
 

10/2017
Datum vydání 30. listopadu 2017ZDARMA

Bludovan

Projev starosty obce při odhalení busty Karla staršího ze Žerotína

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 11. prosince 2017 od 18:00 hod. 

proběhne v kulturním domě 
15. zasedání zastupitelstva obce. 

Všichni jste srdečně zváni.

Vážení spoluobčané,
mám velkou radost z toho, že jsme se 
zde dnes mohli sejít. V necelých třech 
desetiletích, která uplynula od pádu ko-
munistického režimu, jsme se v Bludově 
soustřeďovali na napravování největších 
dluhů a nedostatků. Rekonstruovali jsme 
například zplundrovanou žerotínskou 
hrobku, před kterou stojíme, opravili jsme 
téměř zničené kapličky, farnost opravila 
kostelíček. Velkou energii jsme věnovali 
tomu, aby se naším občanům žilo co nej-
pohodlněji. A tak jsme postavili po celé 
obci vodovod, plynovod, nové chodníky 
a posléze také splaškovou kanalizaci. Po-
stupně se nám dařilo dávat nový povrch 
téměř všem rozkopaným silnicím a uli-
cím.
 Při tom všem jsme ale měli na paměti, 
že nejen chlebem živ je člověk.
 Víme, že k naplněnému životu potře-
bujeme také duchovní přesah, a to třeba  
i v té nejmenší podobě.

Nadace Karla staršího ze Žerotína a obec Bludov
vás srdečně zvou na 

KULTURNÍ DŮM BLUDOV 
A OBEC BLUDOV

VÁS ZVOU NA

Adventní 
koncerty  2017

I. adventní koncert
LIBOR JANEČEK A ANETA  

PODRACKÁ BENDOVÁ
Neděle 3. prosince 2017 v 17:00 hod.

Kostel sv. Jiří v Bludově

II. adventní koncert
PETROF PIANO TRIO a jeho hosté

Neděle 10. prosince 2017 v 18:00 hod.
Kostel sv. Jiří v Bludově

III. adventní koncert
CLASIC BAND a FARNÍ SBOR 

OD SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ
Neděle 17. prosince 2017 v 17:00 hod.

Kostel sv. Jiří v Bludově

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 
BUDE VĚNOVÁNO 

CENTRU POMNĚNKA ŠUMPERK

Všem čtenářům Bludovanu
klidné Vánoce, pevné zdraví,

mnoho radosti a úspěchů
v novém roce 2018
přeje redakční rada.

 Třeba v tom, že žijeme v upraveném 
a v krásném prostředí. Právě proto jsme 
začali v posledních letech nemálo inves-
tovat do obecní zeleně, do květin a do ob-
novy veřejných prostranství.
 Co se týče uměleckých děl, až dosud 
jsme pečlivě a s úctou obnovovali dědic-
tví našich předků. Ať už jsme restaurovali 
sochy a kříže či znovu postavili kapličku 
na Třídě Adolfa Kašpara.
 Před pár lety jsme ale začali snít o tom, 
že by bylo dobré, kdybychom našim po-
tomkům odevzdali i něco navíc – třeba 
nějaké nové umělecké dílo ve veřejném 
prostoru.
 Obec v tomto směru spojila své síly  
a finance s Nadací Karla staršího ze Že-
rotína a výsledek za chvíli uvidíte. Je jím 
originál busty Karla staršího od slavného 
českého sochaře Vincence Makovského.
 V tomto uměleckém díle se spojuje 
dvojí čest, které se naše obec dočkala.
 V Bludově jednak našel místo po-
sledního odpočinku velký Moravan a od 
dnešního dne máme také v naší obci dílo 
významného umělce. 
 Na začátku listopadu se u žerotínské 
hrobky nescházíme náhodou. Za pět dní 
uplyne jedno a tři čtvrtě století od chvíle, 
kdy zde nalezl po více než století peripetií 
věčné odpočinutí Karel starší ze Žerotína 
a jeho příbuzní.
 V čem jsou pro nás osudy člověka, 
který zemřel téměř před čtyřmi sty lety, 
inspirativní a proč vlastně má smysl si jej 
připomínat? Z mnoha důvodů.
 Karel starší měl velkou starost o ve-
řejné dění. Mohl žít poklidný šlechtický  
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život – přesto namísto toho neustále pečoval o společnost,  
zejména pak v krizových dobách moravského vývoje.
 Dalšími důvody jsou jeho vytrvalost a statečnost, se kterými 
chodil do řady politických střetů své doby, skálopevně přesvěd-
čený o správnosti svých postojů.
 Při tom všem se stále snažil o smír a o dohodu – kéž by prá-
vě v tomto ohledu byl vzorem všem současným představitelům 
veřejného života. 
 Nic z toho by však nebylo možné, pokud by Karel starší  
nebyl mužem hluboké křesťanské víry. Tato víra mu byla  
pevným kompasem v nelehkých dobách.
 Jeho dílo a památka k nám promlouvají přes propast staletí. 
Věřím, že pořízením jeho busty přispějeme nejen k tomu, aby 
naše obec byla krásnější, ale také k tomu, aby Karel starší ze 
Žerotína dále inspiroval nás i generace budoucí.

Děkuji vám za pozornost.
    Ing. Pavel Ston, starosta obce

Autor fotografii: Josef BaslarAutor fotografie: Petr Krňávek, Šumperský a jesenický deník

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce přeje
Obecní úřad Bludov
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Dotační program obce Bludov na rok 2018

Úvod
Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových 
příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Za-
stupitelstvo si je vědomo důležitosti aktivit občanů obce i spolků 
v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, vzdělávání, 
kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče a veřejné zele-
ně.  Z tohoto důvodu vypisuje zastupitelstvo s oporou v zákoně 
č. 250/2000 Sb., v platném znění Dotační program obce Bludov 
na rok 2018 (dále jen „dotační program“). Dotací se v tomto 
dotačním programu rozumí dotace poskytovaná na účel určený 
poskytovatelem, tzn. programové dotace (ve smyslu § 10a odst. 
2 až § 10c zákona č. 24/2015 Sb.).

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Dotační titul A) Podpora zájmové činnosti mládeže:
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný či 
vzdělávací prvek - např. celoroční výchovná činnost v zájmo-
vých organizacích, pobyt v přírodě, tábory, hudební činnost, 
ochotnické divadlo a výtvarná činnost apod. 

Dotační oblast Podpora výsadby zeleně a ochrana životního  
prostředí je rozdělena do tří dotačních titulů:
Dotační titul B1) Výsadba ovocných sadů: 
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stromů 
ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových sadů 
na vlastních, pronajatých či propachtovaných pozemcích kromě 
domovních zahrad).
Dotační titul B2) Ochrana životního prostředí – prevence: 
Podporováno bude zajišťování prevence chorob rostlin 
a živočichů.
Dotační titul B3) Ekologické projekty: 
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit. 
Dotační titul C) Podpora rozvoje sportu:
Podporována bude činnost sportovních spolků. 
Dotační titul D) Podpora kulturní a spolkové činnosti:
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění pro-
gramu spolku. Tento dotační titul se nevztahuje na spolkovou 
činnost mládeže.
Dotační titul E) Sociální péče:
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií 
stanovených sociální a bytovou komisí rady obce.

Důvod podpory stanoveného účelu:
Důvodem pro dotační podporu je důležitost aktivit občanů obce  
i spolků v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, 
vzdělávání, kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče  
a veřejné zeleně pro rozvoj občanské společnosti, a tedy pro 
kvalitu života v obci.

Časové vymezení dotačního programu:
Dotační program má platnost od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu na dotační program bude:
700.000 Kč (přesná částka peněžních prostředků vyčleněných  
na dotační program bude známa po schválení rozpočtu obce). 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
Maximální výše dotace pro jednoho žadatele může činit maxi-
málně polovinu celkového objemu peněžních prostředků vyčle-
něných v rozpočtu na dotační program.

Kritéria pro stanovení výše dotace:
Zastupitelstvo při stanovení výše dotace zohledňuje žádanou 
výši dotace, přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto dotač-
ního programu, realizovatelnost projektu, jeho důležitost a do-
pad na kvalitu života v obci. Bere ohled i na dosavadní působení 
žadatele v občanské společnosti v obci. Posuzuje také využitel-
nost a čerpání poskytnutých dotací z minulých let.

Okruh způsobilých žadatelů:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově,
b)  právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická oso-

ba, jejíž organizační složka má sídlo v Bludově,
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov.

Lhůta pro podání žádostí:
Žádosti lze podat od 2. 1. 2018 do 31.1.2018 do 16:30 hodin
na Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov. 

