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Hasiči zahájili soutěžní rok 2013 vítězstvím
Po vynikajících úspěších v roce 2012, ve 
kterém bludovští žákovští hasiči získali 
bronzové medaile na halovém mistrovství 
v Havířově, tituly krajských přeborníků 
v kategorii žáků, dorostenců i mužů 
a družstvo dorostenek získalo krajské stří-
bro, korunovali své výsledky na mistrov-
ství republiky titulem mistryně republiky 
v běhu na 60m s překážkami jednotlivců 
starší žákyně Lucie Strouhalové, družstvo 
starších žáků získalo bronz ze štafety po-
žárních dvojic, dorostenec Tomáš Vlček 

všestrannosti, vstoupili i do soutěžního 
roku 2012/2013 výborně.
 V sobotu 16. února se starší i mladší 
žáci účastnili dalšího kola Ligy mladých 
hasičů okresu, dovednostní štafety v sále 
Kulturního domu v Hrabišíně. Tato soutěž 
je zároveň prověrkou před první venkovní 
soutěží a vypovídá hodně o kvalitě zimní 
přípravy jednotlivých týmů.
 Naše hodně omlazená družstva nastu-
povala do tohoto klání s hlavním cílem 
nechybovat a porovnat
naši výkonnost hlavně ve vázání uzlů, 
které je součástí této disciplíny, s druž-
stvy okresu Šumperk a Olomouc. Právě 
uzlová štafeta bude jednou z klíčových 
disciplín nadcházejíciho halového mis-
trovství, které se uskuteční 2.března ve 
sportovní hale v Havířově. 
 Obě družstva překvapila svými dosa-
ženými výkony a zaslouženě zvítězila, 
tím překvapením pro všechny nebylo 
vítězství obou týmů, které se při bezchyb-
ném provedení dalo čekat, ale dosažené 
výkony, kdy v obou kategoriích bludov-
ští výrazně vylepšili rekordní časy této 
soutěže. Mladší žáci porazili druhý tým 
o 7,4s a starší své soupeře o 6,32s. 
 Záčátek kalendářního roku se tedy 
vydařil a nyní už přijde na řadu srovnání 
s českou i slovenskou elitou v havířovské 
hale a 60m s překážkami v atletickém tu-
nelu v Ostravě. Úspěchům předchází hodiny 
poctivého tréninku, jako v každém sportu, 

a v neposlední řadě také podpora všech, 
kterým není lhostejné, co dělá mládež ve 
svém volném čase a samozřejmě dobré 
jméno bludovských hasičů, obce Bludov, 
všech sponzorů, kteří nás jakýmkoliv 
způsobem podporují a doufáme, že pod-
porovat nadále i budou. Vážíme si toho. 
Bludov je nejen díky hasičům znám po 
celé republice.
 Závěrem ještě důležité upozornění 
pro děvčata i kluky, stále přijímáme do 
našich družstev nové zájemce, nabízíme 
pestrou všestrannou činnost, cestování 
po soutěžích v rámci okresu i republiky, 
minimální finanční náročnost a hlavně 
dobrou partu.
 Bližší informace u vedoucích Mileny 
Sobotkové tel.725132657, nebo Marcely 
Březinové tel.725829131 a samozřejmě 
také můžete navštívit trénink každé úte-
rý od 16,00 v bludovské sokolovně, po 
zlepšení počasí na víceúčelovém hřišti 
u hasičárny.

Zdraví bludovští hasiči

vybojoval titul mistra republiky v běhu 
na 100m s překážkami a štafeta dorosten-
ců bronz ve štafetě 4x100m s překážkami, 
družstvo mužů statečně bojovalo na mis-
trovství republiky dospělých, kam se pro-
bojovalo jako první tým z okresu Šum-
perk v novodobé historii požárního sportu 
a rok završily žákyně druhým místem 
v celostátní kvalifikaci na hasičskou olym-
piádu 2013, která proběhne v červenci ve 
Francii, kde bude ČR reprezentovat vítěz 
kvalifikace, rok zakončili vítězstvím star-
ších i mladších žáků v závodě požárnické 

Kulturní dům Bludov ve spolupráci se Zbyňkem Poislem 
připravuje na rok 2014 další rekord: Překonání rekordu 
o nejdelší autodráhu v České republice.
 V r. 2009 jsme vytvořili rekordní dráhu v délce 300,792m,
ale v r. 2011 byl tento náš rekord překonán v Čimelicích 
o 158m delší autodráhou. Tento rekord bychom se chtěli po-
kusit překonat v červnu 2014. 
 Aby se nám to podařilo, potřebujeme shromáždit co nejvíce
dílů ITES. Obracíme se proto na všechny, kteří doma tuto 
autodráhu mají někde schovanou, s prosbou o zapůjčení. 
Prosím, kontaktujte kulturní dům – Tel. 583 238 177, 
736 609 734, email – kulturni.dum@bludov.cz
Děkujeme.  -jdi-

Prosba
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Skautské zimní radosti

Zima se nám konečně trochu umoudřila a zahalila krajinu sně-
hem. Neváhali jsme tedy a popadli své sáně, boby či lopaty 
a vyrazili jsme na svah.
 U klubovny se nás sešla spousta a se svými sněžnými vozidly 
jsme se rozhodli pro kopec za školou – Učitelův vrch (řečený 
také Triangl či Vlčkův vrch). Před tím, než jsme dorazili na mís-
to, měli jsme trochu obavy z malého množství sněhu, neboť delší 
stébla trav stále ještě vykukovala nad sněhovou pokrývku, ale 
hned první jízda ukázala, že se není čeho bát. Jako nejrychlejší 
vozidlo se ukázaly být sáňky, ze kterých jsme měli zprvu největší 
obavy, zda vůbec pojedou.
 Po několika úvodních a cvičných jízdách, jichž někteří vyu-
žili i k otestování vybudovaného skokánku, přišel na řadu turnaj. 
Soutěžní disciplíny zahrnovaly krom očekávané nejrychlejší 
a nejdelší jízdy také jízdu pozpátku, vyběhnutí kopce a nejvtip-
nější sjezd.
 Po zhruba dvou hodinách, kdy už jsme sjeli svah všemožný-
mi způsoby, často ne zcela vhodnými, protože nezřídka se stalo, 
že pokus skončil válením ve sněhu ještě před půlkou sjezdu, 
a když se nám už nechtělo znovu vyšlapávat kopec, jsme se 
vydali zpět do svých domovů.

Ondřej Daniel – Rys
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Oranžerie opět ožila návštěvníky vernisáže
ve čtvrtek 21.2.2013 byla zahájena již třetí výstava fotografií 
s přírodní tématikou v prostorách Oranžerie. Pořadatelé - Český 
svaz ochránců přírody a Obecní lesy Bludov s.r.o. - tentokrát 
pozvali šumperského fotografa Vojtu Krejčího (nar.1951), který 
se fotografování  věnuje již od mládí. I když sám o sobě tvrdí, 
že není fotograf a že fotoaparát s sebou nosí jen tak jakoby 
navíc, prohlídka vystavených téměř 40 fotografií nás přesvědčí 
o opaku. 
 Po krátkém úvodním slovu předsedy ZO ČSOP Milana 
Klimeše  zpestřili vernisáž  svým vystoupením mladí kytaris-
té pod vedením p. Machaly, kteří zahráli několik trampských 
a folkových písniček. Mnozí z přítomných návštěvníků si jejich 
písničky zazpívali s nimi.
 Po následné prohlídce vystavených fotografií proběhla srdeč-
ná diskuse hostů s autorem i pořadateli především o vystavených 
fotografiích, ale i přírodě a o našem vztahu k ní.
 Výstavu s názvem „KRÁSY NAŠÍ KRAJINY VE FOTO-
GRAFII“ můžete v prostorách Oranžerie u zámku zhlédnout 
denně od 7 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Výstava 
potrvá do konce března 2013.

Za pořadatele Milan Klimeš
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Rozšíření fotogalerie obce 
o další zajímavé snímky 

Obecní úřad Bludov již několik let provozuje Fotogalerii 
obce Bludov, do které jsou pravidelně vkládány fotografie 
z kulturních a jiných akcí pořádaných v Bludově a blízkém 
okolí. Za rok 2012 ve fotogalerii evidujeme fotografie 
z celkem 47 akcí od různých autorů. 
 Z důvodu zajištění fotografií z co největšího počtu kona-
ných akcí bychom rádi požádali všechny občany, kteří rádi 
fotografují, o příležitostné, případně pravidelné poskytová-
ní fotografií do obecní fotogalerie. Do obecní fotogalerie je 
možné přidávat i fotografie z akcí, konaných před několika 
lety, dále například fotografie dobové, fotografie z přírody 
z katastru obce, fotografie památek, panoramatické foto-
grafie atd.
 Fotografie je možné k zavěšení předat v elektronické 
verzi buďto Jarmile Divišové – KD Bludov nebo Haně 
Činkové – OÚ Bludov, případně přímo nakopírovat na 
vzdálený server přes ftp přístup: 
adresa: ftp://foto.bludov.cz
jméno: foto.bludov.cz
heslo: foto

U každé fotografie evidujeme jejího autora, případně její 
popis, minimální šířka nebo výška fotografie musí být 
840px, ideální je však originál v původní velikosti. Dále je 
možné dle uvážení autora na fotografii umístit copyright. 
Jméno autora a případný popis fotografií je nutné přiložit 
k fotografiím např. v dokumentu formátu MS Word, 
případně zaslat na adresu webmaster@bludov.cz 
 Další informace o zavěšování fotografií do Fotogalerie
obce Bludov je možné najít přímo na stránkách fotogale-
rie.

