ještě před rokem 
1989, když nedokázala prosadit svou politickou vůli. Byl 
zachráněn obrovský kus snad nejkrásnějších partií z bludovské-
ho okolí, které měly být výstavbou poničeny a velký kus lesa 
znepřístupněn veřejnosti.

Závěrem
Čtenář nemusí být ani příliš pozorný, ani příliš právně vzdělaný, 
aby si po přečtení článku uvědomil, že stavbu střelnice znemož-
nil hlavně ČIL Praha. Konkrétně to byl referent ing. F. Dufek, 
který byl posléze z tohoto úřadu „odejit“ – zda to bylo proto, 
že vyvíjel aktivitu v té době neobvyklou a hlavně nežádanou, 
nevím. Jak se však o všem dozvídal? V Bludově existoval ještě 
někdo, kdo jej informoval o všech aktivitách, které připravoval 
OV KSČ Šumperk, aby stavbu PROTI VŠEM prosadil. O akti-
vitách tohoto neznámého, který se nikdy k této aktivitě nehlásil 
a nevyžadoval za ni sebemenší vděk, věděli v Bludově dva, 
možná tři lidé. Teprve při psaní tohoto článku mně dovolil zve-
řejnit, že to byl v době stavby střelnice člen komise zemědělské 
a životního prostředí, po r. 1990 po tři volební období starosta 
obce Bludov JUDr. Josef Sedláček. Ten, kdo informoval bludov-
ské odpůrce o připravovaných protiopatřeních OV KSČ, si ani 
dnes nepřeje být jmenován.
 Bludovský „hotel“ Vlčí Důl tak zůstal nezamýšleným 
pomníkem a torzem stavby střelnice. Už nikdy nenašel nový 
smysl existence – ani tehdy, kdy se na ekonomickou efektivitu 
tolik nehledělo, neměl existovat sám o sobě – měl být školícím 
střediskem stranické politické školy s odreagováním na střelnici 

(která měla plnit obdobnou roli, jakou dnes leckde mají golfová 
hřiště). Když komunistický režim padl, nová náplň se nenašla 
– a to až dodnes.
 Kdysi jsem napsal do Bludovanu (č. 4, ročník 5 – 1995) 
článek „DĚDICTVÍ – malá připomínka těm zapomínajícím“, 
který vzbudil nečekanou nevoli Ing. Karla Janíčka, který oblepil 
většinu obce pamfletem, ve kterém jsem byl označen mimo jiné 
i za zloděje. Pokud bych psal tento článek dnes, označil bych 
v něm Hotel Vlčí Důl za nejhorší danajský dar, který nám byl 
po r. 1989 předán.

Listopad 2012
Prameny: Kronika obce Bludov, Kniha č. 5, str.27 – 41

Stanislav Balík st.

Celostátní vzájemná výměna zkušeností

Možná už jste někdy slyšeli o „Celostátní vzájemné výměně
zkušeností“. Jak již název napovídá, jedná se o předávání zku-
šeností,a to zkušeností v práci s dětmi a mládeží. Tato akce 
má pomoci všem organizacím a jednotlivcům, kteří se starají 
o mladé lidi, tvoří pro ně program a vychovávají je. O organi-
zaci této akce se letos starala „Česká tábornická unie“. Výměna 
zkušeností probíhala systémem přednášek, cvičení a her. Byli 
pozvaní lektoři, kteří si přivezli svůj program. Letošní CVVZku 
hostilo naše sousední město Šumperk a my jsme byli požádáni 
o organizační pomoc při průběhu celé akce. S radostí jsme na 
tuto prosbu kývli a přislíbili tři pomocníky, protože i my se rádi 
zúčastníme a dozvíme se něco nového, co by obohatilo náš pro-
gram pro skautky a skauty, byť jako pomocná síla. Pro nás to 
je příležitost podívat se, jak to vypadá v jiných organizacích, ať 
už nám podobných, nebo zcela odlišných. Čerpat ze zkušeností 
někoho jiného, pochytit od něj, co on už má dávno vyzkoušené 
a ověřené.
 Celá akce se konala ve velkém měřítku, jelikož je celostátní. 
Trvala tři dny, a to od pátku 16.11. do neděle 18.11. a účastnilo 
se jí přes šest set lidí, z toho byla necelá stovka lektorů. Účast-
níci přijeli z celé republiky (Praha, Brno, Ostrava atd.). Ovšem 
nebylo výjimkou potkat někoho ze Slovenska, dokonce přijelo 
i několik Poláků a své zastoupení měla i Ukrajina. Protože se 
jednalo o velký počet lidí, museli jsme být v patřičně velkých 
prostorách, a proto se akce odehrávala ve 4. základní škole Šum-
perk.
 Našim úkolem bylo starat se o pohodlí nám přidělených 
lektorů a o přípravu jejich programu, k tomu jsme se starali 
o účastníky, kteří potřebovali s něčím pomoci, poradit nebo něco 

