
10/2013
Datum vydání 30.listopadu 2013ZDARMA

Bludovan

(Ne)povedená oprava povrchu vozovky ulice 8.května Vánoční a silvestrovská 
bohoslužba

Zateplení kulturního domu

Zateplení kulturního domu bylo zdárně 
dokončeno v listopadu 2013. Podrobnější 
informace o průběhu celé akce uvedeme 
v dalším vydání Bludovanu.

Milan Klimeš

Vedení obce na základě stížností občanů 
bydlících na dolním konci podala žádost 
majetkovému správci silnice I/44 - (ulice 
8.května) Ředitelství silnic a dálnic Olo-
mouc (dále jen ŘSD), aby provedl lokální 
opravu některých poruch vozovky na této 
silnici.
 ŘSD situaci vyhodnotilo tak, že je 
třeba provést celoplošnou úpravu vozovky 
a to v celém úseku od křižovatky u zámku 
až po konec obce. Jako technologii opra-
vy (především z ekonomických důvodů) 
zvolilo ŘSD technologii mikrokoberce. 
O tom vedení obce nebylo informováno.
Oprava proběhla v říjnu a listopadu 2013. 
S jakým výsledkem?
 Povrch silnice je DRSNĚJŠÍ, PRAŠ-
NĚJŠÍ A HLUČNĚJŠÍ, což jste určitě 
na vlastní kůži zjistili i vy. Vedení obce 
ihned podalo u ŘSD stížnost. Reakci 
ŘSD a odpověď obce si můžete přečíst na 

webových stránkách obce www.bludov.cz. 
V současné době je stav takový, že ředitel 
ŘSD Ing. Smolka zajistil posouzení způ-
sobu provedení opravy nezávislou akredi-
tovanou laboratoří. Podle výsledku jejího 
šetření bude konat dále, např. reklamovat 
práce u dodavatele opravy (Eurovia a.s.). 
Jakékoli práce na následných opravách 
jsou však vzhledem k počasí možné až na 
jaře 2014! Proto vedení obce požádalo 
ŘSD, ať do této doby zajistí snížení rych-
losti na ulici 8.května na 30 km/hodinu. 
Tím by se částečně eliminovala hlavně 
nepřiměřená hlučnost způsobená jízdou 
vozidel po takto provedeném povrchu.
  Na odpověď čekáme - věříme, že 
bude kladná.

Ing. Milan Klimeš
místostarosta

Pracovníci dodavatele opravy odstraňují 
nečistoty z vozovky FUKAREM!

Ředitel Ing. Smolka (uprostřed) 
 s odborníky na kvalitu.

Pozvánka 
na zastupitelstvo
V pondělí 9. prosince 2013 

od 18:00 hod. proběhne 
v kulturním domě 

16. zasedání zastupitelstva obce.
Všichni jste srdečně zváni.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce
přeje

Obecní úřad Bludov

Štědrý den – 24. prosince 2013 
mše sv. v bludovském kostele 

ve 22.00 hodin 
Silvestr – 31. prosince 2013 

mše sv. v bludovském kostele 
v 17.30 hodin, 

u kostelíčka ve 24.00 hodin

PF 2014
Všem čtenářům Bludovanu 
klidné Vánoce, pevné zdraví 

a mnoho radosti 
a úspěchů v novém roce 2014

přeje redakční rada.
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Katovna

Zápis mladé skautky o několikadenní tradiční výpravě, kterou 
druhý oddíl Bludovit, potažmo celé skautské středisko, pravidel-
ně pořádá během podzimních prázdnin.
1. den - 25.10.2013
Hned z Vlčího dolu po průvodu a ohňostroji jsme šli na Katovnu. 
Došli jsme tam přibližně ve 21:00 hodin. Všichni byli unavení, 
tak si dali menší večeři a šli spát. Teda až potom, co si nachystali 
věci na spaní. Rys nám ještě chvilku četl Knihu džunglí. A po 
chvilce všichni usnuli až na Štěpána, mě a několik dalších. Pak 
to slyšel Rys a řekl, že kdo promluví, dá si 40 dřepů. A já jsem si 
dala 80 a Štěpán 40 a pak už úplně všichni usnuli.
2. den - 26.10.2013
Ráno jsme se vzbudili a vzbudili jsme i Ryse. A za „odměnu“ 
potom byla speciální rozcvička. Běželi jsme do kopce a z kopce. 
Pak bylo u Katovny procvičování rukou a nohou a čištění zubů 
u pramene. Pak jsme hráli hry. Dopoledne rychle uběhlo a už byl 
oběd. Po obědě byla pauza, kdy jsem, ale skoro všichni, šli pro 
vodu. Pak jsme přišli a měli jsme trochu času, tak jsme s Eliškou 
hráli město, jméno, zvíře, věc a rostlina. Pak byl konec a hráli 
jsme lavinovou honičku a potom byla další etapa CCHH, jinak 
Celo-chatová hra. Ještě před tím jsme se rozdělili na družiny: 
Padouši z východu a Hrdinové západu. Potom přišel bratr Hanes. 
Měli jsme závody formulí. To probíhalo tak, že každej běžel tři 
kola. Jedno ve svých botách, druhé a třetí už v cizích. Následo-
vala svačina a po svačině další etapa. Pak jsme hráli Světlovrahy, 
pak jsme se vrátili do chaty a hráli jsme upíry. Hned potom byla 
večeře. Mysleli jsme, že už půjdeme spát, ale zavolali nás ven. 
A hráli jsme Majáky. Pak to skončilo a šlo se spát. Rys nám 
chvilku četl Knihu džunglí. A všichni usnuli.

3. den - 27.10.2013
Ráno jsme se vzbudili a byla rozcvička, pak hygiena, kdy jsme 
šli k prameni. Potom jsme šli do chaty na snídani. Pak byly dal-
ší hry a po nich oběd. Řezali jsme dřevo. Následně přijel Oneš 
a David. Potom byla svačina. Dále jsme hráli pašeráky a potom 
elektriku. Rys naši družinu zavolal ven. Následovalo něco jako 
stezka odvahy. Ale kdo chtěl, tak nemusel jít sám, ale ve dvojici. 
Já jsem šla sama a pak jsme v Katovně hráli cinkačku. Pak byla 
večeře. Po večeři jsme šli spát. Teda ještě předtím byla soutěž 
Riskuj s Janem Rysákem.
4. den - 28.10.2013 - poslední :-(
Ráno jsme se vzbudili v 7:00 hodin. Byla rozcvička a pak hygi-
ena a snídaně. Potom jsme se balili. Když jsme už byli sbalení 
a měli jsme uklizenu chatu, tak jsme šli domů.

sestra Kristýna Jančálková
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov



Bludovan 3

Bludovan 10/2013

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z Podpůrných programů obce na rok 2014
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 
16.9.2013  vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor 
z Podpůrných programů obce na rok 2014.

Zájemci mohou žádat o poskytnutí podpor z těchto 
dotačních titulů: 
A) Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný prvek, 
např. putovní turistické tábory, hudební činnost, pobyt v přírodě, 
ochotnické divadlo a výtvarná činnost.
B) Podpora výsadby zeleně a ochrana životního prostředí
1. Výsadba ovocných sadů:
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stro-
mů ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových 
sadů na vlastních i pronajatých pozemcích kromě domovních 
zahrad).
2. Ochrana životního prostředí :
Podporováno bude provádění prevence.
3. Ekologické projekty:
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit.

C) Podpora rozvoje sportu
Podporována bude činnost sportovních spolků. 
D) Podpora kulturní a spolkové činnosti
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění 
programu spolku.
E) Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií 
stanovených sociální a bytovou komisí při radě obce.
Forma podpory:
Příspěvek nebo bezúročná půjčka.

Postup při podávání žádosti: 
Kdo může žádat:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická osoba, 

jejíž organizační složka má sídlo v Bludově
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov
 Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o podporu z podpůr-

ného programu obce vyrovnány veškeré finanční závazky 
vůči obci Bludov.

Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na příslušném formuláři, který bude k dispozici na obecním 
úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního úřadu žadateli 
poradí, jak formulář vyplnit. Formulář bude k dispozici i na 
internetových stránkách obce ( www.bludov.cz/Obecni-urad/
Informace-z-OU).
Organizace bude své žádosti podávat na jednom formuláři, 
kde bude uvedeno, na co všechno bude poskytnutý příspěvek 
použit.
Žádosti, které budou neúplně vyplněné nebo nebudou obsahovat 
předepsané přílohy, budou vyřazeny z dalšího posuzování. 

Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2) Číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude poskytnuta

finanční podpora přesahující částku 10.000,-Kč
3) Popis projektů, na které je podpora žádána a zařazení projektů 

do příslušných datačních titulů 
4) Položkové rozpočty projektů
5) Kdo a kdy bude projekty realizovat
6) Žadatel uvede údaje osoby, která bude oprávněna k vyřizování

záležitostí spojených se samotným čerpáním příspěvku (např. 
účetní organizace)

7) Podpis žadatele (statutárního orgánu – jde-li o právnic-
kou osobu) s prohlášením, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé

8) Žadatel o podporu z dotačního titulu A, B (okruh B2, B3), 
C, D, který je právnickou osobou, k žádosti přiloží stručnou 
výroční zprávu o své činnosti za předcházející kalendářní 
rok, která bude obsahovat především:
 - název, právní formu, sídlo, IČ
 - počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku
 - složení orgánů spolku
 - přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce 

– oblast příjmů rozdělit na členské příspěvky, dary, státní 
dotace, dotace a příspěvky od obce, příjem z akcí a ostatní 
příjmy – oblast výdajů rozdělit na odvod členských pří-
spěvků, investice, opravy, vybavení, inventář, režie, hlavní 
činnost

 - popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendář-
ním roce

 - popis činnosti  určené pro veřejnost v minulém kalendář-
ním roce

Žadatel o podporu z dotačního titulu A, B (okruh B2, B3), C, 
D, který je fyzickou osobou, k žádosti přiloží stručnou informaci 
o činnosti za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat 
především:
- popis činnosti (jaké akce a s jakou návštěvností pořádal 

apod.)
- pokud čerpal podporu z podpůrných programů obce za před-

chozí kalendářní rok, přiloží kopie odevzdaných soupisek 
předkládaných dokladů

9) Žadatel o podporu z dotačního titulu B1 předloží výpis z ka-
tastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsadbu a kopii 
katastrální mapy se zákresem plánované výsadby 

Zdroje pro financování programu:
a) rozpočet obce 
b) majetek obce

Čas plnění:
V průběhu příslušného roku, na který je podpora schválena. 
Podpora bude vyčerpána nejpozději do 12.12.2014.