Obsah žádosti:
Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici 
na obecním úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního úřa-
du žadateli poradí, jak formulář vyplnit (formulář bude zvlášť 
pro žadatele-fyzickou osobu a pro žadatele-právnickou osobu). 
Formuláře budou k dispozici i na internetových stránkách obce 
(www.bludov.cz/Obecni-urad/Informace-z-OU). 
V případě, že žadatel použije jiný formulář nebo bude předepsaný 
formulář změněn, bude žádost bez projednání vrácena.

Žádost bude obsahovat následující údaje:
1. identifikační údaje žadatele

a) je-li žadatel fyzickou osobou, uvede jméno a příjmení,  
datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele o dotaci, 

b) je-li žadatel právnickou osobou, uvede název, sídlo a iden-
tifikační číslo osoby,

2. požadovanou částku,
3. popis projektu:

a) účel, na nějž je dotace žádána, 
b) jeho odůvodnění,
c) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
d) zařazení projektu do příslušného datačního titulu,

4. číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude poskytnuta 
finanční podpora přesahující částku 10.000 Kč,

5. položkový rozpočet projektu,
6. identifikaci osoby (jméno a příjmení, adresu trvalého poby-

tu a funkci v organizaci), která bude oprávněna k vyřizování 
záležitostí spojených se samotným čerpáním dotace (např. , 
předseda, účetní organizace)

7. je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci: 
a) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého 

pobytu) zastupujících právnickou osobu s uvedením práv-
ního důvodu zastoupení,

b) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého 
pobytu) s podílem v této právnické osobě,

c) osob (název, sídlo a identifikační číslo osoby), v nichž má 
přímý podíl, a výši tohoto podílu,

Bludovan 10/2017
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8. seznam případných příloh žádosti
9. den vyhotovení žádosti a podpis žadatele (statutárního orgánu 

– jde-li o právnickou osobu) s prohlášením, že všechny uve-
dené údaje jsou pravdivé.

Přílohy žádosti:
1. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, C, D, který 

je právnickou osobou, k žádosti přiloží výroční zprávu o své 
činnosti za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat 
minimálně: 
a) název, právní formu, sídlo, IČ,
b) počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku,
c) složení orgánů právnické osoby,
d) přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce 

rozdělený na oblast příjmů (rozdělena minimálně na člen-
ské příspěvky, dary, státní dotace, dotace od obce, příjem 
z akcí a ostatní příjmy) a oblast výdajů (rozdělena mini-
málně na odvod členských příspěvků, investice, opravy, 
vybavení, inventář, režie, hlavní činnost),

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

f) popis činnosti určené pro veřejnost v minulém kalendář-
ním roce.

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

apod.),
b) pokud čerpal dotace od obce za předchozí kalendářní rok, 

přiloží kopie odevzdaných soupisek předkládaných dokla-
dů.

3. Žadatel o dotaci z dotačního titulu B1 předloží informativní 
výpis z katastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsad-
bu a kopii katastrální mapy se zákresem plánované výsadby. 
V případě, že se bude jednat o výsadbu stromků do prona-
jatého či propachtovaného pozemku, doloží žadatel o dota-
ci úředně ověřenou kopii nájemní či pachtovní smlouvy na 
předmětný pozemek a originál souhlasu vlastníka pozemku 
s výsadbou stromků z této dotace.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
1. V první fázi hodnotí obecní úřad formální kritéria žádosti. 

Žádost podaná mimo lhůtu pro podání žádosti, žádost neú-
plně vyplněná, podaná na jiném formuláři nebo neobsahující 
předepsané přílohy, nebude dále projednána a bude žadateli 
vrácena bez věcného vyřízení.

2. Poté nastává fáze hodnocení specifických kritérií. Obecní 
úřad postoupí bez zbytečného odkladu žádost, jež splňuje for-
mální kritéria k projednání a posouzení příslušné komisi rady 
obce, a to: 
a) dotační titul E - Komisi sociální a bytové;
b) dotační titul A, C, D - Komisi kulturní, mládeže a sportu;
c) dotační titul B1, B2, B3 - Komisi životního prostředí.

3. Komise hodnotí přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto 
dotačního programu, jeho realizovatelnost, důležitost a dopad 
na kvalitu života v obci. Bere ohled i na dosavadní působení 
žadatele v občanské společnosti v obci, a na využití a čerpání 
těchto dotací žadatelem v minulých letech. 

4. Všechny žádosti splňující formální a obsahové náležitosti  
posléze projedná rada obce, která je se svým stanoviskem  
i se stanoviskem příslušné komise předloží k rozhodnutí  
zastupitelstvu obce.

5. Komise rady obce a rada obce mohou navrhovat podmínění 
poskytnutí dotace, zastupitelstvo obce posléze o tomto pod-
mínění rozhoduje. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Žádosti hromadně projedná a o výši dotací rozhodne zastupitel-
stvo obce nejpozději do konce dubna 2018.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2. Dotace se přiznávají na budoucí projekty, na projekty již rea-

lizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštního zřetele 
hodných.

3. Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o dotaci vyrovnány 
veškeré finanční závazky vůči obci.

4. Žadatel musí s obcí uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace.

5. Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a viditelné ozna-
čení dokladů, které budou předloženy k vyúčtování dotace.

6. Poskytnutá dotace musí být použita hospodárně a účelně. 
7. Z poskytnuté dotace není možno hradit nákupy občerstvení a 

potravin.
8. Příjemce dotace nesmí poskytnout dotaci nebo její část třetí 

osobě.
9. Pokud bude poskytovatelem dotace zjištěno, že poskytnutá 

dotace byla použita jinak, než na co byla schválena, je pří-
jemce dotace povinen vrátit předmětnou dotaci v plné výši 
na účet poskytovatele dotace, a to nejpozději do 1 měsíce od 
písemné výzvy poskytovatele. 

   
Obsah veřejnoprávní smlouvy:
O poskytnutí dotace se sepíše s žadatelem smlouva s následují-
cím obsahem: 

a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace,
b) jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého po-

bytu, je-li příjemce dotace fyzickou osobou; název, sídlo  
a identifikační číslo právnické osoby, je-li příjemce dotace 
právnickou osobou,

c) identifikace oprávněné osoby, která je pověřena předložit 
finanční vypořádání dotace,

d) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace,
e) poskytovaná částka 
f) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,
g) doba plnění, v níž má být dosaženo stanoveného účelu,
h) doba pro předložení finančního vypořádání dotace, 
i) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních 

prostředků splnit (předložení soupisky předkládaných do-
kladů apod.),

j) povinnosti příjemce dotace v případě přeměny nebo zru-
šení právnické osoby s likvidací (je-li příjemcem dotace 
právnická osoba),

k) závazek příjemce dotace k jejímu vrácení v případě nedo-
držení nebo porušení stanovených podmínek,

l) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace,
m) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy,

Způsob proplácení dotace:
1. Čas plnění je v průběhu příslušného roku, na který je do-

tace schválena. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 
10.12.2018 předložit poskytovateli dotace řádné vyúčtování 
dotace a za tímto účelem vyplnit předepsaný formulář a do-
ložit poskytovateli dotace doklady, které budou prokazovat 
využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou. Po kontrole 
předloženého vyúčtování bude dotace příjemci dotace vypla-
cena. 

Bludovan 10/2017
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2. Částky do 10.000 Kč mohou být vyplaceny hotově z poklad-
ny poskytovatele dotace nebo mohou být na základě žádosti 
příjemce dotace poskytnuty na jeho bankovní účet uvedený ve 
smlouvě o poskytnutí dotace a to do 15 dnů poté, co příjemce 
předloží poskytovateli řádné vyúčtování dotace. 

3. Částku do 10.000 Kč lze na základě žádosti příjemce dotace 
poskytnout i zálohově.

4. Částky přesahující 10.000 Kč budou po předložení vyúčtová-
ní dotace poukázány pouze na bankovní účet příjemce dotace 
uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace a to do 15 dnů poté, 
co příjemce dotace předloží poskytovateli řádné vyúčtování 
dotace.

5. U dotačního titulu B1 bude dotace vyplacena po souhlasu ta-
jemníka komise životního prostředí, který provede kontrolu 
výsadby stromků do pozemku.

Kontrola čerpání dotací:
Kontrolu čerpání dotací má právo provádět po stránce věcné ta 
komise, která je příslušná k posouzení daného dotačního titulu. 

Kontrolu po stránce finanční provádí finanční výbor do 31.1.2019, 
který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.

Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace pro-
vedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskytnuté 
dotace. Při této kontrole je příjemce dotace povinen vyvíjet veš-
kerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

Zveřejňování uzavřených veřejnoprávních smluv: 

Poskytovatel dotace zveřejní všechny uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace a jejich případné dodatky na své 
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku s příjemcem 
dotace. 
Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků bude zveřejněna nejméně 
po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
 
Tento dotační program byl schválen Zastupitelstvem obce 
Bludov dne 11.9.2017, usnesením č. 288/Z/17.
     Ing. Pavel Ston, starosta obce

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Starosta obce Bludov podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1.  Volba prezidenta republiky se uskuteční
 dne 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 a
 dne 13. ledna 2018 od   8:00 do 14:00

    případné II. kolo 
 dne 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 a
 dne 27. ledna 2018 od   8:00 do 14:00

2. Místem konání voleb 
 v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování v prostorách stra-

vovny Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov, 
Nová Dědina 368, Bludov, pro oprávněné občany s trvalým 
pobytem v ulicích:

 8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova, Na 
Vískách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, Polní, Stará, 
Špalkova, Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená

 v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování v prostorách stra-
vovny Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov, 
Nová Dědina 368, Bludov, pro oprávněné občany s trvalým 
pobytem v ulicích:

 Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, Družstevní, Hrabenov-
ská, Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně, Ha Hradě, Nová 

Dědina, Rudolfa Kordase, Sokolská, Tř. A. Kašpara, Úzká,  
V Potokách, Vlčí Důl, Žerotínova

 v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování v Obecním klubu, 
Tř. A. Kašpara 340, Bludov pro oprávněné občany s trva-
lým pobytem v ulicích:

 Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komenského, Krátká, 
Kroupova, Nerudova, Plk. Karla Hlásného, Příční, Řed. Fr. 
Léhara, Slepá, Školní, Vančurova, Vitonínská, Za Školou, Za-
hradní

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

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

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

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

Ing. Pavel Ston, starosta obce Bludov

MOŽNOST ODSTRANĚNÍ OBJEMNÉHO ODPADU I BĚHEM ROKU
Obecní úřad Bludov informuje občany, že kromě pláno-
vaných 2 sobotních svozů objemného odpadu, mají mož-
nost od roku 2018 zdarma a v mimořádných případech 
dovézt vlastními prostředky objemný odpad (například 
starý nábytek, matrace, koberce, podlahové PVC, sanitár-
ní keramika apod.) přímo na Centrální sběrný dvůr spo-
lečnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. do Rapotína. Je možné  
dovézt pouze objemný odpad, nikoliv nebezpečný odpad. 
Tato možnost je určena pouze pro fyzické osoby trvale žijící  
v obci Bludov a NE pro podnikatele. 

Postup při mimořádném odvozu objemného odpadu:
1. občan navštíví obecní úřad Bludov (referentku ŽP paní Šou-

palovou), kde obdrží potvrzený předávací list odpadu pro 
objemný odpad (na obecním úřadě se bude vést zároveň 
evidence o počtu předaných předávacích listů občanům)

2. občan následně může odvézt objemný odpad vlastní-
mi prostředky do Rapotína, kde se prokáže občanským 
průkazem (tímto prokáže trvalý pobyt v obci Bludov)  
a potvrzeným předávacím listem odpadu

Bludovan 10/2017
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti prosinec 2017
Kašparová Ludmila, Hufová Marie, Balík Stanislav, 
Člupná Anna, Janková Věra, Hrycaj Jan, Stonová Milada, 
Richterová Anna, Fojtová Eva, Baslarová Jana, Kubíček Alois, 
Matis František, Hořínková Olga

Jubilanti leden 2018
Zatloukalová Alžběta, Plhák Miroslav, Schauer Jiří, 
Polách Alois, Dvořáková Květoslava, Osladil Josef, 
Kamenská Věra, Novotná Kamila, Horký Josef, 
Hromková Marie, Koutný Oldřich, Brokešová Emilie, 
Plháková Anna, Schauer Karel, Kohoutová Marie

Vzpomínka

   Dne 23. ledna 2018 vzpomeneme  
11. smutné výročí úmrtí naší drahé 
maminky, babičky a prababičky paní  
Heleny Kašparové
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

   Dne 23.12.2017 si připomeneme nedožité 
90. výročí narození paní 

Milady Brablecové
S láskou a úctou vzpomínají syn Štěpán  
a dcera Jana s rodinami.

POZVÁNKA
So 2.12. 16:00 hod. Mikulášská nadílka pro děti /KD/
So 2.12.    Vánoční Bratislava
Ne 3.12. 17:00 hod. 1. adventní koncert /kostel sv. Jiří/
So 9.12. 14:00 hod. Mikulášská beseda pro seniory /KD/
So 9.12.    Zájezd do Rožnova p. Radhoštěm
Ne 10.12. 18:00 hod.  2. adventní koncert /kostel sv. Jiří/
Út 12.12. 14:00 hod. Mikulášská diskotéka Otevřených srdcí /KD/
Čt 14.12.   Vánoční koncert studentů M. Machaly /KD/
So 16.12. 8:00 hod. Vánoční turnaje v šachu /KD/
Ne 17.12. 17:00 hod.  3. adventní koncert /kostel sv. Jiří/
So 23.12. 17:00 hod. zpívání u stromu na zámku
So 6.1.    Představení Járy Cimrmana /KD/
So 13.1. 20:00 hod. Obecní ples /KD/
Pá 19.1. 20:00 hod. Hasičský ples /KD/
Pá 26.1. 20:00 hod. Myslivecký ples /KD/

na prosinec, leden 
 

   

   

Dne 12. prosince 2016 uplyne 6. rok 
od úmrtí paní 

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

Večer, když Slunce zemi opouštělo,
Se tvoje srdce navždy zastavilo…

Odešel jsi tichou tmou,
Tiše s bolestí svou.

Nebylo ti dopřáno s námi být,
Nebylo léku, abys mohl žít…

Hvězdy ti nesvítí, Slunce nehřeje,
Už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm,

Cestička k hřbitovu zůstala jen.
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám

A dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.

Moc nám chybíš….
Manželka s dětmi a rodinou

Dne 15. prosince si připomeneme 
3. smutné výročí úmrtí pana

Pavla Feita 

   Děkujeme všem přátelům, kamarádům a známým, 
že se přišli dne 2. listopadu 2017 rozloučit s panem

Karlem Jánětem
Děkuji za květinové dary i slova útěchy. Poděkování rovněž 

patří paní MUDr. Klofáčové, sestřičce Znojové,  
bludovským hasičům a Zemědělskému družstvu Bludov.

Manželka s rodinou.

   Jménem rodiny Souralových děkuji všem za účast  
a projevy soustrasti při posledním rozloučení s paní 

Annou Souralovou
Stanislav Soural.Pokladna otevřena do 21.12.2017 včetně. 

Od 22.12.2017 do 02.01.2018 včetně bude pokladna uzavřena.

Provoz Obecního úřad Bludov 
v době vánočních svátků

 20.12. běžný provoz
 21.12. běžný provoz
 22.12. omezený provoz
SO 23.12. ---------
NE 24.12. Štědrý den
 25.12. 1. svátek vánoční
 26.12.      2. svátek vánoční
 27.12. zavřeno
 28.12. zavřeno
 29.12. zavřeno
SO 30.12. ---------
NE 31.12. ---------
 01.01. Nový rok
 02.01.        běžný provoz  - kromě pokladny
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Vzpomínka

   

   

   

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
Ten ví, co jsme v Tobě ztratili.

Dne 23. října 2017 zemřel ve věku 
72 let pan 

Pavel Sýkora
Vzpomínají syn David, vnučky Eva a Jitka, 
snacha Hana a ostatní příbuzní.

Dne 3. prosince 2017 vzpomeneme  
7. smutné výročí úmrtí naší drahé 
manželky, maminky a babičky paní 

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

Dne 16. prosince 2017 uplyne 25 roků  
od výročí úmrtí pana 

Františka Šubrta
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte  
s námi. S láskou vzpomínají syn a dcery  
s rodinami.

Odešla jsi od nás věčnou tmou,
Odešla jsi tiše s bolestí svou.

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

Dne 7. prosince 2017 uplyne 6 roků 
od úmrtí paní 

Boženky Šubrtové
S láskou na svou maminku vzpomínají 
syn, dcery a vnoučata.

Nadace Karla staršího 
ze Žerotína vás zve

 na již devátou  přednášku 
do kaple svatého Kříže,  

na téma:

„Pojďme si 
povídat…“

O další činnosti nadace, 
bludovských památkách 

a veřejném prostoru
Hosté: představitelé nadace

Šachový kroužek při KD Bludov a Kulturní dům Bludov 
pořádají 6. ročník

O putovní pohár starosty obce

Turnaj se koná za podpory obce Bludov.

VÁNOČNÍHO 
TURNAJE V ŠACHU

V sobotu 16. prosince 2017
zahájení v 9:00 hodin /žáci, dorost, dospělí/

Prezentace od 8:00 hod.
Ceny zajištěny

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov pod vedením Jaroslava Dobeše

Přihlášky do 14. prosince on-line na web 
nebo na adresu pořadatele.