Obecní úřad Bludov 

Výsledky prvních přímých prezidentských 
voleb v Bludově

Kandidát Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

č. příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA KDU-ČSL 90 5,51 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. bezp. 357 21,88 X X

3 Bobošíková Jana Ing. Suverenita 52 3,18 X X

4 Fischerová Taťána Klíčové hnutí 45 2,75 X X

5 Sobotka Přemysl MUDr. ODS 43 2,63 X X

6 Zeman Miloš Ing. SPOZ 320 19,61 888 56,02

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. bezp. 129 7,90 X X

8 Dienstbier Jiří ČSSD 303 18,57 X X

9 Schwarzenberg Karel TOP 09 292 17,90 697 43,97

V lednu proběhla dvě kola prvních přímých voleb prezidenta, 
a to i v Bludově. Kvůli plesové sezóně se poprvé nenacházela 
volební místnost v kulturním domě, ale v jídelně základní ško-
ly. První kolo proběhlo 11. - 12. ledna 2013, druhé, do něhož 
postoupili dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního, 25. – 26. 
ledna 2013.
 V Bludově mělo právo zúčastnit se voleb 2582 voličů 
(v druhém kole o jednoho méně), z nichž toto právo využilo 
1636 voličů (63,36 %) v kole prvním a 1613 (62,50 %) v kole 
druhém. V obou kolech byla bludovská účast mírně vyšší, než 
celorepublikový souhrn (61,31 %, resp. 59,11 %).
 Bludovské výsledky prvního kola se zásadně lišily od celo-
republikových. Zatímco v celé ČR se na prvním místě umístil 
Miloš Zeman (24,21 %) a na druhém Karel Schwarzenberg (23, 
40 %), v Bludově zvítězil Jan Fischer, druhý byl Miloš Zeman, 
třetí jen o pár hlasů Jiří Dienstbier a až čtvrtý Karel Schwarzen-
berg. To výsledky druhého kola už byly těm celorepublikovým 
podobnější – v celé ČR získal Miloš Zeman 54,80 %, Karel 
Schwarzenberg 45,19 %. Souhrn bludovských výsledků ukazuje 
následující tabulka.

Výsledky prezidentských voleb 2013 v Bludově

Zdroj: www.volby.cz

Poměrně výrazné rozdíly byly opět v hlasování mezi oběma 
bludovskými okrsky. V prvním kole zvítězil v okrsku č. 2 
(střed obce a horní konec) Miloš Zeman (22,08 %), zatímco v 
okrsku č. 1 (dolní konec po ulici 8. května, u lázní, Dr. Březiny 
a Stará) měl o 6 % méně a skončil dokonce až čtvrtý – za Janem 
Fischerem, Jiřím Dienstbierem a Karlem Schwarzenbergem! 
Výraznější podpora Miloše Zemana na horním konci vedla zřej-
mě k oslabení Jiřího Dienstbiera, který zde skončil o jeden hlas 
za Karlem Schwarzenbergem. Stejně tak najdeme i další rozdíly, 
které svědčí o nezanedbatelných odlišnostech jednotlivých částí 
Bludova. 
 Když se podíváme na srovnání Bludova s dalšími obcemi 
šumperského okresu, všimneme si, že bludovská podpora Miloši 
Zemanovi v druhém kole patří k nejnižším. Karel Schwarzen-
berg vyhrál ve dvou obcích okresu – v Hraběšicích (58,83 %) 
a v Chromči (51,84 %) - všude jinde vyhrál Miloš Zeman. 
Zemanova nejčastější podpora v obcích šumperského okresu 
byla 66 - 75 %, méně než bludovských 56,02 % získal v Branné, 
Hoštejně, Jedlí, Mírově, Šléglově a Vikýřovicích, všude jinde 
byla jeho podpora vyšší.

Stanislav Balík ml.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad upozorňuje občany, že  opět 
přijímá objednávky na bionádoby  
(hnědé plastové popelnice o objemu 240 l). 
Cena  za jednu nádobu  činí 787,-Kč.

Termín uzávěrky objednávek se nestanovuje.

Dále upozorňuje občany, že počet  obecních 
bionádob bude v letošním roce snížen o 30 kusů.

Důvodem je  odcizení  několika bionádob.

S případnými dotazy se obracejte na pana 
L. Kočtaře referenta OÚ Bludov mobil: 605254426

Děkujeme  za pochopení
OÚ Bludov

PRODEJE  v kulturním domě

v březen 2013 
Středa  13. 3. -  levný textil 8.30 – 16.30 hod.
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Vážení spoluobčané,
Po delší době vás chceme opět informovat o provozu kanalizace, 
ČOV a přečerpávací stanice u lázní.
 Provoz kanalizace, ČOV a přečerpávací stanice u lázní 
probíhal a probíhá celkem bez větších potíží. Mimo již zaběhlé 
odstřeďování kalu máme na ČOV od začátku roku 2011 vybu-
dovanou i technologii na srážení fosforu. Toto doplnění bylo 
dáno zákonem. Zprovozněním technologie na srážení fosforu se 
zlepšila kvalita odstředěných kalů – zvýšila se procenta sušiny 
v odlisovaném kalu. Kaly jsou na základě smlouvy odváženy na 
skládku do Rapotína. Za rok 2012 bylo celkem vylisováno a od-
vezeno 168,72 tun kalů, průměrné procento sušiny bylo 18,8%.
Co nás však hodně trápí, je neskutečná bezohlednost menší 
části bludovských obyvatel. Když se zvedne poplatek za stočné 
– dotkne se to všech obyvatel a přitom i z části navyšující se 
náklady má svědomí malé procento nezodpovědných občanů 
a občanek Bludova. Někdo se nad těmito řádky může pohoršo-
vat, ale toto tvrzení je doložitelné. Pro názornost uvedu několik 
případů, které hovoří za vše a nad kterými leckteří z vás budou 
kroutit hlavou. Některým není zatěžko vyhodit a spláchnout do 
kanalizace např. zbylé potraviny (brambory, okurky, atd.) mikro-
tenové a igelitové sáčky, hadry na zem, dokonce i trenky. Tento 
materiál pak ucpává česlové koše a je nutno je často kontrolovat 
a vybírat a přitom kolikrát nejde ani tolik o množství odpadu, 
jako o jeho nepropustnost. Rovněž pro nás bylo nepochopitelné, 
jak může někdo do kanalizace spláchnout hlavy od kaprů nebo 
stažené celé boky kaprů a jejich vnitřnosti (toto se objevovalo 
nejvíce na podzim), špony od vrtačky nebo podobného zařízení, 
kusy salámů délky cca 5 až 6 cm, nerozkrájené naložené okurky, 
atd. Také se opakovaně v dost velkém množství objevují použité 
dámské hygienické potřeby, parfémované dětské utěrky, plasto-
vé nádobky od různých osvěžovačů do WC, atd. Několikrát nás 

Splašková kanalizace a ČOV
překvapily vnitřnosti z drobných domácích zvířat. Jak vidíte, 
kanalizace slouží pro některé jako odpadový koš, kterým se vy-
hozené věci spláchnou někam. Hlavně že to nemusí řešit ta která 
konkrétní osoba, však se to v anonymitě ztratí.
 Dost velké trápení nám připravují nelegální „paliči“. V určitá 
období se v česlových koších a následně ve šnekových česlích 
a lapáku písku objevuje velké množství obilního zrna a různých 
pecek. Pokud se situace nezklidní, tak zvažujeme, že požádáme 
o spolupráci pracovníky Celní správy, popř. Policie a pak bude 
nelegální pálení pro někoho velmi drahé. Uvedeného odpadu 
rok od roku přibývá. Mnohem více tohoto „zboží“ přitéká se 
splaškovými vodami stokou „B“, tj. od hlavní silnice na Zábřeh 
a spodní konec, než na přečerpávající stanici u lázní. Z toho je 
zřejmé, kde jsou aktivnější nelegální „paliči“. 
 A jak můžeme tvrdit, že odpadu stále přibývá? V roce 
2008, kdy již byla ČOV zaběhlá, nám stačila na 14 dnů jedna 
popelnice 110 litrů na odpad z česlového koše na ČOV, jedna 
popelnice 110 litrů od šnekových česlí a lapáku písku a jedna 
popelnice 110 litrů na přečerpávací stanici u lázní (období mezi 
vývozem komunálního odpadu). Nárůst sice nebyl skokový, ale 
v současné době na odpad z česlových košů na ČOV nám stěží 
vystačí 5 popelnic o obsahu 120 litrů, u šnekových česlí někdy 
nepostačí ani popelnice o obsahu 240 litrů, u lapáku písku bývá 
pravidelně plný kontejner o obsahu 1100 litrů a na přečerpávací 
stanici bývají 3 až 4 popelnice o obsahu 120 litrů. K tomu je 
nutno připočítat 2x ročně čištění přečerpávacích nádrží u ČOV 
a u lázní. U ČOV je nádrž hluboká 7,5 metru, takže je nutno 
objednat speciální techniku z Olomouce. 
 Sami si můžete udělat obrázek o tom, jak někteří obyvatelé 
Bludova šetří, „třídí“ a zbavují se různého odpadu na úkor větši-
ny, co odpady pečlivě třídí a snaží se snižovat náklady.   