Jak bude poskytována finanční podpora: 
a) částky do 10.000,- Kč budou vyplaceny hotově z pokladny 

OÚ Bludov po předložení příslušných dokladů o výši vyna-
ložených nákladů nebo budou na základě žádosti poskytnuty 
na bankovní účet žadatele nebo organizace uvedený v žádosti 
o poskytnutí podpory. Částku do 10.000,-Kč lze na základě 
žádosti příjemce podpory z podpůrných programů obce 
poskytnout zálohově.

b) částky přesahující 10.000,- Kč budou po předložení přísluš-
ných dokladů o výši vynaložených nákladů poskytnuty na 
bankovní účet žadatele nebo organizace uvedený v žádosti 
o poskytnutí podpory 

c) u dotačního titulu B bude podpora poskytnuta po předložení 
příslušných dokladů o výši vynaložených nákladů a po sou-
hlasu člena příslušné komise, který provede kontrolu využití 
dané podpory

Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující formální a obsahové 
náležitosti k projednání a posouzení příslušné komisi rady obce, 
a to:
A) Komisi sociální a bytové - dotační titul F



O dobrou zábavu se postará 
• MORAVIA BIG BAND Zábřeh

• DJ Martin Lešenar 
• každý účastník, který bude mít doplněk 

podporující téma plesu (tango španělské, argetinské,... ), 
obdrží dárek

• a další překvapení...
Tombola a občerstvení všeho druhu zajištěno

Předprodej vstupenek od 20. ledna 2014 
v KD Bludov - vstupné 80.- Kč
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B) Komise kulturní, mládeže a sportu -  dotační titul A,C, E
C) Komisi životního prostředí – dotační titul B

Rozhodnutí o žádostech:
Žádosti lze podat od 2.1.2014 do 31.1.2014 do 13.00  hodin na 
Obecní úřad v Bludově.
Později podané žádosti nemusí být projednány a mohou být 
žadatelům vráceny bez věcného vyřízení.
 Všechny včas podané žádosti předloží rada obce se svým 
stanoviskem i se stanoviskem příslušné komise k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce.
 Zastupitelstvo obce tyto žádosti hromadně projedná na svém 
nejbližším zasedání a rozhodne. 
 Poskytnutí podpory může být podmíněno. Na poskytnutí 
podpory není právní nárok.
 Podpory se zásadně přiznávají na budoucí projekty. Na pro-
jekty již realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvlášt-
ního zřetele hodných.

O poskytnutí podpory se sepíše se žadatelem smlouva 
s následujícím obsahem:
1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2) Účel, forma a výše podpory
3) Podmínky obce pro přiznání podpory (předložení soupisky 

předkládaných dokladů).
4) Čas plnění – v průběhu příslušného roku, na který je 

podpora schválena. Vyčerpání žádosti proběhne nejpozději 
do 12.12.2014.

5) Údaje o oprávněné osobě, která je pověřena k čerpání 
podpory

6) Závazek příjemce podpory k jejímu vrácení v případě 
nedodržení stanovených podmínek

7)  Podpis účastníků smlouvy

Další podmínky: 
a) poskytnutá podpora není určena na nákup občerstvení 

a potravin
b) pokud bude obcí Bludov objektivně zjištěno, že poskytnutá 

finanční podpora byla použita jinak, než na co byla schvále-
na, je příjemce podpory povinen vrátit předmětnou finanční 
podporu v plné výši na účet poskytovatele podpory a to nej-
později do 1 měsíce od písemné výzvy obce

Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor má právo provádět po 
stránce věcné ta komise, která je příslušná k posouzení daného 
dotačního titulu, kontrolu po stránce finanční provádí finanční 
výbor do 31.1.2015, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu 
obce.
V Bludově dne 4.11.2013

Ing.  Milan Klimeš   Ing. Pavel Ston
    místostarosta          starosta

  19.12. úřad uzavřen od 12:00 hodin
  20.12. běžný provoz 
   So  21.12.
   Ne  22.12. 
          23.12. úřad uzavřen od 15:00 hodin
          24.12. úřad uzavřen
          25.12. úřad uzavřen
          26.12. úřad uzavřen
          27.12. úřad uzavřen
   So  28.12. 
   Ne  29.12. 
          30.12. úřad otevřen s omezeným provozem
          31.12. úřad otevřen s omezeným provozem
          01.01. úřad uzavřen
          02.01. běžný provoz
          03.01. běžný provoz
   So  04.01. 
   Ne  05.01.

Poz: pokladna otevřena do 20.12.2013, uzavřena 
od 23.12.2013 do 1.1.2014

Provoz obecního úřadu 
v době svátků

KDY: 23.12.2013 v 17:00 hod

KDE: NÁDVOŘÍ BLUDOVSKÉHO ZÁMKU

KDO: DĚTI ZŠ BLUDOV,
BLUDOVŠTÍ ZPĚVÁCI Z KOSTELA 

U SV. JIŘÍ S DOPROVODEM CLASSIC 
BANDU POD VEDENÍM IVANA ZELY

Vezměte si svíčky, zapomeňte na předvánoční 
shon a přijďte se vánočně naladit a zahřát, 
ať už zpěvem nebo svařákem v předvečer 

nejkrásnějšího svátku v roce.

Rodina Mornstein-Zierotin
a

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov

vás srdečně zvou

na ZPÍVÁNÍ 
U VÁNOČNÍHO STROMU

Obec Bludov Vás srdečně zve na
jubilejní

10. obecní ples
tentokrát

„V rytmu tanga...“
v sobotu 8.února 2014 

ve 20.00 hod.
v Kulturním domě Bludov

10. obecní ples

v Kulturním domě
Bludov v roce 2014

Pátek  17.ledna Myslivecký ples
Pátek  24.ledna Hasičský ples
Sobota   8.února 10. obecní ples
Pátek  14.února Maškarní ples
Sobota  22.února Fotbalistický ples
Pátek  28.února Družstevní ples
Pátek  14.března VII. ples otevřených srdcí

PLESY
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Jak bezpečně přejít silnice I/44 - ulice 8.května?
Dalším negativním jevem celoplošné opravy vozovky ulice 
8.května je , že při obnovování vodorovného dopravního zna-
čení nebyly obnoveny přechody pro chodce , kromě jediného 
- na Hosim rynku (u vyústění ulice Špalkova). Je to důsledek 
nařízení Krajského úřadu, který na základě vyjádření Policie ČR 
shledal tyto přechody jako nevyhovující současným předpisům. 
Jedná se především o jejich délku (přechody můžou mít nejví-
ce 7,0m mezi obrubníky) a nasvětlení za snížené viditelnosti. 
Přechod na Hosim rynku byl obnoven podmínečně. Obec musí 
provést neprodleně jeho nasvětlení.
 Ano, čtete správně OBEC. Ačkoli silnice I. třídy patří státu, 
a tento stále zpřísňuje požadavky na provedení přechodů, 
náklady na jejich zřízení a úpravy nese samospráva - tedy obec. 
A že to nejsou náklady malé, je nabíledni. Např. provedení 
středového ostrůvku a nasvětlení přechodu přijde bratru na 
500-700 tisíc korun. Ale legislativa je taková, jakou nám ji námi 
zvolení poslanci odsouhlasili a s tím se nedá hnout. Bohužel naší 
obcí probíhají dvě silnice I.třídy v délce téměř 3 km, a tak těch 
problémů máme mnohem víc.
 Co se týká obnovení přechodů pro pěší - hlavně u křižo-
vatky u zámku - probíhají jednání s kompetentními orgány, 

jak technicky přechod provést. Zde ještě máme navíc zastávku 
autobusů vjezd na parkoviště Bludovské a.s. Zdá se, že jediným 
řešením je změna přednosti v jízdě (hlavní namísto rovně - I/11 
-směr Šumperk - Hradec Králové, by byla I/44 - směr Šumperk 
- Mohelnice). Tím se technicky umožní vložení přechodu na ul. 
8. května, případně by bylo možno obnovit i přechod na Lázeň-
ské ulici (směr Šumperk). Obec objedná zpracování technického 
návrhu vč. vyčíslení nákladů a pokusíme se zajistit finance na 
rok 2014.
 A teď zpátky k otázce v názvu článku. Jde především 
o naše děti, jak se mají bezpečně dostat z dolního konce do školy. 
V tuto chvíli je jediná možnost : po přechodu na Hosim rynku 
do ulice Špalkova a odtud buď po přechodu na ulici A.Kašpara, 
nebo kolem Agregy a po přechodu do ulice Školní. Prosíme, 
naučte své děti tuto trasu, ať přecházením křižovatky u zámku 
bez označeného přechodu nedojte k neštěstí. 
 Ulice Špalkova je označena jako neprůjezdná. Před několika 
dny zde byl na žádost občanů zřízen zpomalovací pruh, který, 
doufejme, zamezí neukázněným řidičům si ze Špalkovy ulice 
dělat závodní dráhu.

Ing. Milan Klimeš
místostarosta

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

3 3 100,00 2 568 1 654 64,41 1 654 1 633 98,73

Strana Platné hlasy Předn.
hlasyčíslo název celkem v %

1 Česká str.sociálně demokrat. 319 19,53 X
2 Strana svobodných občanů 20 1,22 X
3 Česká pirátská strana 40 2,44 X
4 TOP 09 114 6,98 X
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 10 0,61 X
6 Občanská demokratická strana 95 5,81 X
9 politické hnutí Změna 12 0,73 X

10 Strana soukromníků ČR 2 0,12 X
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 143 8,75 X
13 Suver.-Strana zdravého rozumu 9 0,55 X
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 16 0,97 X
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 195 11,94 X
18 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,24 X
20 ANO 2011 357 21,86 X
21 Komunistická str.Čech a Moravy 245 15,00 X
22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 -
23 Strana zelených 48 2,93 X
24 Koruna Česká (monarch.strana) 4 0,24 X

Výsledky hlasování za územní celky   
Kraj: Olomoucký kraj, Okres: Šumperk, Obec: Bludov 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané 
ve dnech 25.10. – 26.10.2013 

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

kalendáříky, svatební oznámení atd. 
Věnujte je sběrateli. 