Jaroslav Dobeš, Na Hradě 289, 789 61 Bludov
www.otisek.com/mohelnice (od 4.prosince 2017) 

Tradiční zpívání 
u stromu na nádvoří 
bludovského zámku

23.12.2017
v 17 hod.
Srdečně zve rodina 
Mornstein-Zierotin, 
obec Bludov, 
zpěváci od Sv.Jiří v Bludově 
společně s pěveckým 
sborem ZŠ Bludov 
pod taktovkou Ivana Zely.

Přednáška se uskuteční v neděli dne  
10. prosince 2017 v 17:00 hodin.

Občerstvení pro zahřátí zajištěno.
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Vánoce 2017
v Zámecké oranžerii Bludov

Čt 7.12. – Pá 8.12.
Čt 14.12. – Pá 15.12.

Vždy od 14.30 do 20.00 hod.
Vánoční atmosféru navodí STÁNKY  

plné vůně medoviny, punče, svařeného vína, 
grilovaných klobásek  

a dobrot z domácí zabijačky.
Chybět nebudou ani vánoční stromečky,  

živé ryby a vánoční zvěřinový guláš.
Každý den ukázky práce uměleckého kováře.

Doprovodný program: 
Čt 7.12. /18.00 hod./  

Koncert mladých muzikantů  
pod vedením M. Machaly  

 
Pá 8.12. /18.00 hod./ Vánoce ve světě II.

 Hanny Firla - zpěv
 Igor Ochepovsky - kytara

 
ČT 14.12. 

/17.00 hod./ Vystoupení dětí ZŠ
/18.00 hod./ Podmanivé melodie  
Tomáše Wursta – zpěv, klarinet 

 
Pá 15.12. /18.00 hod./  

Koncert Classic Band pod taktovkou Ivana Zely

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

MYSLIVECKÝ PLES

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

HUBERT BLUDOV
Vás srdečně zve na

K tanci a poslechu hraje hudba NOA.
Nebude chybět myslivecká kuchyně 

ani bohatá tombola.

Vstupné 100 , -  Kč

v pátek 26. ledna 2018

Zahájení plesu
 ve 20:00 hodin.

sál Kulturního domu
v Bludově.

MYSLIVECKÝ PLES

Předprodej vstupenek v kulturním 
domě od 9. ledna 2018.

Myslivecké sdružení 
Hubert Bludov 

přeje všem občanům 
krásné svátky vánoční 
a hodně štěstí a zdraví 
do celého nového roku.

Myslivecké sdružení 
Hubert Bludov 

přeje všem občanům 
krásné svátky vánoční 
a hodně štěstí a zdraví 
do celého nového roku.

PF 2018



Bludovan 10/2017

Bludovan 9

Dobrovolný hasičský  
sbor v Bludově 

Vás srdečně zve na

Hudba BROADWAY
Začátek ve 20:00 hodin

Bohatá kuchyně a tombola
Zvou pořadatelé

Předprodej vstupenek u paní  
Jarky Kašparové od 5. ledna 2018.

který se koná v pátek

19. ledna 2018
v Kulturním domě Bludov

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES Prosincové koncerty Šumperského dětského sboru

Šumperský dětský sbor srdečně zve na adventní a předvánoční 
zpívání. Na prvním koncertě se představí již v neděli 3. prosin-
ce v 16 hodin v klášterním kostele v Šumperku, kde zahájí cy-
klus adventních koncertů. Výtěžek bude věnován ve prospěch 
Základní a střední školy Pomněnka o.p.s. „S velkou radostí se 
ujmeme příležitosti zazpívat pro domácí šumperské publikum 
to nejlepší z našeho adventního a vánočního repertoáru a rádi 
si také s dětmi z Pomněnky zazpíváme“, uvedla sbormistryně  
Helena Stojaníková.
 Společné vystoupení všech sborových dětí se uskuteční  
v sobotu 16. prosince v 16 hodin v Domě kultury Šumperk. 
Vystoupí Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci i Motýli, každý  
s pestrým programem, který letos bude opět bohatě doprovázen 
instrumentalisty z řad dětí i spoluprací profesionálních muzikantů. 
 Šumperské náměstí Míru rozezní hlásky sborových dětí  
v pondělí 18. prosince v 17 hodin. Jako každý rok i letos  
výtěžek poputuje do Dětského centra Ostrůvek v Šumperku. 
„Těšíme se na zpívání a posluchače, kteří s námi přijdou strá-
vit příjemnou chvilku v radosti z hudby i očekávání Vánoc“, 
dodala Helena Stojaníková.

Oznámení Lékárny Bludov
Od 1.12.2017 se mění pracovní doba lékárny takto:

Pondělí     8,00    -   13,00
Úterý       13,00   -   16,00
Středa      8,00    -   13,00
Čtvrtek     8,00    -   15,00
Pátek        8,00   -    13,00

 

Krásné prožití vánočních svátků, 
v novém roce 2018 mnoho štěstí,  

zdraví a osobních úspěchů  
přejí 

hasiči z Bludova

Touto cestou bychom chtěli jako členové TJ SOKOL BLUDOV 
z.s. poděkovat celému zastupitelstvu obce Bludov za zásadní  
finanční podporu při opravě havarijního stavu podlahy v soko-
lovně, kterou se podařilo díky dotaci obce v rekordně krátké 
době dvou měsíců opravit a může tak již od začátku listopadu 
opět sloužit široké sportovní veřejnosti. 
 Rádi Vás v této souvislosti přivítáme v novém prostředí, kde 
je nyní možné mimo tenisu pro děti, volejbalu, nohejbalu nebo 
fotbalu provozovat nově i badminton.
Kontaktní osobou je pak p. Pavel Srb tel: 724519805.   

Za TJ Sokol Bludov
Ing. Jaroslav Huf, předseda

Poděkování
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Bludovští předsedové MNV – Jan Jílek (1964-1971)

Jan Jílek (foto archiv autora)

V osobě Jana Jílka pokračovala u moci generace místních ko-
munistů narozených ve dvacátých letech, navíc šlo o prvního 
místního komunistu v nejvyšším úřadě, který se komunistou ne-
stal až v dospělosti, ale v komunistickém prostředí vyrostl. Byl 
šestým předsedou MNV a osmnáctým nejvyšším představitelem 
Bludova po roce 1848.
 Narodil se 5. ledna 1925 na čp. 375 na horním konci u Skaly 
v domku, který postavil v roce 1911 jeho otec. Správně bychom 
jej měli označovat jako Jana Jílka nejml., neboť byl třetím ve-
řejně činným Janem Jílkem v rodině v pořadí. Když jeho otec 
kandidoval v roce 1923 do obecního zastupi-
telstva, byl uveden jako Jan Jílek ml.
 Tento otec budoucího předsedy MNV se 
narodil v Bludově na čp. 124 a byl stejně jako 
jeho otec zedníkem (oba předsedovi prarodiče 
z otcovy strany pocházeli z Bludova). Oženil 
se 28. dubna 1923  Rudě nad Moravou s Ma-
rií Hankovou pocházející z Olšan. Necelé dva 
roky po svatbě se jim narodil syn Jan.
 Jak již bylo naznačeno, otec Jan Jílek ml. 
byl zakládajícím členem KSČ v obci. Kandi-
doval za ni v prvních volbách do obecního za-
stupitelstva, jichž se strana v obci zúčastnila, 
v roce 1923. Na kandidátce tehdy bylo pouze 
pět kandidátů. Zvolen, jako pátý v pořadí, ne-
byl. Kandidoval i v roce 1931 – jako č. 7. Po 
skončení druhé světové války byl v roce 1946 
radním MNV.
 V této souvislosti je zajímavé, jak KSČ  
v obci vznikala. Bludov byl jednou ze čtyř českých obcí  
okresu Šumperk, kde KSČ kandidovala hned ve volbách 1923, 
tedy krátce po svém vzniku v roce 1921, kdy se oddělila od  
sociální demokracie. Jejími prvními kandidáty byli: Eduard  
Kolomazník (čp. 382), Hynek Navrátil (čp. 338), Alois Jašek 
(čp. 128), Jan Poisl (čp. 165) a Jan Jílek ml. (čp. 375). Vlastní 
personální jádro se nacházelo na horním konci – pod Skalou. 
Zakládající členové E. Kolomazník, J. Jílek a Josef Osladil (čp. 
373) byli přímo sousedé, A. Jašek a H. Navrátil bydleli nedaleko.
Jan Jílek, pozdější předseda MNV, se oženil 23.4.1949 v blu-
dovském kostele s Jiřinou, rozenou Horníčkovou. Ta sice byla  
v době svatby obchodní příručí v Šumperku, příslušná do Chrom-
če, přes prarodiče ale pocházela z Bludova – z poslední chalupy 
pod lesem. V době trvání manželství se narodily tři děti, z nichž 
v Bludově dodnes bydlí (právě v domě pod lesem) pouze nejstar-
ší syn Jan. Manželství skončilo v roce 1983 rozvodem, bývalá 
manželka se později vdala za Adolfa Vlka z horního konce.
 Do místní politiky se J. Jílek zapojil poprvé ve volbách 1960, 
kdy se stal poslancem MNV – tím byl zvolen ještě v dalších 
dvou volbách, byl jím až do roku 1976. Po volbách 14. června 
1964 vystřídal v předsednické funkci Josefa Kulhaje, který se 
nově stal tajemníkem MNV. Jílek vedl obec až do odložených 
voleb v roce 1971. Než se stal v devětatřiceti letech předsedou, 
pracoval na OV KSČ v Šumperku.
 Do funkce nastoupil v době, kdy začaly být zjevné ekono-
mické problémy komunistického režimu v celém Českosloven-
sku. I jinak opatrný a prokomunistický obecní kronikář Kvirin 
Pavlík např. v roce 1964 napsal, že byly po dlouhé době zvý-
šeny některé ceny potravin a dále: „Pokud se týče zásobování 
obyvatel chlebem, bývá dosti nepravidelné. Také kvalita chleba 
jest neuspokojivá. … U másla I. jakosti se vyskytne zboží méně 
hodnotné, bývá drobivé a patrně z několika másel míchané, což 