  Referent OÚ

Kulturní dům Bludov a Česká tábornická unie - jesenická
oblast srdečně zvou všechny příznivce trampských,

folkových a country písniček na

Severomoravské 
oblastní kolo

TRAMPSKÉ PORTY
v sobotu 2. března 2013
začátek ve 14:00 hod.
Kulturní dům Bludov

Tato hudební soutěž proběhne za účasti nejlepších kapel 
z našeho regionu. Sálem se rozezní písničky trampské, 

folkové, country i bluegrassové.
Z tohoto žánru vybere porota vítěze v kategorii interpretační 

a autorské. Diváci rozhodnou, který interpret obdrží cenu 
diváka. Vítězové v kategorii interpretační postoupí do semifinále 

a finále soutěže „Českého národního kola “ v Řevnicích  
u Prahy, které se koná 28. - 30. 6. 2013. Vítězové autorské 

soutěže postoupí do semifinále v Ústí nad Labem.
Zveme všechny příznivce této muziky, přijďte podpořit 

soutěžící a zpříjemnit si sobotní odpoledne. Každoročně patří 
návštěvnost Porty v Bludově k těm nejlepším v republice.

Vstupné 30 Kč

Kulturní dům Bludov Vás zve 
na výstavu sbírek a výrobků

MŮJ KONÍČEK VIII.

Zahájení výstavy
PÁTEK 22. BŘEZNA 2013 V 18.00 HOD.

• Kulturní program
• Úvodní slovo – vystavovatelé

Výstava bude otevřena
• Sobota 23. a neděle 24.3.2013 

od 9 do 16 hod.
• V pracovní dny pondělí až pátek 

25. – 29. 3. a  úterý až pátek 
2. – 5. 4. 2013 od 8 do 17 hod.

- vstupné dobrovolné – 
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Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na 
nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

 27. dubna a sobota 
18. května 2013

Cena 200.- Kč
Přihlášky v Kulturním 

domě Bludov tel.: 583 238 177

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

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.

Kruh přátel hudby Bludov
Vás zve na

Hudebně dramatický pořad 
s hudbou a kresbami 
Bohuslava Martinů

Michal Mašek - klavír
Pavel Trojan, jr. – herecká spolupráce 

Vstupné 40 Kč

Neděle 3.března 2013 
v 16:00 hod. Zámek Bludov

4. BLUDOVSKÝ DĚTSKÝ BAZAR!!!

Hromadí se Vám doma dětské věcičky?
- oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.

Nabízíme možnost výhodné koupě, 
prodeje či směny!!!

Kdy: Sobota 6. dubna 2013 od 9-11 hodin
Kde: Kinosál Kulturního domu Bludov

Zájemci o rezervaci prodejního místa 
a víc informací se, prosím, hlaste nejpozději 

do 1. 4. 2013 na tel. č.: 583238177 
nebo e-mail: kulturni.dum@bludov.cz  
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V březnu 2013 oslaví
Matura František Zahradní  75
Adam Karel Tř.A.Kašpara 75
Konečná Emilie Tř.A.Kašpara   80
Špičková Zdenka 8.května  80
Hlaváček Zdeněk Lázeňská  81
Konečná Anna Družstevní  83
Kulhajová Zdeňka Ztracená  83
Toman Josef Tyršova  83
Zatloukalová Cecilie    Úzká  84
Matějíčková Josefa Palackého  85
Spáčilová Jitka Tř.A.Kašpara 85
Plíhalová Marie Školní  86
Jurásková Josefa B.Němcové 92

  Dne 13. února jsme si připomněli 100.výročí 
narození naší maminky, paní

Aloisie Juřinové
S láskou vzpomínáme. Celá rodina.

  Dne 27. března 2013 uplyne 1. smutné výročí 
od úmrtí paní

Anežky Jakvertové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Nikdy 
nezapomenou druh s rodinou 
a bratr s rodinou.

  Dne 23. března 2013 vzpomínáme na 
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše maminka

Marie Kašparová
S úctou a láskou stále vzpomíná celá rodina.

Bludovan 2/2013

Pondělí 4. března 2013 od 18.00 hod.
 kinosál Kulturního domu Bludov

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

 cestopisnou přednášku 

s Ivo Müllerem
STŘEDNÍ ASIE

Tádžikistán, Uzbekistán a Turkmenistán: 
Hissarský a Alajský hřeben, Fanské hory, Kugitang-tau; 

Samarkand, Buchara, Dušanbe – bazary, čajovny, mešity; 
strašlivý Tamerlán a osvícený Ulugbek. Kazachstán 

a Kyrgyzstán: nedobytný Ťan-Šan

Kulturní dům Bludov vás zve 
na hudebně zábavný pořad  s nejkrásnějšími 

melodiemi z operet a muzikálů

- vstupné 40,- Kč -

OPERETA 
V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 

ÚČINKUJÍ
• Sólisté Moravskoslezského národního divadla 
v Ostravě a členové Slezského divadla v Opavě

• Hudební  a taneční doprovod - členové orchestru 
Slezského divadla v Opavě

• Slovem provází Alena Bastlová 
a František Štěpán /Petr Miller/

Pátek 29.března 2013
v 18:00 hodin 

®®

POZVÁNKA
 

So 2. 3. 14.00  Trampská PORTA
Ne 3. 3. 16.00  Koncert KPH a výstava /zámek/
Po 4. 3. 18.00  Cestopisná přednáška – Střední Asie
Pá 8. 3. 15.00  Ples OTEVŘENÝCH SRDCÍ
Pá 15. 3. 19.00  Travestishow HANKY PANKY
Ne 17. 3. 15.00   Velikonoční pohádka
Pá 22. 3. 18.00  Vernisáž výstavy MŮJ KONÍČEK
So 23. 3.  6.00  Zájezd do Prahy na Děti ráje
23.3.-5.4.   Výstava MŮJ KONÍČEK
Pá 29. 3. 18.00  Operetky v RŮŽOVÉ ZÁHRADĚ

na březen 2013

  Dne 10. února 2013 uplynulo páté smutné 
výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana

Karla Berky
S láskou vzpomínají manželka, dcery Věra 
a Jaroslava s rodinami. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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Dne 13. března 2013 oslaví naše maminka

p.Jitka Spáčilová
krásných 85 let. Přejeme jí hlavně hodně 
zdraví a pohodu se stálým úsměvem na tváři. 
Blahopřeje celá rozvětvená rodina, dcera 
Jitka a syn Stanislav s rodinami a také 
Baslarovi a Snášelovi. Dékujeme Ti za vše, 
co jsi pro nás udělala

Paní Šturmová - Spáčilová

Blahopřání

V r. 1956 se v obcích začínala věnovat zvýšená pozornost 
starým lidem, začínaly se zavádět občanské sňatky a jiné ob-
čanské záležitosti, jako je vítání nových občánků, diamantové 
a zlaté svatby, přání při životních jubilejích atd. 
 V tomto roce v Bludově ještě Sbor pro občanské záleži-
tosti neexistoval a tak Český svaz žen při MNV v Bludově ze 
svých řad vytvořil skupinu tří žen, která se ujala těchto úkolů. 
Byly to Jitka Šturmová, Marie Nimrichtrová a Věra Matýsko-
vá. K nim se přidal ještě Josef Sedláček, matrikář MNV. 

Návštěva u p.Amálie Kočí - 90. narozeniny r.1981

Odhalení pamětní desky A.Kašpara na jeho rodném domě, r.1968

Briliantová svatba manželů Pavlů, r.1985

Bludovan 2/2013

 Samostatný Sbor pro občanské záležitosti byl v Bludově 
ustanoven v  r. 1961 s předsedkyní Jitkou Šturmovou. Prvními 
členy byli Mikulášová Zdeňka, Fingerová Blažena, Vladi-
slav Pavlík, Matýsková Věra, Sedláček Josef, Pavlík Kvirin, 
Ctirad  Šimek, Soural Vladimír, Nimrichtrová Marie, Šimek 
Jan a Hrycajová Antonie.
 Činnosti ve  sboru se paní Jitka Šturmová – Spáčilová vě-
novala až do r.1986, což představuje 30 let obětavé a nezištné 
práce, za kterou jí patří obrovský dík.
V březnu 2013 paní Jitka oslaví své 85. narozeniny. 
Současný SPOZ jí přeje do dalších let hodně zdraví, 
spokojenosti, dobré nálady  a pohody.