Předem děkuji.
Karel Adam, Tř. A. Kašpara 533

789 61 Bludov
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V prosinci 2013 oslaví
Krmela Jiří Lázeňská  70
Hrycajová Antonie Dr.Březiny  75
Jáně Karel 8. května  75
Böserová Ladislava K Zámečku 75
Matějíčková Zdenka Vitonínská  80
Kubíček Alois              Lázeňská                    81
Hufová Marie 8. května  83
Richterová Anna Lázeňská  83
Stonová Milada Lázeňská  84
Hořínková Olga Školní  86 
Směšná Františka Tř.A.Kašpara 88 
Martináková Libuše Lázeňská  95

V lednu 2014 oslaví
Königová Jaroslava Kroupova  70
Řežuchová Anna Bohutínská  70
Jelínková Marie Úzká  70
Pešák Petr Školní  70
Stránský Karel Školní  70
Svršková Marie Stará  75
Havlíková Anna Vančurova  75
Macková Marie Na Viskách 75
Schauer Karel Krátká  80
Zatloukalová Alžběta  U Rybníčku  81
Koutný Oldřich           Na Hradě         82
Plhák Miroslav            Nerudova         82
Plháková Anna U Rybníčku 83  
Horký Josef Nádražní  84
Kamenská Věra 8. května  84
Kubíčková Klotylda Dr.Březiny  87
Nimrichtr Alois R.Kordase  87
Krystková Milada Krátká  88
Hruba Josef Slepá  92

  Dne 23.listopadu 2013 jsme si připomněli 
nedožitých 90 let našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka pana

Josefa Kotrlého
S láskou vzpomínají dcera Ludmila 
a syn Václav s rodinami.

  Dne 3. prosince 2013 vzpomeneme 3. smutné
výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky 
a babičky paní

Štěpánky Kvapilové
S láskou vzpomínají manžel, dcera 
a syn s rodinami. 

Dne 16. prosince 2013 oslaví své 
80. narozeniny paní

Zdeňka Matějíčková.
Vše nejlepší, pevné zdraví, hodně 

pohody a optimismu do dalších let přeje
dcera Eva s rodinou,vnoučata Zdeněk 

a Petra s rodinami, pravnoučata 
Michal, Anička a Terezka.

Dne 8. ledna 2014 oslaví své 
70. narozeniny naše

Maruška Jelínková
Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody 

a elánu do dalších let přejí 
manžel a děti s rodinami

  Dne 12. prosince 2013 uplynou 2 roky 
od úmrtí paní

Libuše Kvapilové
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 
Manžel, maminka a děti s rodinami. 

  Dne 23. ledna 2014 vzpomeneme 7. smutné 
výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky 
a prababičky, paní

Heleny Kašparové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera a syn s rodinami.

  Plno plánů do života jsi měl,
v nejkrásnějším věku jsi od nás odešel.
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,

zaplakal každý, kdo tě měl rád.
Dne 10. ledna 2014 vzpomeneme 28. narozeniny 
a zároveň 26.května 10. výročí úmrtí našeho syna

Rostíka Klimeše
Stále vzpomíná maminka, tatínek, bratr, rodina 
a kamarádi.

  Dne 25. ledna 2014 vzpomeneme 10. smutné 
výročí, co nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička, paní

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

  Dne 2. prosince 2013 uplyne 1 rok 
od úmrtí pana

Jaroslava Špičky
Vzpomeňte s námi.
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Vzpomínka
Kdo znal, ten si vzpomene,

kdo měl rád, nikdy nezapomene...
Dne 21. prosince 2013 uplyne 30 roků od úmrtí 
našeho milovaného tatínka, dědečka 
a pradědečka pana

Mojmíra Hegera z Bludova
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo 
ho znali a měli rádi. Dcera Zdeňka s rodinou, 
syn Mojmír s rodinou.

POZVÁNKA
 

Pá   29.11.  19.00 Předadventní dostaveníčko /zámek/
Ne    1.12.  16.00 I. adventní koncert /kostel/
St     4.12.  16.30 Mikulášská dětská besídka
Pá       7.12.  14.00 Mikuláš. besídka pro seniory 
Ne      8.12.  16.00 II. adventní koncert /kostel/
Čt    12.12.   PRODEJ
Pá    13.12.  16.00 Kytarový koncert žáků Hud.školy
Pá  13.12.  19.00 Advent trochu jinak /zámek/
So  14.12.  6.40 Zájezd Rožnov pod Rad.
So  14.12.  9.00 Šachový turnaj
So  14.12.  17.30 Zájezd na operetu PAGANINI
Ne  15.12.  16.30 III. adventní koncert /kostel/
Ne  22.12.  16.00 IV. adventní koncert /kostel/
Po  23.12.  17.00 Zpívání u vánočního stromu /nádvoří zámku/

na prosinec 2013

POZVÁNKA
 

na leden 2014 
Ne  12.1.  15.00 Pohádka O ZLÉ KRÁLOVNĚ
Pá  17.1.  20.00 Myslivecký ples
Pá  24.1.  20.00 Hasičský ples
Ne  26.1.  15.00  Dětský maškarní karneval
Út  28.1.  18.00 Cest. přednáška Antarktida

Obec Bludov vás zve na
Adventní koncerty  2013

kostel sv. Jiří v Bludově

I. adventní koncert
Neděle 1. 12. 2013 v 16.00 hod.

MUSICA GLORIA
Irena, Helena, Petr a Karel Kocůrkovi

II. adventní koncert
Neděle 8. 12. 2013 v 16.00 hod.      

JARMILA CHALOUPKOVÁ – ZPĚV
BRIAN WRIGHT – LOUTNA

III. adventní koncert
Neděle 15. 12. 2013 v 16.30 hod. 

FARNÍ SBOR OD SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ
CLASSIC BAND - Dechový soubor mládeže

IV. adventní koncert
Neděle 22. 12. 2013 v 16.00 hod.     

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ SEVEROMORAVSKÝCH UČITELŮ 
ZÁBŘEH a MUŽSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR 

NEŠVERA OLOMOUC

Dobrovolné vstupné bude věnováno 
Domovu Paprsek Olšany

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd do  

 Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm 

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

Sobota 14. prosince 2013
Odjezd od zámku v 6:40 hodin

Cena za cestu 240,- Kč 
Přihlášky v KD 

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc 

na operetu o třech dějstvích 
Franze Lehára

PAGANINI

Sobota 14. prosince 2013,
odjezd od KD v 17.30 hod.
Cena 490.- Kč, přihlášky v KD

®®
Premiéra se konala v roce 1925 ve Vídni. Libreto 
napsali Paul Knepler a Béla Jenbach. Původní text 
s názvem „Hexenmeister“ napsal Knepler. Námět 

čerpal ze života slavného houslisty Niccola Paganiniho. 
Touto operetou začala nová éra v muzikální tvorbě 

Franze Lehára. Hudebně se stále více přibližuje opeře. 
Lehár začíná tvořit díla, která nekončí šťastně, což 
je u operety dost neobvyklé. Láska hlavních postav 

zůstává nakonec nenaplněná. I tyto Lehárovy smutně 
končící operety měly u obecenstva velký úspěch.

Kulturní dům Bludov a Páni z Bludova Vás zvou na

MAŠKARNÍ PLESMAŠKARNÍ PLES

Pátek 14. února 2014 
od 20.30 hod.

Hraje A-BAND NOVÝ JIČÍN
Bohatá tombola - netradiční 

prostředí - doprovodný program 
- bohaté občerstvení - točené pivo 

- sudové víno
- čokoládová fontána

Vstupné 80.- Kč
Masky zdarmaDalší kosmetika v Kulturním domě Bludov 

ve čtvrtek 16.ledna 2014. Tel.606026220 Předprodej vstupenek a místenek 
pro masky v KD od 5. ledna 2014



Bludovan 8

Bludovan 10/2013

Kulturní dům Bludov 
Zve všechny děti a rodiče na

Dětskou mikulášskou 
besídku s nadílkou

Středa 4. prosince 2013  
v 16.30 hodin

V podání divadla Hnedle vedle Krásný Les.
Můžete si přinést pro své děti dárky označené jménem,

 které se budou při nadílce rozdávat.
Vstupné: čertovský ocásek nebo 20,- Kč

Šachový kroužek Kulturního domu Bludov
zve všechny zájemce na

Vánoční
ŠACHOVÝ TURNAJ

V sobotu 14. prosince 2013
zahájení  9.00 hodin  /děti i dospělí/

Prezentace od 8.00 hod.
Ceny zajištěny

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov
pod vedením Jaroslava Dobeše

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd do Prahy
do divadla HYBERNIA na rodinný pohádkový

muzikál pro všechny generace

KAPKA MEDU PRO VERUNKU

V neděli 9. března 2014
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

začátek představení v 11 hodin, návrat do 20 hodin

Cena 950,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Příběh o lásce, přátelství, o modré planetě a o tom, jak to bylo 
anebo mohlo být dál v království Popelky, Zlatovlásky 

a Hloupého Honzy, a jestli uměli opravdu vládnout a jestli 
náhodou neudělali někde chybu.

Účinkují
 Bára Basiková, Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Jiří Štědroň, Petr 
Kutheil, Kristýna Leichtová, Felix Slováček ml., Lucie Černíko-
vá, Michaela Nosková, František Pytloun, Genny Ciatti, Petra 

Doležalová, Petr Jablonský……a řada dalších 

V sobotu 7. prosince 2013
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV

Program:
 Kouzelník Michal Janza  Milan Drobný

   Jiří Hampl - harmonikář  BLUDOVĚNKA
   Tombola  Občerstvení

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

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU 

PRO DŮCHODCE 

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově vás srdečně zve na

Srdečně si vás dovolujeme pozvat na benefiční koncert

Předadventní dostaveníčko 
na zámku v Bludově

účinkuje

SCHOLA OD SVATÉHO 
JANA KŘTITELE, Šumperk

pod vedením sbormistrů Aleny Havlíčkové 
a Víta Rozehnala koncert se uskuteční 

v pátek 29. listopadu 2013 v 19.00 hod

v koncertním sále Bludovského zámku

výtěžek vstupného poputuje ve prospěch 
dětského centra Pavučinka Šumperk

 Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově vám přeje šťastné 

a veselé Vánoce 
a do nového roku 2014              

hodně zdraví a spokojenosti.