poznat z nestejného zabarvení. Takové máslo I. jakosti jest ve 
dvou dnech nepoživatelné, někdy dokonce v den koupi jest cítit.“
Právě za Jílkova předsednictví byl vyprojektován a nakonec i po-
staven obchodní dům Jednota ve středu obce – na místě zboura-
ného Rekova hostince a Březinova (Róčildova) statku. Stavět se 
začalo na jaře 1969, slavnostně otevřen byl 25. listopadu 1971, 
den před volbami. Klíče od obchodního střediska tehdy předal 
předseda Jednoty Zábřeh Tanert prvnímu vedoucímu bludovské-
ho obchodního střediska Vojtěchu Čožíkovi. Tak byl zahájen pro-
dej v celém středisku – v oddělení masa; potravin; mléka; textilu, 

konfekce, obuvi; průmyslového zboží. Tím 
okamžikem také byly uzavřeny prodejny  
v rodinných domcích; otevřena zůstala pou-
ze prodejna drogerie u paní Seidlové (dnes 
Sadilovi u zámku).
 Občané v akcích Z vybudovali šatny  
a sociální zařízení na koupališti (1964-
1967). Celkem na této budově odpracovali 
zdarma 14.847 hodin, celkem i s koupališ-
těm 44.329 hodin.
 V letech 1966-1968 byla provedena re-
konstrukce chudobince na zdravotní středis-
ko. To už se ale měnila atmosféra v obci. 
Ačkoli byla rekonstrukce zařazena jako akce 
Z, občané se na ní nakonec zdarma nepodí-
leli, neměli zájem. MNV musel přistoupit 
k tomu, že angažoval důchodce-zedníky 
a vyplácel jim odměnu. 21. února 1968 se 
přestěhovala do nově vybavených místností 

zdravotního střediska ordinace lékaře (MUDr. Karla Boleslava) 
a byla zřízena ordinace dětského lékaře. Za pár měsíců to bude 
přesně půl století.
 Na zcela tristní situaci v tehdejším hospodaření, stavbách 
apod. ukazuje případ stavby montované přístavby školy, pozdě-
ji zvané „panelovky“. Ačkoli šlo o v zásadě provizorní monto-
vanou stavbu z dřevěných panelů, jež měla být hotova během 
chvíle, trvalo čtyři roky, než byla postavena. Panely byly kou-
peny v roce 1967, pak se rok nic nedělo (neboť nebyly kapacity  
a prostředky), stavba začala v roce 1968, ale dokončena byla až 
na konci roku 1970. Učit se začalo na začátku ledna 1971.
 V listopadu 1967 byla přestěhována obecní knihovna  
z Rekova hostince (zbouraného kvůli obchodnímu domu) do 
severního křídla zámku. Půjčovat se začalo 17. listopadu 1967  
v 15 hod. To vše stále ještě v režii Jana Stejskala, zástupce ředi-
tele ZŠ, který řídil obecní knihovnu od války.
 Dále pokračovala proměna tváře obce směrem k socialis-
tickému charakteru. V roce 1970 se začalo se stavbou prvních 
paneláků; montáž byla zahájena 11. května 1970, skončena  
3. června 1970. Prvních 24 bytů bylo předáno v prosinci 1970, 
noví obyvatelé se stěhovali v lednu 1971. S výstavbou dalších 
budov s 51 byty se začalo v červenci 1971.
 Další volby se původně chystaly po čtyřech letech na rok 
1968. Dne 21. března 1968 dokonce proběhly v Bludově před-
volební schůze. Dvě z nich byly ale občany v atmosféře roz-
bíhajících se politických a společenských změn pražského jara 
využity ke kritice, na což nebyli představitelé zvyklí. Volby byly 
nakonec celostátně odloženy na neurčito, volební období bylo za 
běhu prodlouženo. 
 Pražské jaro dolehlo i do Bludova. Tak byl na schůzi 4. dub-
na 1968 v 19 hod. obnoven Junák; 10. května 1968 obnovena 
činnost Československé strany socialistické, 26. května 1968 
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činnost Československé strany lidové. Dne 6. června 1968 byla 
obnovena činnost Místního výboru Národní fronty, a to za účasti 
všech složek NF. Obecní kronika píše: „Dosavadní předseda NF 
s. Březina Břetislav na požádání některých složek NF dobrovol-
ně odstoupil a na jeho místo složky NF si jednomyslně zvolily 
nového předsedu NF s. Mikuláše Jaroslava, zástupce ředitele 
ZDŠ.“ Těžko si představit symboličtější změnu charakteru míst-
ního komunistického režimu – symbol nejtvrdší perzekuce pade-
sátých a šedesátých let končí pod veřejným tlakem právě v roce 
pražského jara. Vystřídal jej jeho obecně respektovaný zástupce 
(za další dva měsíce jej J. Mikuláš vystřídal i ve funkci ředitele 
základní školy), který skutečně v obci reprezentoval onu vzýva-
nou „lidskou tvář“. Jílek v tu dobu stál zcela mimo probíhající 
události. KSČ získala zpět ztracenou iniciativu po vpádu vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.

 Když se 28. října 1968 opět mohlo po letech (a na mnoho let 
naposledy) slavit výročí vzniku Československa, tentokrát kulaté, 
padesátileté, zasadil Jílek 2 lípy – stromy svobody. Dodnes ros-
tou u pomníku A. Kašpara. Spolu s ním je zasadil Boh. Chiabo-
da, předseda zahrádkářů.
 Odložené volby nakonec proběhly na konci listopadu 1971. 
Jílek již nepokračoval ve funkci předsedy MNV, vystřídal jej 
Karel Plíhal. Jílek byl v dalším volebním období (1971-1976) 
členem rady; poté se již v MNV neangažoval. Po odchodu  
z předsednické funkce se vrátil na OV KSČ, kde pracoval jako 
tajemník OV KSČ pro zemědělství, potom jako předseda okresní 
revizní komise KSČ.
 Důchodu si moc neužil. Zemřel 8. prosince 1987 v nedoži-
tých třiašedesáti letech ještě před pádem komunismu. Po zpopel-
nění byly jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu na bludov-
ském hřbitově – po pravé straně od hlavního vstupu před márnicí.
Prameny a literatura:
Státní okresní archiv Šumperk, fond MNV Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, Pamětní kniha obce Bludova, sv. 
II., 1958-1973.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, 
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Za pomoc při shánění konkrétních informací děkuji svému  
tatínkovi, dále pak Evě Kösslerové a Ludmile Skoumalové z OÚ 
Bludov.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

Hrob Jana Jílka 
(foto archiv autora)

V lednu 2018 proběhne opět celostátní 
Tříkrálová sbírka, jako vždy i v Bludo-
vě. Místní skautky a skauti budou kole-
dovat v sobotu 6. ledna 2018 od 8:30 
do časného odpoledne. 