Kulturní dům Bludov zve děti 
a jejich rodiče na velikonoční pohádku 

O červeném vajíčku
a rozmarném srdíčku

Rozmarná Blaženka o Velikonocích nemá žádného mládence, 
který by od ní chtěl červené vajíčko z lásky. Jednou se 

právě před velikonočními svátky u Blaženky objeví kouzelná 
babička, jako by spadla z nebe. Pomáhá Blažence s přípravou 
velikonočních oslav a veselými hrátkami naučí Blaženku i děti 

v hledišti, co všechno se má udělat, aby se koledování vydařilo. 
Blaženka se polepší a sousedovic Vojta si k ní nakonec 

rád přijde pro vajíčko z lásky.
Liduščino divadlo-Roztoky u Prahy

V neděli 17.března 2013 
v 15:00 hod.

Vstupné 20,- Kč

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

O čem se psalo v regionálním tisku v r. 1999 
Náměstek ministra školství Soural dostal v Bludově své vy-
svědčení OKRES – Uvítat nový školní rok přijel na základní
školu do Bludova náměstek ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy Jaroslav Soural. Jeho vztah k bludovské škole 
je osobní, protože ji kdysi sám navštěvoval.
  První náměstek ministra školství Jaroslav Soural navštívil 
u příležitosti začátku školního roku šumperský okres a prohlédl 
si několik škol. Jeho první zastávkou byl rodný Bludov, kde 
přivítal v místní škole prvňáčky s rodiči. Návštěvě byl přítomen 
i starosta Bludova Josef Sedláček, protože zřizovatelem zdejší 
školy je obec. Příjemné překvapení bývalému žákovi připravil 
ředitel školy, když mu předal vysvědčení z třídního výkazu 
a některé fotky z doby, kdy budoucí náměstek bludovskou školu 

navštěvoval. „Na jedné z nich se ani nepoznal,“ usmívá se ře-
ditelka školského úřadu Hana Kolaříková, která Sourala po celý 
den doprovázela.
 Dalším bodem jeho programu bylo setkání s pracovníky 
Školského úřadu v Šumperku, kde mimo jiné konzultoval 
stávající problémy s vedoucími jednotlivých oddělení. Na III. 
základní škole v Zábřehu po prohlídce budovy přivítal ve funkci 
jejího nového ředitele Miloše Lachnita. „Sama jsem dosud kvůli 
pracovnímu vytížení neměla možnost bývalého kolegu ze školské-
ho úřadu Miloše Lachnita uvést do nové funkce, takže to vlastně 
bylo trochu splacení dluhu,“ dodala Kolaříková. V Zábřehu 
si pak náměstek prohlédl ještě další dvě školy vyššího typu.

V minulém čísle jsme vás informovali o vydání nového indikačního seznamu, který také upravil spektrum léčených indikací 
v bludovských lázních. 
 Kromě již tradiční komplexní lázeňské léčby obezity u dětí a dorostu a příspěvkové lázeňské léčby nemocí pohybového ústrojí 
u dospělých pacientů rozšiřujeme nabídku o léčení dospělých s indikací IV/1 diabetes mellitus a o komplexní léčbu většiny indikací 
VII a XXVII nemocí pohybového ústrojí jak u dětí a dorostu, tak i u dospělých pacientů.
 Komplexní léčba dospělých pacientů byla indikačním seznamem zkrácena na 21 dnů, u příspěvkové léčby, která je také 
v délce 21 dnů, si může pacient s lékařem domluvit kratší dvoutýdenní pobyt. Tím se příspěvková léčba, u které si pacient sám hradí 
náklady na pobyt a stravu, stane pro něj finančně dostupnější. 
 Lázně Bludov mají uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se všemi sedmi zdravotními pojišťovnami. Důleži-
tou skutečností je také prodloužení smluvního vztahu s VZP na další pětileté období. 
 Plný rozsah léčených indikací v bludovských lázních si pro své dospělé pojištěnce zajistily Všeobecná zdravotní pojišťovna, 
Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Revírní bratrská 
pokladna. 

Lázeňské okénko

VZP VoZP ČPZP
ZP 
MV

RBP OZP ZPŠ

IV/1 Diabetes mellitus KP KP KP KP KP KP

VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia KP KP KP KP KP

VII/2 Bechtěrevova nemoc, KP KP KP KP KP

VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis. Sekundární artritis. KP KP KP KP KP
VII/5 Osteoporóza s komplikacemi. KP KP KP KP KP
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, kosterních svalů nebo kloubů KP KP KP KP KP KP P
VII/7 Koxartroza a gonartroza. KP KP KP KP KP P
VII/8 Artrózy. Artropatie. KP KP KP KP KP P
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom KP KP KP KP KP KP P
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady K K K K K
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích. KP KP KP KP KP KP P

K – komplexní léčba, P – příspěvková léčba.

Lázeňská léčba dětí a dorostu je zajištěna v plném požadovaném rozsahu se všemi zdravotními pojišťovnami. 

V měsících březen a duben 2013 Vám nabízíme očistné procedury se slevou !
Infrasauna (původní cena 120 Kč)  1 procedura 110 Kč, sada 5 procedur   480 Kč
Biotherik (původní cena 200 Kč)  1 procedura 180 Kč, sada 5 procedur   800 Kč
Lymfodrenáž přístrojová (původní cena 200 Kč)  1 procedura 180 Kč, sada 5 procedur   800 Kč
Hydrokolon (původní cena 550 Kč)  1 procedura 490 Kč, sada 3 procedur 1200 Kč
Ozonoterapie – sycená infúze (původní cena 350 Kč)  1 procedura 300 Kč, sada 5 procedur 1300 Kč
Umožněte svému tělu zbavit se nahromaděných toxických látek – výborné jako prevence jarní únavy.
Objednávky a informace na tel. č. 583 301 226, 724 285 851.

Bludovan 2/2013
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Vyšlo v časopise GAMBIT – šachový zpravodaj Olomouckého kraje – únor 2013, ročník XV., č. 3

RAPID V BLUDOVĚ
Jiří Zapletal
V sobotu 15. prosince se uskutečnil 1. ročník vánočního turnaje 
v Bludově. Zcela nový turnaj v našem regionu pořádaný Jardou 
Dobešem mne nalákal k účasti, po delší době jsem nešel na po-
chod, ale zahrál rapid jednotlivců 7x20 minut. Z bludovského 
vlakového nádraží je to dobrých 35 minut chůze, ranní spěch 
na včasnou prezentaci mi zkrátil ochotný místní občan, kterého 
jsem stopnul a on mne nezištně přiblížil až do středu obce.
 V kulturním domě již byly připraveny šachovnice pro 50 
hráčů a též skvělé věcné ceny pro všechny, včetně nádherných 
pohárů pro 3 nejlepší a také pro 3 nejúspěšnější hráče z Bludova. 
Chviličku se čekalo na pár opozdilců, ale ve čtvrt na deset byl 
turnaj zahájen, prezentovalo se nakonec 26 hráčů. Mezi hlavní 
favority patřila pětice KM: Vít Valenta, René Frnka, Jiří Zaple-
tal, Pavel Strašil a Jiří Stehlík, situaci nám notně ztížili Pavel 
Frolek, Karel Haderka, Roman Reichl, Zdeněk Kropáč i Jiří 
Bainhofner /Praha-Smíchov./
 V turnaji startovalo 11 domácích hráčů, z toho 1 dívka 
-  Julie Konečná a také spolupořadatelka Markéta Uhlová, ta 
získala pěkné 2 body a ocenění pro nejúspěšnější ženu. Z do-
mácích hráčů skončili nejvýše na 9. a 10. místě Karel Hlásný 
a Zdeněk Růžička, oba uhráli 4 body, třetím oceněným byl 
16. Ladislav Střelec se 3,5 body.
 A teď k boji o pohárová umístění: Víťa kolísal již ve 
2. kole s Karlem Haderkou, v prvním souboji favoritů přehrál 
Renek Stehlíka. Celkové pořadí výrazně ovlivnilo čtvrté kolo: 

v koncovce jezdec + 3 pěši proti střelci + 3 pěchům jsem Víťovi 
nabídl remízu, on odmítl a okamžitě vlezl od vidličku. Protože 
jsme oba hráli velmi rychle, stihnul jsem ještě i řízek a Holbu 
v nedaleké restauraci. Po návratu jsem s úžasem zjistil, že mne 
nečeká Renek, ale Pavel /při odchodu měl černý spojené 2 pěš-
ce navíc ve čtyřvěžovce + harmoniku na 2. řadě, závěr ale byl 
úžasný, bílý pohrozil matem, černý se vzdal, přestože mohl dát 
dvojtažec on!/ V pátém kole mne trápil Pavel, ale zablokova-
ných 7 sloupců neprorazil, nerozhodný výsledek jsem pak přidal 
i s Jirkou Stehlíkem a oba jsme se šetřili na závěr. Mezitím se 
k čelu dotahoval i Víťa, Renek i Frolek. V posledním kole rychle 
odremizoval Pavel se Stehlíkem a zajistil si výhru v turnaji. Na 
druhé desce jsem bojoval já s Renkem, remízu mi pochopitelně 
nebral, ale v tvarůžkách se dostal do menších potíží a při přecho-
du do horší věžovky již půlku vzít musel.
 Turnaj tak vyhrál Pavel Strašil se 6 body, přede mnou 
s 5,5 bodem, z pětibodových byl nejspokojenější Stehlík ze 
Sokola Kolín, který skončil na 3. místě. Všichni jsme získali 
nádherné poháry, diplom a krásnou cenu – vítěz si vzal 2dílnou 
Ottovu encyklopedii, další v pořadí pak dárkové koše /mj. i se 
svatomartinským vínem/. Čtvrtý skončil René Frnka a pátý Vít 
Valenta, oba rovněž s 5 body, těsně za nimi pak Pavel Frolek 
a Karel Haderka. Krásnou věcnou cenu dostal každý, navíc ještě 
i kalendář na příští rok s pamětihodnostmi Bludova. Turnaj pro-
běhl v přátelské vánoční atmosféře, trojice rozhodčích neměla 
žádnou práci. Je potěšitelné, že v našem regionu vznikl další 
pěkný turnaj a doufejme, že jeho pořádání se stane tradicí a že 
elán a nadšení panu Dobešovi vydrží co nejdéle. 