PF 2014

Vhodný vánoční dárek
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Rodina Mornstein-Zierotin si vás dovoluje 
pozvat na benefiční koncert

ADVENT TROCHU JINAK
účinkuje

zpěv: JAN FIRLA
kytara: JAROSLAV TAUBER

koncert se uskuteční

v pátek 13. prosince 2013 v 19:00 hod
v koncertním sále Bludovského zámku

výtěžek vstupného poputuje ve prospěch 
dětského centra Pavučinka Šumperk

Kulturní dům Bludov Vás zve 

 cestopisnou přednášku 
s Karlem Wolfem

S plachetnicí 
do ANTARKTIDY

Plavba historickou trojstěžňovou plachetnicí z Ohňové země 
podél břehů Antarktidy až do Jižní Afriky trvala celých 53 dní. 
Vysněná plavba začala drsnou zkouškou v Drakeově průlivu, 

kde jsme nemilosrdně bojovali s mořskou nemocí, a pokračovala 
krajinou jako vystřiženou z obrazů Salvadora Dalího. Mezi 
ledovými krami se tísnily skupiny rypoušů sloních a nebo 

statisícová hejna fotogenických tučňáků. Divokost krajiny vrcholila 
na subantarktickém ostrově Jižní Georgia, kde jsme navštívili 

mnoho opuštěných velrybářských stanic z počátku 
minulého století.

Úterý 28. ledna 2014  od 18.00 hod.
- vstupné dobrovolné -

Fotograf, přírodovědec, ředitel 
cestovatelského festivalu Kolem Světa. 

Procestoval řadu zemí Afriky, Asie 
i Ameriky. O zajímavých místech, lidech 

a kulturách, které zachytil na svých 
fotografiích, přednáší široké veřejnosti 

a píše reportáže z cest.

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče 
na rozmarnou pohádku

O ZLÉ KRÁLOVNĚ
Jedna z nejstarších německých renesančních 

pohádek vás zavede do smutného 
království a bude vám povídat 
o zlé královně i o Sněhurce, 

také o jednom užvaněném zrcadle, 
dvou rozpustilých stromech a hlavně sedmi 

malých mužíčcích. 

Na motivy českých klasických 
pohádek volně upravil 

D. Ožadna, hudební úprava 
J. Vogel Agentura A. Bastlové, Opava

V neděli 12. ledna 2014
v 14:30 hod.

Vstupné 30,- Kč

Dětský maškarní karneval
v podání Podbeskydské agentury Mořkov

Kulturní dům Bludov
zve všechny děti a jejich rodiče na

• Hry, soutěže, tanec
• Občerstvení

neděle 
26. ledna 2014
v 15.00 hodin

-vstupné dobrovolné-

Vánoce 2013 
v Oranžerii

St 18.12. – Pá 20.12.
Vždy od 13.00 do 19.00 hod.

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

NOVINKA!!!  
VÁNOČNÍ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ  

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

Každý den ukázky práce uměleckého kováře.

K tomu všemu Vám zahraje živá hudba:
ST 17.00 hod. zpívání žáků ZŠ Bludov
ČT 17.00 hod. koncert Classic Band pod taktovkou Ivana Zely
Pá 16.00 hod. program pro děti „Zapomenuté kouzlo Vánoc“
    18.00 hod. koncert flétnového souboru Graciozo při ZUŠ 
       Šumperk pod vedením Antonína Mináře

Na s Vámi příjemně strávené chvíle v čase adventním 
se těší pracovníci 

Obecních lesů Bludov s.r.o.

PEDIKŮRA - pondělí 16.prosince 2013 
v Kulturním domě Bludov.
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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 roce 1998

Známý podnikatel zásoboval erotický 
klub kokainem
 Erotický salón Flamengo v Šumperku na Bludovečku 
zásoboval podle sdělení policejního komisaře známý šum-
perský podnikatel kokainem. Koncem minulého týdne mu 
bylo sděleno obvinění pro šíření toxikomanie.
 Obviněný pro šíření toxikomanie vyslechl z úst vyšetřovatele
koncem minulého týdne známý šumperský podnikatel. Ten 
podle sdělení policejního komisaře dodával zaměstnankyním
erotického salónu Flamengo v Šumperku na Bludovečku 
omamné látky.
 „Je to skoro dva roky starý případ, drogy dodával dívkám 
po dobu šesti měsíců, do konce roku 1996,“ uvedl komisař šum-
perské policie Jaroslav Lapeš. Jak sdělil, šlo v tomto případě 
o kokain, drogu v našich podmínkách zatím málo známou. Za 
šíření toxikomanie by mohl být sedmatřicetiletý Libor V. 
odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

 „Vím, že se v Šumperku kokain bral,“ potvrdil jeden 
z podnikatelů, který důrazně odmítl zveřejnit své jméno. Podle 
dostupných informací měl obviněný podnikatel zmíněný erotický
podnik Na Bludovečku svého času v pronájmu. Některé 
z dívek, které tady tancovaly, údajně ještě neměly osmnáct 
let. Počet dívek, kterým Libor V. drogu podával, odhadl zdroj 
z podnikatelských kruhů na více než deset.
 Kokain býval znám již za první republiky jako droga rozší-
řená v nevěstincích. Tehdejší prostitutky ji používaly jako sexu-
ální stimulátor. Za stejným účelem patrně obviněný šumperský 
podnikatel podával drogu také erotickým služebnicím, které 
zaměstnával – droga totiž zvyšuje u žen sexuální výkonnost. 
Nejobvyklejším způsobem aplikace kokainu je šňupání. Účinek 
kokainu, který již před válkou býval označován za drogu sme-
tánky a prostitutek, obvykle trvá kolem tří hodin. Dlouhodobější 
užívání této látky, jejíž jedna dávka stojí mezi překupníky kolem 
tisíce korun, vyvolává psychickou závislost.
VI/98 Moravský sever

Místní informační středisko při KD Bludov 
nabízí k prodeji

• knihu Babička s ilustracemi A. Kašpara
• knihu pohádek Pohádky čistého srdce 
• turistickou známku
• upomínkové předměty z nerostu bludovit
• pohlednice
• mapy
• trička
• tašky a různé upomínkové předměty 
 se znakem Bludova
• odznaky
• poštovní známky s různými bludovskými motivy
• hrníčky s bludovskými motivy atd.

 Základní organizace ČZS Bludov 
přeje Všem občanům krásné a klidné 

vánoční svátky a do celého nového roku 
hodně zdraví, pohody a zahrádkářských 

úspěchů. Děkujeme všem za podporu a účast 
na zahrádkářské výstavě v letošním roce 

a budeme se těšit na další spolupráci v příštím roce. 
Výbor ČZS

Veřejná členská schůze se uskuteční v lednu 2014. 
O přesném termínu budete včas informováni.

Kulturní dům Bludov připravuje

Kurz společenského tance 
pro dospělé

Vyučuje:
taneční mistr 

Jiří Hrubý 
ze Šumperka

Cena 300.- Kč za osobu /6 lekcí/ 
/minim. počet 6 párů/
přihlášky v KD Bludov 

Zahájení leden 2014 – středy od 20.00 hod.
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Když jsem dříve v Bludovanu psal o dotačních snahách obce, 
zmiňoval jsem mimo jiné také naše úsilí o získání dotace na 
rekonstrukci topolové aleje u lázní. Až v letošním roce byla 
naše žádost o dotaci kladně posouzena a prostřednictvím Stát-
ního fondu pro životní prostředí (SFŽP) byla naší obci přiznána 
dotace v celkové výši 75 % z uznatelných nákladů na celkovou 
obnovu topolové aleje.  
 Podkladem pro žádost o dotaci  byla projektová dokumen-
tace „Revitalizace topolové aleje u lázní v Bludově“, kterou 
vyhotovila v květnu 2011 kancelář Ing. Aleny Souškové, za-
hradní a krajinná architektura, Koryčany. Podle této dokumen-
tace bude také probíhat realizace akce, kdy stávající topolová 
alej bude nahrazena novou alejí z druhů odolnějších a výrazně 
dlouhověkých sloupovitých dubů Quercus rrobur „Fastigiata“ 
(viz foto očekávaného vzhledu).
 Na zhotovitele obměny aleje bylo provedeno řádné výběrové 
řízení. Nejvýhodnější cenu na zhotovení díla předložila firma 
Josef Dostál DiS. z Kralic na Hané, kdy cena činila 1 396 824,- 
Kč vč. DPH.
 Realizace akce by měla proběhnout v termínu prosinec 2013 
až květen 2014 s přihlédnutím ke vlivům počasí (výhodnější pro 
kácení stromů je zmrzlý terén kvůli menším škodám na pozem-
cích).
 Topolová alej u lázní je ve velmi špatném fyzickém stavu. 
Již trochu silnější vítr shazuje z korun stromů i veliké úlomky 
suchých větví a červencová vichřice porazila dva kusy topolů, 
přičemž se prokázalo, jak prohnilé jsou některé kmeny topolů 
(viz foto).

Obměna topolové aleje u lázní

současný stav topolové aleje

jeden z topolů vyvrácený vichřicí dne 29.7.2013

Očekávaný vzhled dubové aleje po realizaci

 Dokladem špatného, až kritického stavu topolové aleje, který 
zakládá veliké riziko pro bezpečnost osob a majetku, je „Zna-
lecký posudek č. 84-1 715/3“, který vypracoval soudní znalec 
oboru Ochrana přírody se specializací „hodnocení stavu a návrh 
technologie ošetření stromů, diagnostika provozní bezpečnosti 
stromů“, Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. v červnu tohoto roku.