Tříkrálová sbírka 2018 & Betlémské světlo 2017

 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.
 Pokud chcete mít jistotu, že se k vám dostaneme, prosím, 
zkontrolujte si své zvonky. Z vlastní zkušenosti vím, kolikrát se 
k vám nedozvoníme, protože zvonek nefunguje. Také se občas 
stane, že na brance (plotě) je cedulka „Pozor, zlý pes“, ale zvo-
nek je až u dveří.  Pokud se tedy náhodou nepotkáme, věřte, 
že to není z naší strany zlý úmysl.
 Pokud bychom se minuli a Vy přesto chtěli do Tříkrálové 
přispět, můžete i jinými způsoby, než přispět rovnou do kasičky: 
Zašlete dárcovskou SMS na číslo 87 777. Vybrat si můžete ze tří 
výší daru – 30, 60, 90 Kč. Pro první zašlete DMS ve tvaru DMS 
KOLEDA 30, pro druhou DMS KOLEDA 60, pro třetí DMS 
KOLEDA 90. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při za-
slání DMS na číslo 87 777 vám každý měsíc bude automaticky 
odečtena příslušná částka - DMS TRV KOLEDA 30, nebo DMS 
TRV KOLEDA 60, DMS TRV KOLEDA 90.
 Nebo můžete peníze poslat na sbírkový účet 66008822/0800, 
variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 
558 (bezhotovostní převod), specifický symbol: jakékoli číslo.
Přispět lze i za pomocí platební karty – na této webové adrese: 
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/

Komu výtěžek sbírky pomáhá? Z daru, který 
vhodíte koledníkům do kasičky, pomůže nej-
větší část přímo v Bludově nebo nejbližším 
okolí. Zhruba desetina výnosu pomůže po-
třebným v zahraničí – postiženým hurikány, 
zemětřeseními apod. Pouze 5 % jde pak na 
celostátní projekty a režie sbírky.

 Nápis, který koledníci na Vaše přání na Vaše dveře či veře-
je, píšou požehnanou křídou - K+M+B+2018 – znamená Chris-
tus Mansionem Benedicat – Nechť Kristus žehná tomuto domu  
v roce 2018.
 Nežli se v novém roce rozejdeme po koledě, přivezeme před 
Vánocemi do Bludova Betlémské světlo, které zvěstuje pokoj  
lidem dobré vůle. Starým a nemocným lidem jej budeme rozná-
šet v sobotu 23. prosince 2017 od 14:00. Zároveň bude k dispo-
zici i v kostele.
 Závěrem mi opět dovolte poděkovat všem, kteří našemu 
skautskému středisku v uplynulém roce jakkoli pomohli.  
Děkujeme také za velkorysou finanční a materiální podporu  
obci Bludov. A rád bych také poděkoval všem rádcům, rádkyni, 
činovníkům a vedoucím, kteří bezplatně věnují čas tomu nej-
hodnotnějšímu, co mohou dělat: zušlechťování našeho národní-
ho pokladu – výchově naší mládeže.

Všem bludovským občanům přejeme požehnané 
Vánoce a vše dobré v novém roce 2018.

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce

skautského střediska Františka Pecháčka Bludov
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Přání k adventu a Vánocům
Milí čtenáři Bludovanu,
rád bych vám popřál pokojné prožití adventu a radostné  
Vánoce, které po něm následují. Letošní advent je nejkratší, 
jaký může podle církevního kalendáře být, protože čtvrtá  
adventní neděle připadá na 24. prosince. Skoro bychom mohli 
mít strach, jestli to všechno stihneme a jestli si užijeme  
Vánoc. Záleží na nás. 
 Ty první Vánoce, když se narodil Ježíš v Betlémě, jsou 
nám časově, i co se týče způsobu života, vzdálené. Malý  

Vánoční bohoslužby v Bludově
24.12.  ŠTĚDRÝ DEN     8:45   mše sv. 4. adventní neděle
   17:00   První vánoční mše svatá
25.12.  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ      10:30 Slavnostní mše sv. 
   14:00 –16:00  bude otevřen kostel k prohlídce betléma
26.12.  Svátek sv. Štěpána mučedníka    8:45  Slavnostní mše sv. 
31.12.     8:45  Mše sv.  svátku sv. Rodiny
    24:00 Mše sv. - kostel Božího Těla „U Kostelíčka“
  1.1.   NOVÝ ROK   10:30 Slavnostní mše sv. 
  Slavnost Matky Boží Panny Marie

Bludovské a vánoční zajímavosti aneb Jistě víte, že ……….
…… o Vánocích roku 1924 byl do kostela v Bludově poří-
zen nový betlém, který vyřezal bludovský řezbář Josef Minář.  
Betlém se staví v kostele dodnes, je pouze zmenšeno město  
Jeruzalém……..
……pečení vánočních perníčků má u nás tradici patrně již od  
12. století. Doba adventní je dobou, kterou potřebují medové  
perníčky ke změknutí.…………….
………. do vánoček se v minulosti zapékala mince, která předpo-
vídala svému nálezci zdraví a bohatství po celý příští rok…………

Prosím, seznamme se... Centrální kříž na hřbitově
Pískovcový kříž, nacházející se v centru 
hřbitova, byl s největší pravděpodobností 
na toto místo osazen při samém vzniku 
dnešního hřbitova, tedy kolem roku 1842. 
Záznam z Ermisovy farní kroniky uvádí, 
že „kamenný kříž na nynějším hřbitově 
mají povinnost vydržovati obce Bludov  
a Bohutín dle reversu ze dne 18. září 
1832“. Desetiletý rozkol může být způ-
soben tím, že revers o vydržovací povin-
nosti byl vysloven již na kříž osazený na 
původní hřbitov v místě Léharovy vily. 
Ten byl později přenesen na dnešní hřbi-
tovní místo.
 Při restaurování kříže v roce 2012 
vznikla domněnka, že kříž a sokl nepů-
sobí jako celek. Hlouběji se však touto 
myšlenkou nikdo nezabýval. Restaurátor 
vycházel patrně z rozdílného zpracování 
soklu a horní části dříku, které jsou bo-
hatě zdobeny. Naproti tomu stojí kříž bez 
vlysů a okrasných prvků.
 Památka je vysoká asi 4 metry a je 
osazena na pískovcové desce. Skládá se 
ze šesti kamenných částí. Spodní část 

díla je tvořena půdorysně hranolovitým  
postamentem bez nápisů s jedním stup-
něm. Hranolovitý postament přechází  
v ustupující profilovanou římsu, na kterou 
nasedá hranolový sokl zdobený v přední 
straně zrcadlem s vysokým reliéfem Panny 
Marie Bolestné. Nad ním vzepjatá římsa, 
na kterou nasedá střední část, je tvořena 
jehlanovitým pilířem, který na čelní stra-
ně nese symboly smrti. Jednoduchá řím-
sa odděluje kříž s jetelovým ukončením  
a korpusem Krista.
 Panna Maria Bolestná byla vytesána 
do kamene jako symbol, jenž se vztahuje 
k jejím bolestem souvisejícím s osudem 
syna Ježíše Krista. Symboly smrti jsou 
pro ukončení pozemského života vděč-
ným prvkem. Zajímavým detailem je 
chrup lebky, který je zde vyobrazen jako 
homodontní, tedy všechny zuby mají stej-
ný tvar.
 Umístění centrálních křížů na hřbito-
vech je vnímáno jako základní prvek ur-
banistického řešení, které současně dodá-
vají místu řád a úctu.

…..mísa s ovocem na Vánoce symbolizuje tichou modlit-
bu za dobrou úrodu v příštím roce; současně také vyjadřuje 
podporu Vánoc jako svátků hojnosti………..
…..Betlémské světlo poprvé dorazilo do Československa 
v roce 1989. Je to plamínek zapalovaný každoročně před 
Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil 
Ježíš Kristus. Světlo je odtud  letecky převezeno do Vídně  
a poté se šíří po železnici do dalších  měst…..

Eva Kösslerová 

Ježíšek leží v jeslích, vedle Maria a Josef, pastýři, jejich zvířata, 
později i tři králové. To, co nás má na nich ale stále inspirovat,  
co je výzvou pro nás i v dnešní době, je přítomnost pokoje, lásky 
a vzájemného přijetí. Bible říká: „Kde je opravdová láska, tam 
přebývá Bůh“. 
 Přeji vám, aby vaše rodina byla nejen o Vánocích místem 
naplněným pokojem a opravdovou láskou, abyste i u vás  
zakusili, že ten, který se narodil v Betlémě, je s vámi.

P. Otto Sekanina, bludovský farář

Eva Kösslerová
Autor fotografie: Eva Kösslerová
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Šumperský Soptík 2017
První říjnová sobota patří v hasičském kalendáři neodmyslitelně 
jednomu z největších závodů hasičské mládeže na Moravě. Od 
brzkého rána se na Tyršův stadion v Šumperku začala sjíždět 
družstva mladých hasičů z různých koutů, nejenom naší repub-
liky, ale už po několikáté také družstva ze Slovenska. Ve finále 
se v pěti kategoriích představilo 430 dětí od čtyř do patnácti let. 
Závody odstartovala kategorie přípravky, kde se představili naši 
nejmenší a pro většinu to byl první závod v životě. Mladší žáci 
vybojovali čtvrté místo ze 34 startujících družstev, kdy v rámci 
okresu skončili na 2. místě. Jelikož došlo v tomto družstvu ke 
generační výměně, s výsledkem jsme nadmíru spokojeni. V ka-
tegorii mladších žákyň nejlepšího výsledku dosáhly Eliška Zao-
ralová, která se umístila na 3. místě a Liliana Kulhajová skončila 
na místě čtvrtém. V kategorii starší se naše družstvo umístilo na 
celkovém třetím místě z 23 soutěžních družstev. V okrese naše 
družstvo starších žáků zvítězilo. Poprvé v devatenáctileté historii 
se nám podařilo díky Vendule Čermákové vyhrát celkově v ka-
tegorii starších dívek s časem 13,18s. Chtěli bychom vyzdvih-
nout dívky, které přešly z mladší kategorie do starší a umístily 
se v první třicítce ze sta závodnic. V rámci okresu i celkového 
umístění jak za jednotlivce, tak i za družstva jsme získali celkem 
3 zlaté medaile, 3 stříbrné a 3 bronzové.