Vážení představitelé obce,
obracím se na Vás s prosbou, potřebuji poradit, jak postupovat 
v případě volného pobíhání psů. Bydlím v Bludově a osobně 
jsem se setkal s pobíháním velkých psů (několikrát bojový pes 
bez obojku, vlčák, 3x labradoři - ti pokaždé jiní, obojek měli) 
bez dozoru svého pána. Jedná se o velká plemena, u kterých 
nikdy nevíte, co nastane.
 Při procházkách jsem několikrát viděl, že majitelé mají ote-
vřenou bránu, pes si vyběhne jakoby nic, ale on to může chápat, 
jako obranu svého teritoria. Mně osobně to je celkem jedno (sám 
mám psy rád, ale mám k nim respekt), když půjdu sám, tak se 
s tím srovnám, ale co maminky s malými dětmi. Jistě chápete, 
co tím myslím. Když půjdou s nimi na procházku, do školky, ob-
chodu nebo k doktorovi, není to pro ně příjemné setkání, proto-
že pohyb v ulicích Bludova není nijak závratný, zvláště na jeho 
koncích, kdo jim pomůže v případě nepříjemností? Jak reagovat 
na jejich blízkost? Mobilem, pokud ho má při ruce a čas zavolat 
pomoc, když většina otců pracuje? To je smutné zjištění. Nechci 
to přivolávat, ale už bylo tolik případů napadení dětí a nejen 
dětí. Psi se můžou přiblížit k dítěti, to se může leknout nebo 
udělat nečekaný pohyb nebo může jet na dětských odrážedlech, 
kdy některé vydávají rachotivý zvuk a pro něj to může být povel 
k útoku. Pes je tvor, který má jen zvířecí instinkty a to může být 
sebelépe vycvičen.
 Nechci být paranoidní, nechci ani uspořádat hon na volně 
pobíhající psy, ale majitelé, kterým psi utečou, aniž je mají 

v dohledu, jsou absolutně nezodpovědní a nechápu, že si taková 
zvířata pořizují, když je nejsou schopni ani zabezpečit. Pokud 
na to majitele upozorníte, v drtivé většině Vám odpoví: „On je 
hodný, ten nic neudělá,“ (ale ten práh leknutí si vůbec neuvědo-
mují, že může nastat, a pak řeknou - je mi to líto - a jeden mladý 
život tím neskutečně poznamenají, vlastně i ten svůj).
 Zrovna včera jsem šel s dcerou na vycházku a jenom vyjdu, 
labrador, samozřejmě bez dozoru, hezkou chvíli se kolem nás 
motal, pak odběhl, ale sledovat ho s dcerou v náručí, to by brzo 
naštvalo i Vás. Následující procházka byla zkažená, protože 
jsem byl pořád ve střehu jestli se ten pes zase neobjeví.
 Myslím si, že i zodpovědní majitelé, ať nemluvím jen 
o dětech, kteří mají psy na vodítku a potkají volně pobíhajícího 
psa, také znejistí (nikdo mi nevymluví, že jsou v klidu, pozn. 
z vlastní zkušenosti) stačí, aby volně pobíhající pes nesnášel 
jiného a už je to nepříjemné. Majitel svého udrží, ale kdo udrží 
toho druhého? 
 Sám nevím, jaká je v Bludově vyhláška k této věci, ale mělo 
by se to na obci řešit, pokud možno, razantně. Pokud není, tak  
určitě je v pravomoci obce vyhlášku stvořit, v obecní radě jsou 
právníci, kteří musí vědět, jaké jsou možnosti k jejímu vydání. 
Pokud možnost není, pak už je to asi jenom na svědomí majitelů.
 Rád bych, aby byly procházky v Bludově pro nás všechny 
klidnější (pokud jsem se někoho dotknul, že za něj mluvím, tak 
se omlouvám) v příjemné náladě a ne v „nejistotě“.

J.Š.
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Pěvecká soutěž
Dne 28. ledna proběhlo školní kolo pěvecké soutěže pro žáky 
1.stupně. Umístění:

Bludovan 10

Zprávy ze školy

1.tř. 1. místo: Znojová Zuzana 2.tř. 1. místo: Váňová Tereza
 2. místo: Veselá Karolína  2. místo: Divišová Michaela
 3. místo: Horáček Štěpán  3. místo: Ženčáková Lucie

3.tř. 1. místo: Janíčková Karolína     4.-5.tř.  1. místo: Filipová Barbora
 2. místo: Kubíčková Eliška                 2. místo: Janková Helena
 3. místo: Sadilová Jana                      3. místo: Dvořáková Zuzana

Všem děkujeme za účast a výhercům moc blahopřejeme.
        Irena Dokoupilová

Recitační soutěž
11.února 2013 proběhl na naší škole další ročník recitační sou-
těže pro žáky 1. stupně. Recitátoři byli rozděleni do 4 kategorií. 
Pořadí soutěžících bylo následující: 1. třída: 1. Karolína Jurán-
ková, 2. David Matějček, 3. Markéta Nedomová, 2. třída: 1. Mi-
chaela Hellerová, 2. Tobiáš Kříž, 3. Lucie Ženčáková, 3. třída: 
1. Daniela Oláhová, 2. Tereza Váňová, 3. Magdalena Hajduko-
vá, 4.+5. třída: 1. Karolína Ščučková, 2. Pavel Mazák, 3. Michal 
Příhoda. Všechny soutěžící porota chválí za přípravu, krásné 
básně, vítězům blahopřejeme a těšíme se na další ročníky.

Jarmila Březinová

Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň
Ve druhém únorovém týdnu se zájemci z 1. stupně zdokonalo-
vali ve svých lyžařských dovednostech na sjezdovce „U Kareše“ 
v Koutech nad Desnou. I několik úplných začátečníků po třech 
výcvikových dnech předvádělo plynulé obloučky. Nechyběl ani 
závěrečný závod ve slalomu, ve kterém všichni ukázali tu svou 
nejrychlejší jízdu. Tři dny strávené na sněhu se opravdu vydaři-
ly, všichni se už těšíme na příští zimu.            

             Dana Králová

Zápis aneb Budoucí prvňáčci na návštěvě 
u pejska a kočičky
Půvabná knížka Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“ 
se stala inspirací letošního zápisu do 1.třídy naší školy. K zápisu 
přišlo 41 předškoláků, které uvítal pejsek s kočičkou. Provedli 
je cestou z obrázků vyzdobenou školou do budoucí třídy. Zde je 
čekaly nejen usměvavé paní učitelky, ale také pár úkolů, které 
budoucí žáčci skvěle zvládli. 

                Iveta Šejnohová

Výsledky našich žáků v anglických soutěžích
 29. ledna proběhl na VOŠ a SPŠ v Šumperku 1. ročník 
soutěže SEARCH IT! ve vyhledávání informací na internetu 
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kola v Šumperku. Soutěžící museli prokázat znalosti a doved-
nosti v několika oblastech. Vyzkoušeli si čtení a poslech s kon-
trolou porozumění, popisovali situaci na obrázku a reagovali na 
podnět nebo otázku. V kategorii 7. tříd zvítězil František Heblák, 
v kategorii 8.- 9. tříd Dominik Soural a postoupili tak do okres-
ního kola.
 Okresní kolo soutěže se uskutečnilo dne 19. února. Domi-
nika, který onemocněl a nemohl se zúčastnit, nahradil Ladislav 
Drážný. Spolu s Františkem statečně zabojovali v šesti různých 
disciplínách a za svou snahu byli odměněni 10. a 14. místem. 
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu anglické-
ho jazyka.
  Mgr. Ivana Brázdová