Bludovan 10/2013
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Z tohoto znaleckého posudku cituji: 
 Jedná se o oboustrannou pravidelnou alej sloupovitých 
topolů s malou příměsí nově dosazených jedinců topolu 
Simonova.
 Stanovištní poměry pro růst stromů jsou zhoršené. 
V minulosti pravděpodobně došlo k zásahu do stanovištních 
poměrů, což zásadním způsobem negativně ovlivnilo stav 
stromů.
 Fyziologická vitalita naprosté většiny stromů je zásadně 
zhoršená. Stromy prosychají, z tvaru větvení periferních částí 
korun je zřejmé, že se jedná o dlouhodobě probíhající proces.
 Zdravotní stav a stabilita stromů je významně narušená 
v důsledku infekce kmenů a korun dřevokaznými houbami. 
U daného taxonu se jedná o proces, který je u dospělých stromů 
poměrně běžný. Sloupovitý kultivar topolu černého se vyznačuje 
velmi krátkou dobou dožití, špatnými materiálovými vlastnostmi
dřeva a špatnou kompartmentalizací (schopnosti bránit se 
postupu houbové infekce).
 Při zjištěném stavu aleje považuji za optimální způsob 
přístupu její kompletní rekonstrukci s odstraněním stáva-
jících stromů a jejich náhradou novou výsadbou. Stromy 

v současné době představují značné bezpečnostní riziko, které 
nelze řešit žádným typem nedestruktivního pěstebního zásahu. 
Závěr
 Stromořadí bylo zhodnoceno jako neperspektivní, staticky 
rizikové, bez možnosti řešení situace pěstebním zásahem. 
Doporučena byla komplexní rekonstrukce s provedením nové 
výsadby.
Konec citace.

Nemám rád, když se kácí jakýkoliv strom. Z kácení celé aleje 
mám přímo strach, zvláště když topolová alej u lázní patřila 
dlouhá léta k významným dominantám naší obce. Jsem ale 
přesvědčen o tom, že s odvoláním na výše uvedené je toto 
radikální řešení nezbytné a s ohledem na získanou dotaci je 
také v tuto chvíli ekonomicky výhodné. Věřím, že nová alej ze 
sloupovitých dubů (mimochodem z více úst jsem slyšel, že dub 
je víc „českým“ stromem nežli topol, který je prý stromem více 
„německým“) se zakrátko stane významným prvkem, který naší 
obec rovněž ozdobí a zkrášlí.
     Ing. Pavel Ston

           starosta obce

U dětí stále oblíbenější svátek Halloween zavítal 
i do naší mateřské školy. V úterý pátého listopadu 
do šaten školky přicházely děti ustrojené ve stra-
šidelných kostýmech a celý den, spolu se svými 
učitelkami, připravovaly výzdobu na odpolední akci 
s názvem „ Strašidel se nebojíme“.
 Po třetí hodině se k dětem připojili maminky 
a tatínkové, kteří se svými ratolestmi vydlabávali 
a zdobili dýně, do kterých pak umístili hořící svíčky 
a rozmístili je po chodbách. Tímto se školka proměni-
la v kouzelný strašidelný hrad.
 Poté se na chodbách začala objevovat velká stra-
šidla, která svým kvílením a hučením naháněla husí 
kůži a někomu i nějakou tu slzičku.
 Děti však odvážně plnily úkoly, které jim tato dě-
sivá stvoření přichystala. Za sladkou odměnu se pouš-
těly rodičů a statečně bojovaly se svým strachem.
 Při odchodu domů byly slyšet jen nadšené ko-
mentáře malých odvážlivců a spokojených rodičů. 
Všem, kteří se podíleli na tomto báječném odpoledni, 
patří velké díky. Marie Ryzskowská

Strašidelná školka

Bludovan 10/2013
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Mateřská škola Bludov získala titul Zelené školy Olomouckého kraje

Když na jaře vyhlásil odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajského úřadu Olomouckého kraje osmý ročník ekologické 
soutěže Zelená škola Olomouckého kraje, ani jsme si netroufli 
tenkrát odhadnout, že to tak skvěle dopadne. Ale proč vlastně 
ne, proč býti tak skromní, vždyť jsme splňovali všechny pod-
mínky a předpoklady.
 Cílem této soutěže je zviditelnit a ocenit mateřské školy, kte-
ré se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty.

 Oceněny byly 3 vítězné mateřské školy, které budou moci 
užívat titul „Zelená škola Olomouckého kraje za školní rok 
2012/13“ udělený Olomouckým krajem. Dne 6. listopadu jsme 
v centru ekologických aktivit Sluňákov převzali ocenění a nein-
vestiční účelovou dotaci určenou na podporu naplňování průře-
zového tématu environmentální výchovy školních vzdělávacích 
programů.
 Na titul jsme náležitě všichni pyšní a budeme se nadále 
snažit, abychom ho obhájili i v příštím školním roce.

Za kolektiv MŠ Bc. Březinová Dana

Přemýšlíte o tom, kde strávit letošního Silvestra?
Nabízíme možnost strávit tento večer v KD Bludov!

SILVESTR 
V KULTURNÍM DOMĚ BLUDOV

10. ročník
úterý 31. prosince 2013  

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

POZVÁNÍ NA PŘIVÍTÁNÍ 
NOVÉHO ROKU 2014 

NA BRUSNÉ

Přijďte na tradiční vítání 
nového roku 

na Brusnou 31.12.2013.
Vezměte pár polínek, ať se můžeme 
zahřát u ohýnku, malé občerstvení 

na zahřátí zajistíme.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Srdečně zve Výbor Českého svazu 
ochránců přírody Bludov

Děkujeme členům ČSOP v Bludově
za jejich činnost v roce 2013

a přejeme krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku 2014.

Za výbor ZO ČSOP 
Ing. Milan Klimeš, předseda
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DÍKY VÁM, BLUDOVANÉ!
Byly to nádherné tři týdny, které jsem prožil ve vašich kou-
zelných lázních v Bludově. Přijel jsem s diagnozou diabetes 
melitus a byl jsem ve svých 68 letech v lázních poprvé. Nemohu 
tedy srovnávat, ale pouze konstatovat. Považuji vaše lázně za 
špičkové rehabilitační centrum, které usnadňuje vracet lidi do 
života. Příkladná a odborná péče všech lékařů, fyzioterapeutů, 
zdravotních sester a dalšího personálu k tomu hlavně přispívá. 
Nesmím však zapomenout ani na vynikající kuchyni, kuchaře, 
obsluhu, pokojské a další. S úsměvem na tváři s vámi jedná 

i vedení lázní, včetně recepčních. Zde snad neexistuje se 
zamračit, říci ne, nevyjít vstříc. To již nechci psát o krásně 
udržovaném lázeňském parku. Pobyt ve vašich lázních je bal-
zámem na duši, je nádhernou melodií chvil života, které se 
u vás prožijí. Díky Vám za všechno, Bludované! Do nového 
roku Vám Všem přeji vše nejlepší a nezapomeňte: Zdravý má 
tisíce přání, nemocný jen jedno....

      Mgr.Pařízek Vladimír
                                                                         Prostějov

Státní léčebné lázně Bludov, s.p. 
nabízejí k prodeji vánoční dárkové

vouchery v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč. 
Prodej voucherů probíhá na recepci

lázní do 20. prosince 2013 
každý den od 7:30 do 17:00 hodin.

Klientům našich lázní děkujeme 
za přízeň a přejeme všem klidné 

prožití vánočních svátků 
a hodně štěstí v novém roce.

Lázeňské okénko

Pradědovo dětské muzeum – přípravy vrcholí

Na jaře příštího roku bude zahájena výstavba ojedinělého muzea 
určeného dětem. Občanské sdružení Jeseníky přes hranici jej 
vybudují s přispěním evropských dotací v bývalém Březinově 
statku. „Aktuálně pilně pracujeme na tvorbě expozic,“ říká 
autorka nápadu a předsedkyně sdružení Tereza Schreiberová. 
„Ke spolupráci jsme přizvali vynikající výtvarnici Janu Klouč-
kovou Kudrnovou, jejíž návrhy dětských expozic jsou skutečně 
výjimečné. Hlavní expozicí muzea bude Pradědov – dětská ves-
nička, ve které najdou malí návštěvníci například hru na mly-
náře, dřevorubce, výpravčího,“ odkrývá první konkrétní návrhy 
Schreiberová.
 Dále bude v muzeu připravena expozice jesenické gast-
ronomie, přírody i historie. Návštěvníci najdou samozřejmě 
i to nejdůležitější z Bludova a nejbližšího okolí.