vysvětlit. Abych přiblížil velikost celé události, popíšu program. 
Přednášky začínaly od osmi hodin ráno a končily o půlnoci, poté 
byl do dvou hodin do rána ještě nějaký doplňkový program. 
Těchto programů běželo většinou více než deset současně, aby 
si mohli účastníci vybrat téma, které je zajímá. Probíraly se 
zde veškeré věci, které mají spojitost s dětmi, jejich výchovou, 
ale také s vedením organizace. V programu byly na výběr tyto 
okruhy: tábornictví, příroda, legislativa, účetnictví, dílny, hry, 
finance, šikana, sociální vyloučení, atd. Každý okruh zastupoval 
několik samostatných témat.
 Systém těchto seminářů je nejlepší možností, jak se dozvědět 
o problematice toho, co vás zajímá. Na přednášce vám lektor vy-
světlí, jak motivovat dítě na hru a jakých chyb se při tom vyva-
rovat. Další posluchači k tomu připojí svoje názory, zkušenosti 
a co víc, můžete se poradit o vašem konkrétním problému, 
s jehož řešením si nevíte rady. Takto to probíhá ve všech téma-
tech, které si vyberete.Vše naprosto vystihuje pořekadlo: „Víc 
hlav víc ví“. My, jakožto stevardi, jsme měli možnost být na 
spoustě programů a poslechnout si, jaké problémy mají v jiných 
oddílech, organizacích a společenstvích. Porovnávali jsme je 
s našimi, někdy radili, jindy si nechali poradit. Byla to po všech 
stránkách přínosná akce, snad až na minimum spánku kvůli 
zajišťování programu. Máme spoustu nových nápadů, myšlenek 
a zkušeností, které, doufáme, že v letošním roce plně využijeme. 
Tím nejdůležitějším je však fakt, že jsme získali nové přátele 
a spoustu kontaktů na zajímavé lidi. S jejich přispěním můžeme 
obohatit nejen naše vlastní programy, ale i životy svěřených 
dětí. Br. Petr Juránek – Peťulka

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov



Bludovan 14

Bludovan 10/2012

Nabízíme volná místa na zájezdy: 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.

Laa an der Taya 
v sobotu 28.prosince 2012

Nejmodernější  lázně Rakouska s termálními prameny a teplou vodou,  
luxusní odpočinkové prostory vám nabízí relaxaci 

po vánočním shonu a nabití nových sil na oslavu Nového roku
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

Odjezd z Bludova v 7.00 hod. od zámku - Návrat kolem 21.00 hod.

POLOOSTROV PELJEŠAC - TRPANJ
 CHORVATSKO

     Ve dnech   14.6.   - 23.6.2013     -      5.300,- Kč /7 nocí/      
 28.6.   -   9.7.2013     -      6.750,- Kč /9 nocí/

                   19.7.   -   30.7.2013    -      6.900,- Kč /9 nocí/
                      9.8.    -   18.8.2013   -      6.100,- Kč /7 nocí/
                    23.8.   -    3.9.2013     -      6.400,- Kč /9 nocí/

V ceně je zahrnuto: doprava zájezdovým autobusem 
/Klimatizace, WC, bar, video/

      7x ubytování a 9x ubytování pobytová taxa
pojištění proti úpadku dle zák.č.159/1999Sb.

PODACA
Termín: 6.9.-15.9.2013

  Cena  5.000,- Kč
V ceně je zahrnuta doprava zájezdovým autobusem, ubytování, 

pobyt. taxa, pojištění proti úpadku dle zák.č.159/1999Sb.

Maďarské termální lázně Bükfürdő  

 Čtyřdenní zájezd  Termíny:  25.4. – 28.4.2013           
3.10. – 6.10.2013   cena  -  4.250,-Kč

Cena zahrnuje: dopravu záj.autobusem, 3x hotelové ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenzi, vstup do bazénů, lázeňský 

poplatek, pojištění CK proti úpadku dle Zák.č. 159/1999 Sb.  

Kontakt:
Cestovní kancelář                                 
Alena Černochová  tel. 732 351 184              
Komenského 536, Velké Losiny

Zdeněk Spáčil
tel. 608 834 221
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Všem čtenářům Bludovanu klidné 
Vánoce, pevné zdraví a mnoho radosti 

a úspěchů v novém roce 2013
přeje redakční rada.

PF 2013
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Divadelní komedie TŘI V TOM, 3. 11. 2012
FOTOKROUŽEK

Halloween 2012 v Mateřské škole Bludov

Štrůdlobraní, 10. 11. 2012

Stalo se dne 27.10.2012 na ulici Kroupova asi v 11.30 hod.
Došlo k znečištění vozovky neznámou kapalinou - asi olej. 
Zasahovala místní dobrovolná jednotka hasičů a vyšetřová-
ní převzala policie ČR.

Koncert KPH, Stupkovo kvarteto, 28. 10. 2012

Tenhle mladý dlask 30. října 
t.r. neposlechl své rodiče, lítal 
jak torpédo, až mi s racho-
tem bouchl do okna. Ale 
přežil nejen to, ale i  moje 
fotografování. –jef-