Beletrie pro dospělé: 
1 Cubeca, K. Pravá tvář anděla
2 Victor, C. Hry osudu
3 Lowell, E. Zmatek v srdci
4 McKinley, Tamara Ostrov ztracených snů
5 Cooper, R. Nástrahy velkoměsta
6 Steel, D. Hotel Vendome
7 Harbison, B. Krásná, bohatá, štíhlá
8 Sabino, M. Den, kdy  jsem zabil svého otce
9 Peters, E. Záhada sarkofágu
10 Whitton, H. Karel IV.
Beletrie  pro děti: 
1  Čtyřlístek ve filmu
2 Klimek, H. Strašidlář
3 Pospíšilová, Z. Lumpíček a Rošťanda
4 Trnková, K. Co vyprávěl vánoční zvonek
5 Trnková, K. Básničky s obrázky
6 Kahoun, J. O autech
7 Bumbová, S Lapálie s mořskou pannou
8  Winx Layla má rande
Naučná pro děti: 
1 Trnková, K. Počítáme s babičkou
2 Šmalcová, A. Kouzelné krajky z papíru
3 Beurenmeister, C. Učíme se kreslit

Naučná pro dospělé: 
1  Chuť Jeseníků
2 Herynek, P. Lidové vánoční ozdoby
3  TOP Půvabné hvězdy
4 Khidayer, E. Život po arabsku

Novinky v knihovně k 30.1.2013 Mateřské centrum 

nabízí maminkám na mateřské dovolené a jejich 
dětem možnost pravidelně se setkávat
každé úterý dopoledne od 9.30 hod.

v MATEŘSKÉM CENTRU v Kulturním domě Bludov
• Kontakt maminek a pohybová aktivita předškolních dětí

• Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek, 
rozvíjí pohybové schopnosti a napomáhá 

začlenění do kolektivu vrstevníků

• Ved. Miroslava Vykydalová
• Vstupné 10.- Kč

Firma Rebak pořádá výprodej oděvů,
kus za 25 Kč, 13. 3. 2013, 

Kulturní dům Bludov 8.30 -16.30 hodin
ve 12 hodin doplnění nového zboží.

POZOR - DALŠÍ KOSMETIKA 
V KULTURNÍM DOMĚ BLUDOV

 14. března a čtvrtek 21. března 2013    
Tel.: 606 026 220

Nabídněte, prosím, pronájem
bytu v Bludově, nejlépe 2+kk až 3+1.

Volejte nebo posílejte SMS
na: 724 137 025 děkuji.
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v anglickém jazyce, určený pro základní školy. Soutěž byla roz-
dělena do dvou kategorií pro 8. a 9. ročník. Protože rádi zkouší-
me něco nového, přihlásili jsme čtyři naše dobrodruhy do tohoto 
zajímavého zápolení a byli zvědaví, jak se se vším poperou. Na 
zodpovězení 30 otázek měli jednu hodinu, ale kdo si pospíšil 
a hledal správně, měl šanci na lepší umístění. 
 Nejvíce se dařilo Petru Vaňkovi v kategorii 8. tříd (28 sou-
těžících), který skončil na 4.- 5. místě se stejným počtem bodů 
jako vítěz. Rozhodoval pouze čas, potřebný na vypracování 
daných úkolů. Petrovi gratulujeme a všem dalším soutěžícím 
děkujeme za reprezentaci školy.
 30. ledna proběhlo školní kolo konverzační soutěže MŠMT 
v anglickém jazyce, v němž žáci bojovali o postup do okresního 



Do tohoto času spadají také průvody ordnerů s německými pra-
pory českými vesnicemi. Skupina německých darebů vyšla si ze 
Šumperka s německým cárem do českých vesnic, Hrabenova, 
Rudy, Olšan, Bohutína a Bludova. Kdo nezvedl před nimi ruku 
k německému pozdravu, byl bit a fackován, tomuto týrání neušli 
ani ti, kteří se chtěli před průvodem ukrýti v domě. Byli vytaženi 
na ulici, tam před zraky všech ztýráni. V Bludově bylo více osob 
ztýráno, někteří byli vedeni až ke kapličce nad Bludovem, kde 
se museli postaviti do řady zdvihnouti ruku k pozdravu a v tom 
byli fotografováni. Toto se stalo v neděli. Druhý den jsme se 
starostou si šli stěžovati do Šumperka na gestapo. Bylo to trochu 
odvážné, ale odvážnému štěstí přeje. U gestapa jsme byli še-
redně přivítáni, bylo nám vyhrožováno vězením a po vyčerpání 
jejich zvláštního gestapáckého slovníku jednoduše vyhozeni na 
ulici. Pořadatelé průvodu totiž tuto příhodu tam již ohlásili.
 Když jsme nepochodili tam , tak povídám starostovi 
Zatloukalovi, když je to zelí kyselé , ať je jako ocet, půjdeme na 
Landrát, třeba tam se nám lépe povede a vedlo se.
 Landrát Kessler, když se dozvěděl, v jaké záležitosti při-
cházíme, se šeredně zachmuřil – měl také již písemné hlášení. 
Posadil si nás před sebe a rozkázal: „Povězte mi celou tu záleži-
tost, ale ani slovo více či méně.“ Když jsem mu vše vypověděl 
a slíbil, že mu vyslechnu všechny zúčastněné protokolárně a pro-
tokoly mu s vlastnoručními podpisy zúčastněných zašlu, odkázal 
nás do vedlejšího pokoje s poznámkou, že bude telefonovat do 
Opavy. Po delší chvilce zavolal nás zpět, omlouval se, že jest mu 
to velice nemilé, co se stalo, a že se to nebude již více opakovat. 
Banda slibovala, že se to bude opakovati každou neděli. Slib 
svůj Kessler dodržel a neopakovalo se to více. V případě, že by 
se to opakovalo, odmítli jsme veškerou zodpovědnost za udržení 
pořádku. Protokoly všech ztýraných mám dosud v úschově.
 Zavedením potravinových lístků nastala mně v kanceláři dal-
ší práce – starost s vystavováním povolení na domácí porážky. 
Byl ustanoven prohližitel dobytka (Vilém Olbert ) - německý 
dareba a ochlasta ze Šentálu (dnes Krásné - pozn. S.B.). Váž-
ným byl ustanoven Alois Krušínský, obecní zřízenec v Bludově. 
Moje povinnost byla občas se přesvědčiti, je-li váha v pořádku. 
A také byla. V jednom případě jsem zjistil, že prase mělo živé 
váhy 180-200 kg dle odhadu, mrtvá váha byla zjištěna na 78 kg. 
Takových příkladů bylo mnoho. Lidé z takových zabíjaček po-
máhali jeden druhému bez všelijakého keťasení, kterého v obci 
v prvém období okupace nebylo.
 V roce 1939 bylo provedeno sčítání lidu. Nařízení stíhalo 
nařízení. Ve sčítacích arších byla také kolonka národnost. Němci 
agitovali od domu k domu, aby se Češi přihlásili za Němce, že 
z toho budou mít velké výhody. V převážné většině nepocho-
dili, ale našli se také slaboši, kteří svodům a slibům neodolali 
a přihlásili se za Němce. Jedno nařízení o sčítání lidu zakazo-
valo dělati výpisy, poznámky a i sdělení třetím nepovolaným 
osobám ze sčítacího výsledku pod trestem smrti. Dalo mi to 
dosti přemýšlení a starostí, jak bych si mohl poříditi seznam 
osob, které svodům a slibům podlehly. V úředních hodinách 
nebylo možné bez prozrazení seznam poříditi. Jedné soboty do-
mluvil jsem se s Al. Krušínským a sl. Smolenovou, že seznam 
pořídíme v noci. Zastřeli jsme okna tak, aby ani paprsek světla 
nemohl na ulici proniknouti a dali jsme se do práce. Krušínský 