V zahradě Březinova statku je plánováno přírodní dětské hřiště 
spolu s vodním hřištěm. „Na venkovní plochy jsme si nechali 
zpracovat studii zahradní architektkou paní Vrbasovou, která 
má už podobné realizace za sebou. Jedná se totiž o novinku, 
podobných hřišť je v Česku sotva několik,“ říká Schreiberová. 
Takové dětské hřiště totiž využívá zejména přírodních materiálů 
a nápadů, které vycházejí z přírody. Namísto dřevěného hradu 
v něm najdete například hmyzí domeček, bludiště z keřů nebo 
„blátíčkové“ pískoviště.
 Projekt muzea má připravenu kompletní stavební dokumen-
taci, vydáno stavební povolení. „Čekáme teď doslova na první 
jarní měsíce, aby mohlo budování vypuknout naplno,“ uzavírá 
Schreiberová.
(S Terezou Schreiberovou, předsedkyní OS Jeseníky přes hranici, 
hovořil Milan Klimeš)
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Uprostřed letošního léta jsme oslavili významné kulaté jubileum 
– totiž 50 let od slavnostního otevření koupaliště „Vlčí důl“ 
a já se teprve nedávno dozvěděl, kdo vymyslel zdejší koupaliště 
a proč. Je to bývalá zástupkyně ředitele zdejší školy, paní Zora 
Fričová, rozená Blažková. Vypravovala mi toto:
 „Když jsem se po 2. světové válce po několika letech úspěš-
né pedagogické práce v Šumperku vrátila na zdejší školu, měla 
jsem jako učitelka tělesné výchovy maximální snahu naučit 
všechny své žáky plavat. Jediný zámecký rybník nebyl k tomu 
vhodný, malý léčivý bazén v lázních byl pro pacienty lázní a ve 
slepém rameni „Staré Moravy“ za Kordasovým mlýnem bylo 
vody po pás. Obrátila jsem se proto o radu na svého tatínka, 
bývalého ředitele zdejší školy-Václava Blažka.Ten sem přišel 
v r. 1908 po maturitě v Soběslavi v jižních Čechách a prožil 
v Bludově celý svůj život. Poznal zde velmi dobře všechny 
poměry. Zavedl mne do Vlčího dolu, kde měli Motykovi pod-
máčenou louku. Představil si své jižní Čechy, kde téměř každá 
vesnice měla svůj rybník. Považoval tuto louku s přítokem Vito-
nína za vhodný rybník nebo koupaliště.
 Jako když do mě střelí! Nápad byl tady a začala jsem jednat. 
Nejprve jsem se nechala pozvat na schůzi před sedmičkou MNV, 
kde jsem svůj návrh předložila. Byl vyslyšen a přijat s opatrnos-
tí. Důležité bylo, že ho hlavně podpořili dva členové předsednic-
tva: pan Josef Sedláček-tajemník předsednictva a pan František 
Kvapil, důchodce, celoživotní pracovník ve stavebnictví. Začali 
jsme tedy tři. Pan Sedláček měl kontakt s MNV, odborné sta-
vební práce si vzal na starost pan Kvapil a já jsem zajišťovala 
brigády, protože vše probíhalo dobrovolně v „akci Z“ . Začali 
jsme se svolením MNV. Mým úkolem bylo zajišťování brigád. 
V krátké době jsem navštívila výbory všech společenských 
složek. Všude jsem byla kladně přijata s příslibem brigádnické 
pomoci. Hodně nám pomohlo rodičovské sdružení naší školy. 
 Samotná práce byla velmi náročná a odpovědná. Trvala 
téměř deset let, než došlo k otevření koupaliště v roce 1963. 
Koupaliště bylo zabezpečeno hygienicky okresním dozorem. 

V rámci koupaliště byl vybudován malý hotel s převlékárnou, 
restaurace s noclehárnami, velkou společenskou místností 
a malým parkovištěm aut. 
 Rozrostlo se i společensky. Nad koupalištěm vyrostla chato-
vá osada. Proti koupališti je malý svah pro začátečníky lyžování. 
V celém okolí koupaliště je možnost lesních vycházek po celý 
rok.
 Provoz koupaliště a restaurace si vzala na starost svědomitá 
paní Jirglová. Po jejím odchodu do důchodu nastaly problémy, 
které v současné době řešíme. 
 Splnil se můj sen. Děti se učí plavat. Koupaliště navštěvují 
nejen občané bludovští, ale z celého širokého okolí. Chaty si 
postavili nejen zdejší občané, ale i lidé z daleka. Z vlastní inici-
ativy si chataři ustanovili bezpečný dozor osady proti zlodějům. 
Koupaliště plní všechny podmínky zasloužené rekreace“.
Tolik paní Zora Fričová
Se zájmem jsem si tento příběh vyslechl. 
      Ing. Pavel Ston
   starosta obce

Kde se vzal nápad pro vybudování koupaliště?

Tříkrálová sbírka 2014 & Betlémské světlo 2013

V roce 2014 proběhne 15. ročník 
Tříkrálové sbírky. V Bludově budou 
skautky a skauti koledovat v sobotu 
4. ledna 2013 od 8.30 do časného 
odpoledne. 

 Někdy v této době by k vašemu domu měli zavítat tříkráloví 
koledníci s úředně zapečetěnou pokladničkou označenou logem 
charity a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jménem a čís-
lem pokladničky. Koledníci spolu se zpěvem tříkrálové koledy 
budou prosit o příspěvek pro potřebné – chudé, nemocné, bez 
domova, v nouzi. Leckdy se nám stane, že se k vám nedozvoní-
me či nedoklepeme. Pokud se tedy náhodou neuvidíme, není to 
z naší strany zlý úmysl. 
 Pokud bychom se nepotkali, do Tříkrálové sbírky můžete 
přispět i jinak: Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLE-
DA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrá-
lové sbírky jde 27 Kč. Sbírku můžete podpořit také celoročně. 
Při zaslání DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 vám každý 
měsíc bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
 Nebo můžete peníze poslat na sbírkový účet 66008822/0800, 
variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 

558 (bezhotovostní převod), specifický sym-
bol: jakékoli číslo.
Kdo bude chtít, tomu koledníci požehnanou 
křídou napíší na dveře či veřeje domu nápis 
K+M+B 2014: Christus Mansionem Bene-
dicat – Nechť Kristus žehná tomuto domu 
v roce 2014. Prosím – přispějte pro potřebné, 
třeba i málo, ze svého nedostatku. Nezaví-
rejte dveře, srdce, ani dlaně.
 Ještě předtím, jako každý rok, přivezeme do Bludova 
Betlémské světlo, které zvěstuje pokoj lidem dobré vůle. Starým 
a nemocným lidem jej budeme roznášet v sobotu 21. prosince 
2013 od 14.00. Zároveň bude přítomno u Zpívání u stromu a při 
štědrovečerní mši svaté ve 22.00 hodin.
 
 Za celé skautské středisko všem bludovským občanům 
a našim příznivcům děkuji za podporu v roce 2013 a přeji požeh-
nané prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2014.

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce

skautského střediska Františka Pecháčka Bludov
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Svátek slavila čokoláda
10.10. - měla čokoláda na celém světě svátek a tak jsme ten-
to den využili k  projektu na 1.stupni naší školy. Na „oslavu“ 
k nám opět přijeli lektoři z ARPOKu Olomouc (Agentury roz-
vojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje). Děti se na 
šesti stanovištích – Putování za čokoládou, Kakao, Spravedlivá 
čokoláda, Sladká dílnička, Čokoládové zoubky, Čokoládový 
svět - seznámily s oslavenkyní opravdu důkladně – poznaly její 
původ a vznik, čokoládou malovaly, navrhly na ni krásné obaly, 
samozřejmě si na ní pochutnaly a nakonec si pořádně vyčistily 
zoubky. Sladký den se dětem moc líbil, všichni se těšíme na 
další zajímavý projekt.

                   Iveta Šejnohová

(Velký dík patří všem strašidlákům 8. a 9. ročníku a také dospě-
lákům, kteří se na přípravě báječného večera podíleli.)
           Ivana Brázdová
Pozvání do školky
V říjnu byli naši žáci druhých a třetí třídy pozváni na návštěvu
mateřské školy. Paní učitelky si pro ně připravily program 
o zvířátkách s podzimní tematikou. Děti se do školky moc těšily.
Prohlédli jsme si třídy a děti vzpomínaly, jak bylo ve školce 
dobře bez učení. Moc děkujeme za pozvání a těšíme se na další 
spolupráci.
 Jarmila Březinová
Podzimní prázdniny ve školní družině
Na úterý 29.10. 2013 jsme pro děti připravili vycházku spo-
jenou s pouštěním draků. Počasí nebylo příliš větrné, a tak se 
draci drželi více při zemi. Děti se prošly a nasbíraly přírodniny 
na dýňování, které proběhlo ve středu 30.10.2013. Nazdobené 
dýně a podzimní dekorace byly využity pro školní halloween 
a vyzdobily nám jídelnu ve škole.
     Soňa Nikolovová

Ze školy

Halloweenské dostaveníčko
Kořeny Halloweenu jsou prastaré a čerpají z pohanských oslav-
ných rituálů. Kdysi dávno to byl svátek, jímž staří Keltové kon-
čili rok a začínali nový. V dnešní době má stále více příznivců 
nejen mezi dětmi, které mají rády temné a tajemné příběhy, ale 
i mezi dospělými, kteří se rádi pobaví. Navíc strašidelné kos-
týmy, tma a blikající světýlka vydlabaných dýní a lucerniček 
působí snad na každého tajuplně a magicky.
 Přesvědčili se o tom všichni návštěvníci dalšího Halloween-
ského večera, který se již tradičně uskutečnil ve čtvrtek 31. října. 
Nejroztodivnější příšerky všech ras a druhů si daly dostaveníčko 
v naší škole, aby si společně užily spoustu zábavy a legrace. Při 
spletité cestě tmavými chodbami na ně čekaly úkoly, jejichž 
splnění leckdy vyžadovalo notnou dávku odvahy a sebezapře-
ní. Služebně starší strašidla, čarodějové, skřeti a duchové byli 
totiž při jejich vymýšlení mimořádně rafinovaní a nikomu nic 
nedarovali jen tak. Všichni strašidláci si však se svými úkoly  
nakonec poradili a dorazili šťastně do cíle v Jedové chýši, kde je 
po té námaze čekala sladká odměna a hladovce pak super blafy 
z jídelníčku čarodějné kuchyně.

Plavecký výcvik 2013
Jako každý rok se žáci druhého a třetího ročníku i letos zúčast-
nili plaveckého výcviku. Výcvik probíhal pod vedením zkušené-
ho týmu Plavecké školy v Zábřehu. Během deseti lekcí se děti 
naučily plavat, skákat šipku a potápět se. Dále si vyzkoušely 
aquaaerobic, diskotéku a soutěže ve vodě, jízdu na podvodních 
skútrech a vyřádily se i v aquazorbingových koulích. Pro chvíle 
odpočinku byla dětem k dispozici vířivka a pára. A jak by zhod-
notily výcvik děti?