Výlet Dolní Morava
Nejmladší hasičská drobotina vyrazila se svými vedoucími do 
dětského zábavného parku Dolní Morava. Děti si dosyta užily 
Lesního zážitkového  parku i Mamutíkův vodní park. 
                                                                    

Hasiči Bludov

MLADÍ HASIČI NAVŠTÍVILI SENÁT PARLAMENTU ČR
Mladé hasiče, kteří náš sbor reprezentovali na olympiádě v ra-
kouském Villachu, pozval senátor Mgr. Zdeněk Brož na pro-
hlídku Senátu Parlamentu ČR. Po přijetí u senátora Brože 
následovala prohlídka prostor s průvodkyní. Po návštěvě Se-
nátu jsme prošli různá místa Prahy a v odpoledních hodinách 
jsme navštívili týmovou adrenalinovou zábavu Tep Factor,  
kterou si všichni užili. 

Návštěva Mladých hasičů v Senátu Parlamentu ČR.

Výlet Mladí hasiči Dolní Morava.

Šumperský Soptík - Mladí hasiči s hejtmanem Olomouckého kraje.

Bludovské hasičky excelovaly v Českém halovém poháru
O druhém listopadovém víkendu pokračovalo třetí kolo českého 
halového poháru v běhu na šedesát metrů s překážkami. V so-
botu patřila atletická hala Otakara Jandery v pražské Stromovce 
mladší kategorii. Naše mladší děvčata opět potvrdila, že v této 
kategorii se právem řadí mezi elitu. Ze dvou stovek závodnic, které 
se postavily na start, brala Vendula Jílková 2.místo za čas 13,56s, 
hned za ní skončila Markéta Hrabkovská s časem 14,43s a do 
první desítky se vešla Natálie Kulhajová, která za čas 14,78s 
obsadila místo 7. Ostatní umístění děvčat: Eliška Zaoralová 
19.místo, Šárka Krystková 26. místo, Liliana Kulhajová 46. mís-
to  a Michaela Maturová obsadila místo sedmdesáté. V kategorii 
mladších chlapců závodilo celkově 209 závodníků, kdy nejlepší 
výsledek zaznamenal Ondřej Jašek, který s časem 14,18s obsa-
dil 7. místo. Na pěkném 11. místě s časem 14,95s skončil David 
Matějček a 116. místo obsadil Matěj Fabiánek. Neděle patřila 
starším žákům, kde i zde jsme měli zastoupení. Ve starších žáky-
ních závodila Štěpánka Březinová, která skončila s časem 13,45s 
na 36. místě, Vendula Čermáková s časem 13,75 na 49. místě  
a Lucie Ženčáková s časem 14,05s na 64. místě. Ve starších  
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žácích nastoupil Vojtěch Kotrlý, kterému se ani jeden pokus ne-
povedl a skončil na 64. místě s časem 14,10s. Jakub Fabiánek se 
umístil na 171. místě s časem 16,31s. Ve starších dívkách sou-
těžilo 256 dívek a ve starších chlapcích celkem 258 závodníků. 
V sobotu 25.11.2017 vyvrcholil v  Ostravské hale halový pohár 
v běhu na šedesát metrů s překážkami čtvrtým, tedy závěrečným 
kolem. Velké očekávání panovalo v kategorii mladších dívek. 
Před posledním závodem si na celkové vítězství dělaly zálusk 
i naše dvě závodnice, Vendula Jílková a Markéta Hrabkovská. 
Drama se konalo až do posledního běhu. Po celou dobu závo-
du držela vedení Markéta a Vendule patřila druhá příčka. Jak to 
tak někdy bývá, opravdu rozhodne o celkové vítězce až poslední 
běh, kdy jedna ze závodnic zaběhla lepší čas než Markéta, tím 
ji posunula na příčku druhou v tomto závodě. Po sečtení všech 
čtyř závodů se tímto stala celkovou vítězkou Vendula Jílková  
a druhou příčku obsadila Markéta Hrabkovská. Třetí místo 
brala Magdaléna Štinčíková ze Slovenska. Pro bludovské barvy 
je to ohromný úspěch. Nesmíme zapomenou také na vynikající 
celkové umístění Natálie Kulhajové, která obsadilo vynikající 
10. místo, 17. místo Eliška Zaoralová, 24. místo Tereza Holín-
ková, 25. místo Šárka Krystková, 44. místo Michaela Maturo-
vá a 57. místo Liliana Kulhajová. V mladších chlapcích Ondřej 
Jašek skončil na 6. místě, David Matějček na 14. místě, Matěj 
Fabiánek na 103. místě a Lukáš Matějček na 113. místě. Celkem 
v kategorii dívek závodilo 300 závodnic a v kategorii mladších 
chlapců 330 závodníků. V kategorii starší celkově ze 345 závod-
nic skončila na 54. místě Štěpánka Březinová, 64. místě Vendu-
la Čermáková a 77. místě Lucie Ženčáková. V kategorii starší 
chlapci z celkového počtu 358 závodníků se na 12.místě umístil 
Vojtěch Kotrlý, na 97. místě Štěpán Vojtek a na 150. místě Matěj 
Fabiánek. 
 Pro tři naše závodníky to byl poslední závod v kategorii dětí. 
Jedná se o Štěpánku Březinovou, Vojtěcha Kotrlého a Štěpána 
Vojtka. Přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů ve vyš-
ších kategoriích. Všem závodníkům velice gratulujeme a děku-
jeme za celoroční reprezentaci našeho sboru.

GALA ODPOLEDNE PRAHA
Mladí hasiči, ženy a muži z Bludova se 18. listopadu zúčastnili 
vyhlášení nejlepších družstev, jednotlivců ČR v požárním spor-
tu na Gala odpoledne v divadle Pod Palmovkou v Praze. Mladí 
hasiči i ženy obdrželi ocenění za olympiádu v rakouském Villa-
chu. Mladí hasiči společně s děvčaty z Pískové Lhoty, Zádveřic 
a smíšeného družstva z Nové Vsi vystoupili s ukázkou, kterou 
předvedli na olympiádě. Bludovští muži všem na pobavení za-
tančili „Labutí jezero“ se kterým měli ohromný úspěch. 

Milena Sobotková, foto: Hasiči Bludov

Mladí hasiči prodávali kvítka proti rakovině.

Muži SDH Bludov na Gala odpoledne v divadle pod Palmovkou v Praze.

Odpověď panu Stanislavu Balíkovi ml. na „Reakci…“ z minulého Bludovanu:
Původně jsem žádnou odpověď zveřejňovat nechtěl, neboť od-
povídat školenému politologovi, který umí číst mezi řádky, je 
marné.  Příklad obsahu  článku „Reakce…“ je vzorový. Mé pře-
kvapení nad neúčastí se nazve „vyčítání neúčasti…“, a dokonce 
nactiutrháním. Když už si téměř po roce p. Balík ml. všimne, že 
jeho spoluobčan zastává vysoce postavenou politickou funkci, 

hned jej napadne, že se tento snaží kritizovat v obci, co se dá  
a že útočí na jiné představitele obce. 
 Tato interpretace je mylná a ti, co mě znají lépe než p. Balík 
ml., by mu potvrdili, že jsem lokální patriot, který obec Bludov 
a okolí, chválí a propaguje na všech úrovních.