a Smolenová listovali v papírech a já jsem psal na stroji. Seznam 
jsme pořídili a uschovali. Byl uschován u více lidí, ale přece se 
zachoval a prokazuje dosud (psáno v říjnu 1945 – pozn. S.B.) 
platné služby při zjišťování Němců v Bludově.
 Došel výnos o hlášení pomníků v Bludově. Byly v obci po-
mníky dva. Pomník padlých v první světové válce a pomník blu-
dovského rodáka akademického malíře Kašpara s poznámkou, že 
oba jsou bezvýznamné a tím byly zachovány. Dále výnos Lan-
drátu o soupisu praporů v obci. Landrát nařizoval, aby všechny 
prapory byly odvedeny do musea v Šumperku. Hlášeny byly tyto 
prapory. Dva ve škole, dva ve spolku Svatopluk, jeden bývalého 
spolku hasičů a jeden spolku Sokol. Výnos tento jsem nechal 
ležeti dva měsíce bez vyřízení. Když přišla první urgence, ležela 
také měsíc a byli všichni vyrozuměni samo sebou prostředníky, 
že se mají prapory odevzdati. Po dojití třetí urgence, a to s osob-
ní zodpovědností starosty, musel býti spis vyřízen. Byl vyřízen 
takto: hasičský prapor jest bezvýznamný a jest veden jako in-
ventář v kostele. Prapor sokolský se v Bludově nenalézá, ztratil 
se, byl snad odvezen do protektorátu. Prapory spolku Svatopluk 
se při ubytování vojska v Bludově také ztratily. Prapory školní 
má v úschově správa školy. Landrát se tímto sdělením spokojil 
a více se nehlásil. Věděl jsem také, kde jsou prapory uschovány. 
Sokolský byl uschován v krčmě u paní Plodové (dnes dům kera-
mika D. Váni - pozn. S.B.) Prapory Svatopluka byly uschovány 
v Národním domě v Bludově až do doby, kdy Erben, ředitel 
škol, po nich začal pátrati. Potom jsem je převzal do úschovy 
já a uchoval jsem je. Byly oblečeny v peřinové povlaky tak, 
že prapory byly dány do jedné a, aby nějaké třásně neb kousek 
nevylezl, dány ještě do druhé a používány jako přikrývka na 
postel. Jedině prapory školní byly odvedeny do Šumperka, o což 
má zásluhu školník a zahradník Zatloukal (předseda školní rady 
-  pozn. S.B.), kteří je vydali, když se Erben po nich sháněl. Po 
převratě jsem po nich v Šumperku důkladně pátral, ale bohužel 
jsem je nenalezl.
 V únoru 1939 byl jmenován Josef Erben, bývalý školní 
inspektor, ředitelem bludovské měštanské školy.
 Starosta obce Petr Zatloukal byl zproštěn starostenského úřadu 
a na jeho místo jmenován Antonín Winkler, advokátní úředník ze 
Šumperka starostou a amstleitrem pro obvod Bludov, Chromeč 
a Bohutín. Jeho úřadování bylo vůči Čechům blahovolné a mír-
né, zakázal však na rozkaz NDSAP v Šumperku všechno české 
vyřizování v kanceláři, jako české zápisy do protokolu, vydávání 
českých potvrzení atd. Do počátku jeho úřadování spadá výměna 
všech čsl. státních cenných papírů za papíry německé. Než byla 
výměna provedena, uplynulo asi půl roku.
 Mezi nově jmenovaným ředitelem škol a pověřencem 
NSDAP Ohmachtem vedly se potajmu boje a jeden druhého oso-
čoval u krajského vedení NSDAP v Opavě, což mělo za násle-
dek propuštění Ohmachta, který musel ihned narukovat k vojsku 
a na jeho místo byl jmenován Erben - obdivovatel Hitlera. Jeho 
úřadování a zasahování do věcí obecních bylo zpočátku dosti 
mírné, ale čím dále více dával cítiti jeho německou nadvládu 
a moc proti všemu českému. Každý i sebemenší stín českosti za 
jeho přítomnosti v úřadě ho rozčilil a odnášeli to zaměstnanci. 
Jeho konečný cíl byl vymýtiti všechno české z obce, a tak se za-
líbiti nahoře. Za jeho vyučování zeměpisu ve škole a nadnášení 

Německá okupace v Bludově – II. díl, svědectví Hynka Mináře
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a vychvalování všeho německého, když dětem ve škole a do-
spělým lidem na veřejné schůzi vykládal, že říše Velkoněmecká 
se rozprostírá od morže Severního až k morži Středozemnímu, 
obdržel přezdívku „Morže“, což již zůstalo až do jeho odchodu 
k vojsku.
 Při odeslání cenných papírů k výměně předsevzal jsem si, 
že bych po výměně mohl část jich prodati a zaplatiti všechen 
obecní dluh, aby až nastane převrat, byla obec čistá a bez dluhu. 
Falešnými výpočty a fingovanými údaji dosáhl jsem u Landrátu 
v Šumperku povolení, bych po výměně část papírů odpovídající 
částce dluhu je odprodal a dluh v občanské záložně v Bludo-
vě, kterého bylo kolem 260 000K zaplatil 26 000ti RM. Když 
konečně po delší době papíry byly vyměněny, byl jsem poslán 
do městské záložny v Šumperku, bych papíry tam vyzvedl. 
Tam jsem jich ihned nabídl za 26 000 RMke koupi, což bylo 
spořitelnou ihned akceptováno, byla po nich velká poptávka 
a za týden byl jsem již vyrozuměn, že jsou již prodány. Šel jsem 
do Šumperka, vyzvedl peníze a aniž jsem je v kanceláři odvedl, 
složil jsem je ihned v záložně v Bludově a dluh byl zaplacen 
a starost odbyta. Jakmile se to Erben dozvěděl, bylo zle. Hrozil 
mi gestapem pro sabotáž německé říše, která ve válce potřebuje 
každý fenik a že zde na obci se tak zachází s penězi, které jako 
veřejné peníze měly se poskytnout říši na válečné výlohy. Má 
odpověď byla, že se ze světa neztratily a, že obci bez dluhů se 
bude lépe hospodařiti.
 Po vybarvení se Erbena jako Čechožrouta byly zahájeny 
kroky k jeho znemožnění, popřípadě k jeho odstranění. Poslal 
se dopis známým osobnostem v jeho dřívějším působišti jako 
okresního školního inspektora. Když odpověď nedošla, vypravili 
se Zatloukal a Stanzel do Žamberka a okolí, aby sehnali nějaké 
důkazy o jeho dřívější činnosti. Podařilo se jim sehnati knihu 
vydanou Erbenem, ve které vychvaloval p. presidenta Beneše. 
Kniha byla odevzdána gestapu. Erben měl již knihu přeloženou 
do němčiny, jména změnil na nynější vedení a sloupy německé 
a předložil ji Landrátu a gestapu. Landrát a gestapo byli však již 
upozorněni jaká to kniha, totiž překlad a záměna jmen. Erben 
nepochodil, jak myslel a jeho postavení a důvěra byly silně otře-
seny.
 V tomto čase onemocněl Erben kožní vyrážkou na rukou. 
Zatloukal jej přesvědčil,že mu může od toho pomoci jen natírá-
ní koňským fluidem (močí březích klisen – ještě donedávna se 
z důvodu přítomnosti hormonu používalo - pozn. S.B.). Erben 
toho použil, ale nepomohlo mu to. Mezi tím učinili jsme na něho 
písemné udání u Landrátu, že Erben je nakažen syfilidou a vyu-
čuje děti ve škole, které může nakaziti. Erben byl vyzván, aby se 
dostavil k úřední lékařské prohlídce, kde mu po prohlídce byla 
udělena dovolená a zakázáno vyučování a stýkání se s dětmi. 
Z toho povstalo velké vyšetřování, hádky v rodině a rozpory 
mezi ním a Zatloukalem Petrem. Mírné úřadování SS mana 
Winklera oproti Čechům nehodilo se Erbenovi a mezi nimi 
nastaly rozepře. Zatím se hádky mezi Winklerem a Erbenem 
tak rozmohly, že zakročilo krajské vedení NSDAP. Přišla revi-
ze, která zjistila, že v kanceláři je vše v pořádku a nabídla mi 
místo vrchního inspektora, což je asi hodnost vrchního komisaře 
u Landrátu v Šumperku. Odmítl jsem.
 V březnu 1939, kdy i ostatní část republiky byla zabrána 
Němci, došel výnos Landrátu o prohlídce a vyřazení závadných 
knih z obecní knihovny. Ihned, pokud to bylo poněkud možno, 