Den na Mírově
Na konci října dostala naše škola nevšední nabídku pro dva 
pedagogy a čtyři patnáctileté žáky navštívit věznici Mírov. Tuto 
akci zaštiťuje agentura Bezpečný Šumperk o. s..
 Využili ji nakonec pouze dva deváťáci, protože zbylí dva 
onemocněli, nikdo další nedovršil věku patnácti let a bez občan-
ského průkazu se na Mírov jako návštěvník nikdo nedostane.
 Nejen pro nás, ale i jiné školy, vypravený autobus nás při-
vezl krásným podzimním ránem až na místo určení – k branám 
věznice. Vše jsme museli zanechat v autobusu, v rukou jen 
ty „občanky“ a plno očekávání.
 Kvůli bezpečnosti jsme byli rozděleni do tří skupin. Nejdříve 
nezbytná teorie, poučení, prohlídka vozového parku a konečně 
průchod bezpečnostním rámem. Kostelík na nádvoří dnes slouží 
jako děsivé muzeum historie věznice. Ochoz, hradby, mávající 

vězni, po zuby ozbrojená ostraha (opravdu hezcí mladí kluci), 
to vše jsme měli před sebou.
 Přání dostat se do cel (asi nejen naše) nebylo z pochopitel-
ných důvodů splněno. Ani do samotné věznice nás nepustili. 
Vyslechli jsme mnoho zajímavých informací, spousta dotazů 
směřovala na proslulý Kájínkův útěk. Ukázali nám pouze to 
proslulé okno, ale jinak mlžili. Adam si vyzkoušel  policejní 
výstroj – mimochodem hodně těžkou – do rukou nám byly 
svěřeny české zbraně, například samopal, který vypadal jako 
„okáčko“. Prohlídka podzemí nic moc, ale ta ponurá atmosféra, 
vlhko a tma ...BRRR!
 Naši vězni se asi nemají zas tak špatně, je jim teplo, mají co 
jíst, mohou se věnovat i různým aktivitám a pracovat, chtějí-li. 
V rámci jejich převýchovy jsme si prohlédli i jejich výrobky, 
nábytek a hračky. Klobouk dolů!   
 A co na konec? Určitě to nebyl ztracený den. Možná jsme 
byli jednou z posledních výprav, neboť vězni si podali stížnost, 
že nejsou cvičené opice, aby byli takto ukazováni.  

       M. Pavlíková, A. Blaťák,  A. Bauerová, M. Hrdinová

Vítězství ve florbale
V úterý 12. listopadu 2013 se žáci naší školy zúčastnili okresní-
ho kola ve florbale žáků 4. a 5. tříd. Turnaj pořádá již druhým 
rokem Česká florbalová unie, letos pod záštitou České pojiš-
ťovny jako „Školský pohár České pojišťovny ve florbale“. Na 
V. ZŠ v Šumperku se sešla čtyři družstva včetně  týmu pořádající 
školy. Hrálo se systémem „každý s každým“.  Naši žáci podali 
skvělý výkon a turnaj vyhráli. Zajistili si tak již podruhé v řadě 
postup do krajské eliminace. Družstvo hrálo ve složení Ondřej 
Musílek, David Kohout, Honza Kvapil, Matyáš Sadil, Kuba 
Fiala, Adéla Matějová, Pavel Matura, Mirek Tichý, Štěpán 
Vojtek a Šimon Pešák. Nejlepšími  hráči našeho týmu byli Ondra
Musílek, který vstřelil nejvíce gólů a David Kohout, který 
perfektně zajišťoval  obranu. Florbal je ale týmová hra, takže dík 
patří  všem.  Držte nám palce v krajském finále.

                          Eva Macková
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Naše posvícení
Naše škola se ve středu 16. října 2013 zapojila do akce spo-
lečnosti Člověk v tísni „Naše posvícení“ pořádané u příleži-
tosti Světového dne výživy. Tato akce měla děti upozornit na 
problematiku hladu ve světě, kterým trpí téměř miliarda lidí. Děti 
si měly uvědomit, že ne všude na světě je dostatek pitné vody 
a kvalitní půdy a že je potřeba šetřit všechny přírodní zdroje.
 Ten den se všichni prvňáčci sešli v jedné třídě a po spo-
lečném povídání zhlédli několik krátkých animovaných filmů 
věnovaných tomuto tématu. Do školy si donesli svačinku ze 
surovin vypěstovaných doma. V kuchyňce se rozdělili do skupin 
a aranžovali z nich co nejkrásnější obložený talíř. Všem dětem 
se práce dařila a připravené talíře lákaly k ochutnání.
 „Naše posvícení“ vyvrcholilo obědem ve školní jídelně, kde 
tvořivé paní kuchařky uvařily dětem výtečný oběd z regionál-
ních potravin. Blanka Pavelková, Iveta Šejnohová

„Chtěla bych tam jezdit každý den.“
„Líbilo se mi, když jsme šli do bublinek.“
„Bylo to hezké. Nejvíc se mi líbily ty významné dny (diskotéka, 
poslední plavání), nebylo si na co stěžovat.“
„Už umím plavat!“
        Marie Matysová, Irena Dokoupilová, Jarmila Březinová



Zápisky bludovského vojáka Josefa Březiny z první světové války
V říjnu a listopadu 2013 jsme si připomněli 95. výročí konce 
první světové války. Jedním ze jmen vytesaných na Pomníku 
padlých v centru naší obce je jméno Josefa Březiny. Narodil se 
Anně a Františkovi Březinovým 19. března 1875 na čp. 162. Měl 
tři sourozence, kteří se dožili dospělosti: porodní babičku Annu, 
prov. Ničovou, historika Dr. Jana Březinu a kněze Antonína Bře-
zinu. V roce 1901 se v Olomouci u sv. Mořice oženil se Sidonií 
(Zdeňkou) Schönweitzovou. Dospělosti se dožily čtyři jejich 
děti: Anna, Vojtěch, Zdenka a Ludmila. Do manželství z nich 
vstoupila pouze Zdenka, když si vzala Aloise Stona, s nímž měla 
třináct dětí. Josef Březina, který se do narukování do války živil 
jako stolař, má nejen v Bludově, ale po celé Moravě, Čechách 
a Slovensku už stovky potomků.
 Kdy padl, nevíme. Svým potomkům zanechal unikátní 
svědectví – šest válečných sešitků, které jsou jakýmsi deníkem, 
kalendářem dosvědčujícím jeho vojenský život v letech 1915-
1917. Zřejmě je zanechal doma při poslední vojenské dovolené 
v dubnu 1917, dva měsíce před smrtí. V sešitcích každý den 
popisuje, co bylo na jídlo, kam pochodovali, kde válčili, co dě-
lal. Často si stěžuje na úmorné pochody, zavšivení, špatné jídlo. 
Pokud byl na stráži, i v noci, modlíval se růženec a vzpomínal 
na svoje doma.
 Pro připomenutí smutného výročí první světové války 
z deníků ocitujme vybrané pasáže, zprostředkované jeho vnukem 
Václavem Stonem z Moravské Třebové.

Rok 1916
7. března – S Bohem na nové místo. Bůh buď při pochodu ná-
pomocen. Přesun byl do Baku (18 km). Na kopci kostel, okolo 
hřbitov, naproti Kalvárie. Ubytování v hostinci. Oficíři holdovali 
s děvčaty.
10. března – na konci dne: Sladký sen přeji všem mým drahým, 
rodičům, bratrům a sestře, ženě i dítkám. S Bohem.
22. března – Italové na nás stříleli šrapnely, prskaly nedaleko 
nás.
28. března – Obdržel jsem gratulaci k svátku (Josefa) od dítek 
(šla od 13. do 28. března)
6. dubna – Večer hlásil jsem se dobrovolně na stráž u baráku, 
druhý den je za to volno. V noci od 12-2, 4-5. Pomodlil jsem 
se za svoje drahé bolestný a slavný růženec. Nepíši to, abych se 
chlubil, leč že jsem na ně vždy vzpomínal.