odnesl jsem knihy z knihovny a skryl je mezi mými knihami. 
Po osvobození jsem je odevzdal do obecní knihovny.
 Rozepře mezi starostou Winklerem a vůdcem NSDAP Erbe-
nem dosáhly takových rozměrů, že Winkler poslal Landrátu ul-
timátum, ve kterém žádal odvolání Erbena do určité lhůty, jinak 
že se vzdá úřadu sám. Po delším dopisování Landrát Winklera 
úřadu zprostil, zároveň ale byl také Erben funkce zproštěn.
 Starostou a amtsleitrem jmenován Franz Otte, řídící učitel 
a obdivovatel Hitlera, jak sám osobně prohlásil: „ Ich bin ein 
fanatisher Anhälnger des Führes und werde zum Ziele auch über 
Leichen gehen... Česky: Jsem fanatický stoupenec Führerův 
a půjdu k cíli i přes mrtvoly.“
 Mírné úřadovaní jest u konce, nastává teror ten nejhrubší 
a úřadování jest vůči Čechům tvrdé, arogantní a jen samé vý-
hružky gestapem. Lidé se před ním třesou a kdo ho nepozdraví 
„Heil Hitler,“ nic nedostane ani nedosáhne a jest jednoduše 
z úřadu vyhozen. Žádosti o propustky vyřizuje sám, a kdo jeho 
ženě do Dolních Studének nezanesl alespoň husu, nedostane nic. 
Každé i sebemenší hnutí a podezření jest hlášeno na gestapu 
a krajskému vedení a vyhrožování koncentračním táborem je 
hlavní součástí jeho úřadování. Ortsgrupenleitrem –pověřencem 
– jest jmenován ředitel mlékárny v Bludově Kunz, který pracuje 
s Ottem v souhlase a co nezamítl Otte, to zamítl Kunz, takže 
když někdo obdržel propustku k návštěvě mnohdy již umírají-
cího příbuzného, záviděli mu to druzí, kteří byli zamítnuti, a na 
pohřeb mohly jen děti rodičům, další příbuzní byli vyloučeni. 
Český personál v kanceláři byl jednoduše úplně vyřazen z úřado-
vání a byl z nich nadělán jen zástup robotů závislý na jejich vůli 
a nevůli. Sekretářka, Němka Fiebrová, byla přidělena výhradně 
jen Ottemu k ruce, všechny dopisy jsou pod zámkem, takže není 
možno k ničemu přijít. Doposud jsem donášel a odnášel poštu 
sám, ale i to zastavil a pověřil donášením a odnášením dopisů 
jen Fiebrovou. Pokud jsem nosil poštu sám, otevíral jsem pode-
zřelé dopisy, přečetl jejich obsah a dával lidem pokyny, jak a co 
mají dělat a jiné jsem varoval a uchránil je všelijakých nepřístoj-
ností. Tak kupříkladu měla být u Jaroslava Špičky (holiče) pro-
vedena prohlídka, byl anonymním dopisem udán, že má v bytě 
obrazy presidentů Masaryka a Beneše, což starosta oznamoval 
gestapu v Šumperku, varoval jsem jej, aby je odstranil, což ihned 
učinil a měl na čase, gestapo pověřilo četnictvo ráno telefonicky, 
aby u něho provedlo prohlídku, ale přišlo pozdě, vše již bylo 
v pořádku. Nějak se však proneslo, že jsou lidé varování, bylo 
vyšetřování a hrození gestapem a úschova listin na úřadě ještě 
přísnější.
 Všechnu administrativní práci, co jsem dosud prováděl, mi 
odejmul a přidělil ji Fiebrové, mně přidělil jen věci finanční, 
vyšetřování úrazů, věci domovské, veřejné chudinství a věci 
chudinských podpor, t.j. věci úplně bezvýznamné. Byl jsem 
jednoduše považován za nespolehlivého. Teror se stupňoval, 
lidé byli honěni na schůze pohrůžkami gestapem, odejmutím 
stravovacích lístků, nevydáním odběrných lístků na obuv atd. 
Založil si zvláštní kartotéku, kam si zapisoval všechny události, 
i ty nejmenší, všechny stížnosti na lidi a zvláště udání, tak, že si 
pořídil úplný obraz každého českého občana. Jakmile někdo při-
šel a žádal o něco, ihned měl jeho kartotéku se všemi poznámka-
mi v ruce a měl o něm svůj nacistický obraz. Jako zvláštní upo-
zornění pro sebe měl kartičky označeny červenými tečkami a ji-
nými znameními. Kdo měl červenou tečku, mohl žádati, co chtěl, 
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byl vždy zamítnut a vyhozen ven. K této kartotéce měl přístup 
jen on sám a Fieberová. Všechny spisy byly uloženy jen v jeho 
kanceláři, kam nesměl nikdo bez jeho dozoru vkročiti a potřebné 
spisy vydávala jen Fiebrová. Tato otevírala bezvýhradně poštu 
a byla neobmezenou vládkyní v celé kanceláři.
 V roce 1942 rozkázal mi Otte sestaviti obecní rozpočet, což 
jsem za spoluúčasti tajemníka Juránka provedl a vypracovaný 
předal Ottemu. Ten rozpočet neschválil, přepracoval jej sám 
a předložil Landrátu. Když mu byl rozpočet třikrát vrácen, sáhl 
po rozpočtu mém a předložil tento a hle, tento byl jako správný 
Landrátem schválen bez jediného škrtu a poznámky. Ottemu 
nevyhovovaly malé obnosy, které jsem nasadil do rozpočtu na 
německé kulturní věci a všelijaké příspěvky německým podni-
kům na utlačování českého živlu a k podpoře nacismu. Když 
Landrát můj rozpočet schválil, neznal vztek Otteho mezí, ne-
věděl jsem, co za tím vězí, až konečně za cigarety mi Fiebrová 
sdělila důvěrně, že můj rozpočet bez poznámky byl schválen, 
a proto ten vztek. A toto mi Otte již nikdy nezapomněl. Nastaly 
mezi námi rozpory a hádky. Zpozoroval jsem, že Otte mě jeho 
poznámkami a řečmi chce vyprovokovati k nějaké poznámce neb 
výroku, aby proti mně mohl prostřednictvím gestapa zakročiti. 
Umínil jsem si, že z kanceláře odejdu, abych měl pokoj a nemu-

sel stále žíti ve strachu před udáním a potahováním gestapáků. 
Svůj úmysl sdělil jsem tajemníkovi Juránkovi, který ale mě 
různými důvody přemluvil k vytrvání na pro mě tak nebezpečné 
půdě. Také druhá složka, od které jsem byl a na místě udržován 
tzv. „TAROKOVÁ PARTIE“ nedala mi odejíti a přinutila mne k 
vytrvání, pokud to bude jen trochu možné, že by byla úplně bez 
zpráv a bez informací. Jen z toho důvodu jsem ještě zůstal.
 Na jaře rok 1943 dal mi Otte rozpočet na rok 1943 vyhoto-
viti. Vrátil jsem mu ho s poznámkou, že ho nemohu dělat, ježto 
jsem ho v minulém roce udělal špatně a nevypracoval jsem ho, 
že když se nehodil v loni k ničemu, že by to byla zbytečná práce 
i letos. Otte se rozzuřil a nadával, ale nic to nepomohlo, rozpo-
čet jsem nevzal a nedělal, a tím roztržka zase se prohloubila, ba 
stala se úplnou a hádky byly na denním pořádku, že se až lidé 
pod okny zastavovali a poslouchali. Ale přesto jsem se k něja-
kému nepředloženému výroku strhnouti nedal, což ho tím více 
rozčilovalo a rozzuřovalo. Svůj vztek si vyléval na lidech docela 
nevinných, kteří přišli s nějakou záležitostí k němu. Všeobecný 
teror stoupal, v čemž ho podporoval měrou nemalou i ortsgrup-
penführer Kunz, který měl velkou odporu v krajském vedení 
NSDAP.

Pokračování příště

Český svaz chovatelů, základní organizace Bludov, děkuje za 
dlouholetou činnost ve výboru ZO svým členům, panu Janu Ka-
carovi st. a paní Marii Mackové. Jménem všech členů děkujeme 
oběma za dlouholetou obětavou práci a do dalších let přejeme 
pevné zdraví a hodně chovatelských úspěchů.

výbor ZO ČSCH Bludov

Český svaz chovatelů Nabízíme volná místa na zájezdy:

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:  2.5. – 5.5.2013           

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

Jednodenní zájezdy:
Termální lázně Laa – Rakousko – 16. března 2013

Velikonoční jarmark v ROŽNOVSKÉM SKANZENU 30. března 2013    
Poznávací zájezd do Vídně  21.dubna 2013                        

Vánoční Drážďany 7. prosince 2013
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Mateřská školka
Dobrodružné putování do Grónska za polárními mědvědy, tule-
ni a liškami zažily naše děti dne 23.1. 2013. Počasí nám přálo 
a v tento den opravdu mrzlo jako v Grónsku.
 Na školní zahradě jsme společně přivítali eskymáckou 
babičku grónskou písničkou od J. Nohavici. Babičce se písnička 
líbila a dětem zamávala. Později na ně čekala v iglú, až splní 
všechny úkoly, že je za to odmění.
Na startu všechni děti obdržely eskymácký diplom, na který 
za  splněný úkol dostaly razítko. Malí „eskymáci“ absolvovali 
slalom musherů, navštívili eskymáckou školu, kde se zapsali
podle grónského řádu, pokořili ledové kry, postavili iglú z kos-
tek cukru a seznámili se s tuleněm, přítelem Eskymáků.
 Nanuk - znamená medvěd, ale v tento den by si nejspíš nikdo 
nanuka nedal, neboť mrzlo, až praštilo. Proto byl pro všechny 
otevřen ledový bar, kde se zahřáli snad všichni zúčastnění. Teplý 
nápoj si vypili v eskymácké galerii, kde měly děti vystavené své 
výtvarné práce na toto téma. Další aktrakcí bylo zimní opékání, 
na které se nejvíc těšily děti. Kde jinde si opéci párek v zimě, 
než na akci s Eskymáky.

 Letos už další eskymáckou návštěvu nečekáme, musíme po-
čkat na příští rok. A na závěr bych použila eskymácké přísloví, 
které platí jak v Grónsku, tak i kdekoliv jinde na světě - „Nevíš, 
kdo je Tvůj přítel, dokud se pod Tebou neprolomí led!“

Veselo v naší mateřské škole opravdu bylo. Ve všech třídách se 
děti převlečené za pohádkové bytosti, zvířátka a různé maškary, 
veselily, tancovaly, zpívaly a hodovaly. Nechyběl ani tradiční 
medvěd se svým tanečkem.
 Abychom rozdali trochu našeho veselí a radosti i ostatním 
lidem, rozhodli jsme se letos vydat na masopustní průvod po 
vesnici. Zazpívali jsme písničky a přednesli básničky na obec-
ním úřadě, před základní školou i lidem, které jsme po cestě 
potkávali. Jak můžete vidět na fotografiích, letošní masopustní 
karneval se opravdu vydařil.

Mgr. Hana Bendová
Mateřská škola Bludov

Masopustní veselice, veselá je převelice…
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Maškarní karneval, 27.1.2013
FOTOKROUŽEK

Koncert KPH, 1. 2. 2013

Pohádka Růženka, 3. 2. 2013