8. dubna – Četli nám brožurku o pohlav. nemocech, bychom se 
varovali žen v cizí, nepřátelské zemi. Ale to pro mne není, věrný 
až do hrobu jsem přísahal své nejmilejší Sidonce. Ó, kdyby jsi 
věděla, jak velice má láska je k Tobě i svým dítkám.
18. dubna – Zase utekli 3 Rusíni k Italům.
21. dubna – Velký pátek. Dnes z rána mohu zvolati s Kristem 
Pánem: „Smutná jest duše má až k smrti“, ale vše mu obětuji 
z lásky. Jehož svatá vůle se staň.
22. dubna – Bílá sobota. Měl jsem jíti s 9 muži nésti šrapnely. 
Hlásil jsem se, že to neunesu do toho kopce, šel za mne jiný a já 
řezal dříví. Asi o páté hodině odpoledne Vzkříšení. Boží hrob byl 
vytesán ve sněhu, a v něm namalován dole Kristus Pán a chvojím 
s jehličím a šiškami ozdoben, místo svícnů byly tam konzervy. 
2 vojíni stáli tam stráž. Kurát se modlil Otčenáš německy a pak 
českou litanii k N. Svátosti oltářní.
23. dubna – Velikonoční neděle. Včera jsem obdržel žold 3.60 
K. Odpoledne jsem dělal schody od baráku ke kuchyni (ještě 
i dalších pět dní).
28. dubna – Zastřelil se, prý z hladu, Anton Kopečný (Čech).
29. dubna – O 9. hod. jsme šli tomu zastřelenému na pohřeb. 
Včera mu Matouš Martinák udělal rakev neohoblovanou. Nesl 
jsem jej a spouštěl do hrobu. Čten nám rozkaz, že dovolené 
zastaveny.
27. – 29. května – Přesun vlakem přes Villach do Tyrol. Za Tri-
dentem jsme přešli Kastelano Datone. Pěšky v noci po pravém 
břehu řeky Adige do Badano. S lidmi se zde nedomluvíme. To 
už je Itálie.
3. června – V noci hrozná střelba, nemine minuta, co by buď 
naši, nebo nepřítel nevypálil ránu.
4. června – Přiletěl šrapnel za naše brlohy na 50 kroků. Zásah 
dostal Domes a Zach a ještě jeden – 3 mrtví, 4 raněni.
7. června – Celé dny zde ležíme, hlavu vystrčit nemůžeme, by 
na nás nepřítel neposlal pár granátů, jen v noci hloubíme svoje 
hroby... Jen modlitba uklidňuje a pomáhá snášet tyto kříže.
28. července – Sděleno mi, že nepojedu na dovolenou, až s 3.par-
thií. Měl jsem již našetřeno s sebou domů 3 konzervy masové 
a 1 krabici sardinek a 2 porce zwibochu, co jsem chtěl svým 
milým dítkám přivézti.
30. července – Odešla 2. parthie na dovolenou, k večeru se však 
vrátili zpět (staly se dva případy typhusu). Večer jsem byl u ma-
rod visity s nohama, hrozně mě pořád bolí lýtka. Uznán a obdržel 
jsem dva dny volno a pak ještě další dva dny.
30. srpna – Dozvěděli jsme se, že dovolené jsou zastaveny, již 
potřetí mně to selhalo. Inu, staň se vůle Boží se mnou.
1. září – V poledne se vyhřívám na slunci, svoje zkřehlé nohy. 
Dostal jsem pochvalu za dobře vyčištěnou pušku, po prvé na 
vojně.
3. září – Jedu na dovolenou – z Trenta přes Innsbruck, Salcburk. 
Ze Salcburku jsme vyjeli o 8. hod. večer a ráno o 8. hod. byli 
jsme v St. Hypolitě, ve Vídni o 11.30.
10. září – První den doma.
19. září – Na zastávce v Chromči. Bože, jak mi ta dovolená uply-
nula, opět musím se loučiti. S Bohem, tedy mojí drazí, volám 
vám z vůle Boží Na shledanou.
23. listopadu – Oznámena nám smrt našeho Císaře Pána.
24. listopadu – Přísahali jsme novému císaři Karlu věrnost.
24. prosince – Řežu zde u řeky stromky (48 kusů) na maskování 
silnice. Večer trochu čaje s plesnivým chlebem, který jsem ušet-
řil, při zásilce mi ta nejstarší půlka oplesnivěla. Obdržel jsem od 
vojska na Štědrý večer 10 ks feldpostek, 4 vánoční pohlednice, 
cigarety, tužku, 2 ks zápisníku.Ze sešitku č. 5 - 1917
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1917
2. ledna – Časté stráže, i v noci, plno vší, musím se stále škrabat, 
jak vše svědí.
3. ledna – Na oběd polévku a trochu hořké rápky, kdyby nebyl 
velký hlad, ani prase by to nežralo, nechutné, nemastné, bez 
jíšky a hořké.
11. ledna – Naříká si, jak hladoví, co komu udělal...
14. ledna – Dostal jsem od bratra Antonína balík (chleba, 1 kg 
slaniny a 1 kg kostkového cukru).
29. ledna – V hospodě mně ukradli peněženku s obnosem 4.20.
3. února – Sešel jsem se s Chaloupkem jeho soused z Bludova 
čp. 163 – pozn.).
8. února – Byl jsem v papučích a za to mi ten neurvalec ofic. 
Stelvertreter dal pohlavek, já na to odpověděl, že až on bude 
starý jako já, že mu též bude zima, že mám revmu v nohou, dal 
mi za to facku. Odpouštím mu to.
9. února – Je mi zima, sedím na svém ruksaku. Člověka opouští 
všechna chuť k žití. Hned bych z polní stráže utekl k Italům, ale 
však doufám, že P. Bůh dopouští, avšak neopouští.
20. února – Někdo mi sebral pušku, nevím, co za to obdržím.
21. února – Za pušku nic nebylo.
23. února – Střelby, střílel jsem jako první z těch nejhorších, na 
300 kroků třikrát trefil.
6. března – Co obdržím v balíčku od Štefky (švagrová – pozn.), 
musím si vše nosit v ruksaku, jinak se zde krade. Večer na stráži, 
pak jsem byl půl hodiny uvázán za to, že když mě přišel Hlou-
žek vystřídat, nepřišel s ním svobodník, měl jsem tam zůstati. 
Nebolelo to, ale byl to můj první trest na vojně.
Březen – Moje slova. Z vůle Nejvyššího, protože jsme všichni 
smrtelní a nevíme poslední hodiny, chci pár řádků zde psáti pro 
potěchu mým drahým a milovaným rodičům, své milé a drahé 
ženě a milým i hodným svým dítkám, jakož i oběma bratrům 
i sestře. Stane-li se to, co bych si sám nepřál, avšak což bych ne-
mohl zabrániti a padl, pravím vám všem: Neoplakávejte mne!!! 
Přejte mi odpočinutí lehké. Jsem toho života voj. syt a před 
každým pochodem mám strach, slabostí se sotva vleču. Jen Vás 

Josef Březina z čp.162 (1875-1917)

všechny prosím, modlete 
se za mne, by mi milý 
Bůh moje viny odpustil, 
jakož i já všem ze srdce 
odpouštím. Za druhé 
prosím Nejsvětější Srdce 
Pána Ježíše, by mi bylo 
dopřáno, bych nemusel 
nikoho ve válce zraniti 
ani o život připraviti, 
více si nepřeji. Dítkám 
přeji, by vyrostly v dobré 
katolické křesťany a ni-
kdy ničím jméno rodiny 
neposkvrnily, zvláště 
by si zachovaly čistotu 
srdce, neboť o těch se 
praví v jednom blaho-
slavenství, že jejich je
království Boží. Amen
28. března – Stojím na stráži od 12-2, hrozně sem teď bijí, ne-
jsme ni chvíli jisti životem. V noci byl raněn Beran od Trnávky, 
dalšímu rozdrcena noha. 
29. března – Leží 3 mrtví, žádný je nepohřbívá.
27. března nás bylo 40 mužů, do 3. dubna je nás již jen 26 
mužů.
9. dubna – Bylo mi sděleno, že u kump. leží moje žádost 
o dovolenou, byli jsme vybráni 4, co máme jeti.
12. dubna – Odjíždí na dovolenou.

Tím zápisky končí, všechny sešitky zřejmě nechal o poslední 
dovolené doma v Bludově. Za necelé dva měsíce poté umírá 
kdesi na italské frontě ve věku 42 let. Nezvěstný je od 10. bitvy 
na Soči (136 km dlouhá řeka ve Slovinsku a v Itálii) 4. června 
1917. R.I.P.

Stanislav Balík ml.
- jazykově neupravováno -

PARAPETY RS Bludov se předvedly v plné bahenní kráse a z turnaje si odvezly 2. místo

První ročník Cula Cupu je úspěšně za námi. Turnaj ve futsalu 
se uskutečnil dne 3.11.2013 na fotbalovém hřišti v Drozdově. 
Utkaly se zde dívčí týmy - Pumy Šumperk, Popelky Rovensko, 
GZP Šumperk a Parapety RS Bludov. Chvílemi si turnaj neza-
dal s bahenními zápasy, ale i přesto se dívky nenechaly odradit 
a bojovaly s velkým nasazením. I přes počasí, které zápasům ne-
přálo, a malou účast diváků, se podle slov hráček turnaj vydařil 
a odjížděly spokojené. Především tým Rovenska, který si odvezl 
putovní pohár. Bludov se radoval z druhého místa. (ve složení:
Davidová, Zatloukalová, Valíková, Jánětová, Švecová, Krátká, 
Havlíková, Bartošková). Takto dobrý výsledek určitě nebyl 
posledním. Velký podíl na vzrůstajícím úspěchu bludovských 
fotbalistek nese jistě i nový trenér Svatoslav Valenta, který dodal 
tréninkům vyšší kvalitu.
Doufáme, že se našim dívkám bude dařit i nadále.
Podzimní část se momentálně přesouvá do haly, kde se odehrají 
zápasy ve dvou víkendech v měsíci listopadu a to: 
17.11.2013  Parapety RS Bludov vs. PC Pumy Šumperk 
      FK SAN-JV ŠUMPERK vs. Parapety RS Bludov
24.11.2013  Parapety RS Bludov vs. AC Gamaspol Jeseník
      Popelky Rovensko vs. Parapety RS Bludov
O těchto výsledcích budeme dále informovat.

stojící zleva: trenér Svatoslav Valenta, 
Zdenka Jánětová, Petra Švecová, 
Jana Havlíková, Martina Krátká

klečící zleva: Anna Valíková, Jarmila Davidová, 
Zuzana Bartošková, Iva Zatloukalová
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Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribu�on to the enlarged European Union
Podpo�eno z Programu švýcarsko-�eské spolupráce

Nejste na to 
sami!
���ujete o svého blízkého?
Chybí Vám nezbytný odpo�inek?
Pot�ebujete si vy�ídit nutné zále�itos��

P�ij�te sdílet své zkušenosti z pé�e o svého blízkého a
do���d�t se o mo�nosti profesionální pomoci v Denním
stacion��i, která Vám ��inese úlevu a odpo�inek.

Kde? Denní stacioná�, Gen. Svobody 68, Šumperk

Svého seniora m��ete vzít s sebou, po dobu p�ednášky se o n�j postarají
profesionální pracovníci.Sou�ás� p�ednášky je také prohlídka nových prostor.

Bli�ší informace Vám ráda zodpoví paní Zde�ka Val�íková Dis.,
telefon 777 716 034, email: valcikova.zdenka@pon�s.cz

99..1122..22001133
1166::3300 –– 1188::3300
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FOTO KROUŽEK

Taneční víkend
Ve dnech 18. – 20. 10. 2013 uspořádal Taneční klub Pohodáři 
Víkendový taneční seminář klasického country pro dospělé. 
Byl určen pro začínající i pokročilé tanečníky. Na akci se sjely 
skupiny z celé Moravy, např. taneční skupina Lednický Ranč, 
Přátelé country Velké Pavlovice, členové taneční skupiny z Os-
trožské Nové Vsi, tanečníci z Ostravy, z Jeseníka, ze Šumperka 
a dalších míst.
   Celý víkend se poctivě tančilo pod vedením jednoho z našich 
nejlepších lektorů klasického country Míry Procházky. S úsmě-
vem a trpělivostí nás učil nové taneční figury a choreografie, 
a tak když přišlo nedělní poledne a my jsme se, unaveni tanco-
váním, rozcházeli domů, každý z nás si říkal, že takto prožitý 

náročný víkend byl velmi pěkný a příště přijedeme zase. Zároveň 
se těšíme, že nabyté znalosti z taneční výuky zúročíme a předve-
deme při našich tanečních vystoupeních v Bludově i v okolí.
   Velmi děkujeme Obecnímu úřadu v Bludově a vedoucí KD 
Bludov, paní Mgr. Divišové, za podporu této akce. Rádi bychom 
tímto seminářem nastartovali novou tradici pro taneční skupiny 
dospělých.
 Marie  Znojová

Hody 20. října 2013  (foto K. Schauer) Kladení věnců k Pomníku 
padlých, 25. 10. 2013
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Seniorské cestování, Olomouc

Koncert na zámku, 26. 10. 2013  PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU OPERETOU