Milan Klimeš – občan a zastupitel obce Bludov, 
žijící zde se svou rodinou po celý svůj život  
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Dědečkův příběh. Vzpomínka na Karla Kotrlého

Rok 1935
Psal se rok 1935, byla už podepsána sovětská spojenecká smlou-
va a bylo už po volbách v Československu, kde vyhrála Sudeto-
německá strana. Tento rok se do historie zapsal díky T. G. Ma-
sarykovi, a to proto, že se kvůli svému zdraví rozhodl abdikovat 
14. prosince na prezidentský post. Na jeho místo byl 18. prosin-
ce zvolen Edvard Beneš. Mezi tím vším se narodil můj dědeček, 
Karel Kotrlý. Na svět ho přivedla 1. června jeho matka Anna 
Kotrlá, rozená Kristková, a jeho otec Karel Kotrlý. Přivítaly ho 
i jeho dvě sestry - Anna, které byly tři roky a Marie, které byly 
dva. Narodil se jako pravý sedlák doma, na statku čp. 85. Oslavy 
jeho narození byly pravděpodobně velmi velké, narodil se přece 
sedlákův syn, konečně po třech děvčatech (nejstarší dcera Anna 
zemřela v pouhém roce).
 A Karel rostl a rostl…. v roce 1937 bylo postaveno letiš-
tě Praha-Ruzyně (dnes už letiště Václava Havla) a na podzim 
zemřel T. G. Masaryk. To už si někteří lidé mysleli, že se něco 
stane... Všeobecně se říkalo: „Dokud bude Masaryk žít, Hitler 
nezačne válku“. Kdyby jen věděli, že mají pravdu a na naši zem 
spadne taková pohroma… 
 Na podzim 1938 proběhla všeobecná mobilizace českoslo-
venské armády a o sedm dní později byla podepsaná Mnichov-
ská dohoda, která pro nás Bludováky znamenala skoro sedm 
dlouhých let nacistické okupace. Hitlerovy plány se pomalu na-
plňovaly. Za pár dní abdikoval prezident Beneš a několik dní po-
tom odletěl do Velké Británie, po jeho odletu se stal prezidentem 
Emil Hácha. 
 Z dědečka se stával pořádný „chlapík“, když jednoho říjno-
vého dne, přesněji 8.10.1939 odpoledne bylo provedeno úřední 
obsazení Bludova Německou říší. V hospodě Na Nové (dnes  
U Kláry) se sešli bludovští občané, aby se podívali s očima  
plných slz na své nové, ale nechtěné spoluobčany. Po pár týd-
nech, po příjezdu Němců, se konaly volby, spíše napodobenina 
voleb, kdy byli nuceni bludovští občané vhazovat nepřeškrtnu-
té žluté volební lístky. Ty vyjadřovaly, že jim němečtí občané 
v jejich, nebo v sousedském domě vůbec nevadí, ba naopak… 
Souhlasilo 97 % Bludováků, smeknout je nutno před těmi, kteří 
do volební urny vhodili jasně přeškrtnutý žlutý volební lístek,  
i přes nepříjemnosti z toho vyplývající!
 S příchodem Němců byla vytvořena německá knihovna  
i škola. Nejprve jednotřídka, později dvoutřídka a nakonec jed-
notřídka, která z důvodu malé návštěvnosti německých dětí byla 
zrušena. I přesto, že byla později zrušena, měla mnohem lepší 
vybavení než škola česká.

Rok 1941
Výměnou nástěnného kalendáře za nový s rokem 1941 vstoupil 
dědeček do první třídy na základní školu, kde jinde než v Blu-
dově. To pro něj znamenalo konec hrání s vychovatelkou, kte-
rou měli doma, ale začaly mu povinnosti. Ve škole se používaly 
malé tabulky velikosti A4, které podle dědečkových slov byly 
velice křehké, což byla jejich obrovská nevýhoda. Až ve vyšších 
třídách se začalo psát inkoustem. I když byla zima, slavily se 
dědečkovy narozeniny - jeho maminka usmažila koblížky, které 
měl až o skoro půl roku později. To proto, aby se první červno-
vý den nezdržovali - bylo mnoho práce. A jeho svátek? Ten se 
slavil podobným způsobem 28. ledna, kdy měli jmeniny Karlové 
a Otýlie, až později bylo jméno přesunuto na 4. listopad, kde  
ho vidíme i dnes.

Vystěhování
Párkrát se vystřídalo léto a zima a bylo už 23. září 1943, kdy byl 
dědeček ze školy poslán, aby zanesl klíče paní Blažkové. Jakmi-
le jí je odevzdal, rozhodl se, že půjde přes dvůr a koukne se, co 
je doma nového a jak se má jeho malá sestřička Liduška, která 
měla zhruba jeden rok.  Na dvoře stál četník a vůz, na který si 
jeho rodiče a prarodiče skládali jen ty nejdůležitější věci, jako 
byly peřiny a oblečení. Husy, které si nachytali prarodiče do 
bedny, musely být vypuštěny zpět na dvůr. Dědeček byl poslán 
do školy, aby dovedl své dvě starší sestry, že se musí okamžitě 
vystěhovat a v jejich domě bude bydlet Němec Vinkler z Kle-
páčova (u nás nazýván někdy jako “hucul“). Dědečkovi rodiče  
s vystěhováním už pravděpodobně počítali, před několika dny už 
stačili odvézt vyřezávaný nábytek, který jeho maminka dostala 
jako svatební věno (manželská postel, dvě velké skříně, skleník, 
komodu, stůl a židle), k příbuzným do Bušína k maminčiným 
rodičům. (Později byl nábytek dovezen nazpět do Bludova). 
Spolu s dědečkovou rodinou bylo vystěhováno dalších 13 rodin 
s největšími statky, mezi nimi i sousedi Čmakalovi (přezdívaní 
„Čmakálci“) z čp 84. Než byly rodiny vystěhovány, byly už sun-
dány zvony z kostelní věže. Zvony měly posloužit jako materiál 
na kulky do zbraní. Naštěstí se tak nestalo a jeden ze čtyř zvonů 
se našel v Hamburku (a to díky vytesanému nápisu “BLAUDA“, 
který obyvatelé Bludova stihli před odvezením napsat) a byl  
dovezen do obce a zvoní dodnes.

Třešňovec a Herbortice
Dědeček a zbytek rodiny se z donucení přestěhovali do Třešňov-
ce (dnes součást Lanškrouna). Byli přiděleni na výpomoc Němci 
Linhartovi. Ve vsi byla pouze německá škola, což pro dědečka 
znamenalo, že na něj ve škole nikdo nepromluvil česky, kromě 
spolužáků z českých rodin. Němci se však velmi nezdálo, že dě-
deček chodí do školy. Nejraději by si ho nechal doma, aby mu 
poklízel velké množství králíků. Němci se taktéž nelíbilo, že do 
školy chodí i jeho dvě sestry a že se maminka stará o malou 
Lidušku, která měla necelé 3 roky. Proto je jednoho listopado-
vého dne propustil a všichni mohli odjet do Herbortic (dnes část 
Cotkytle, vzdálená od Bludova cca 25 km).
 Herbortice byly ryze českou obcí, ve které byla i česká  
škola, kterou dědeček se sestrami navštěvoval raději, i když to 
byla pouze jednotřídka. Nevýhodou v obci bylo, že zde nebyla 
elektrika, ale to dědečkovi nevadilo. Během těchto dní navští-
vil celou rodinu bludovský stárek Huf, dnes už se nedozvíme, 
jestli ho poslal Habermann, který dovezl pomletou pšenici. Jed-
noho dne kolem Vánoc, když se celá rodina vracela z ranní mše  
z Cotkytle do Herbortic, šli okolo menšího statku, kde gestapo 
zastřelilo dva partyzány ukrývající se ve stodole. Z vypravování 
dědeček věděl, že v okolí je ukryto několik partyzánů a že mno-
ho lidí z vesnice jim pomáhalo, většinou dostávali jídlo a střelný 
prach. Vše bylo na lístky, a když se zabíjelo prase nebo jaké-
koliv zvíře, lístky se rodině nedaly a vypočítalo se, že s masem 
musí vyjít třeba na měsíc.
 V době, když byli v Herborticích, koupil dědečkův tatínek 
tele, jinak než načerno by to ani nešlo. No, a když tele malinko 
povyrostlo, rozhodli se, že ho zabijí na salám. Nakonec to  
dopadlo všechno dobře, salám byl pravděpodobně dobrý. Ale 
před vystěhováním z Bludova v roce 1943 chovali jedno prase 
dědečkovi rodiče a jedno, které bylo chováno na černo, měli jeho 
prarodiče. Rodiče se domluvili a zabili prase, aby na to nikdo  
nepřišel, zabíjelo se v noci, ve chlívě se škvařily škvarky a vše 
probíhalo potichu. V tom přiběhla do chléva Anička, že na dvoře 
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je četník. Co s masem? Okamžitě se schovaly části těla, podle 
kterých bylo patrné, že jsou zabita dvě prasata, hlavně ocásek  
a hlava. Na hlavu se hodilo seno a s napětím se čekalo, co se 
bude dít. Na dvoře byla cítit vůně zabijačky. Všichni strnuli. 
Dědečkův tatínek vyběhl tehdy na dvůr a ptal se četníka, co se 
stalo. Jaké bylo překvapení, když četník přišel jen kvůli špatně 
zatemněnému oknu a chtěl pokutu v hodnotě jedné marky. V té 
době si lidé museli do oken vlepovat černé papíry, aby letadla 
letící nad vesnicí neshodila bomby. Všichni si oddechli, ale co  
s tím masem, které bylo od slámy? No co by, muselo se to 
všechno důkladně obrat.

Konec války
Nastaly Vánoce 1944, svátky klidu, v pokoji byl menší strome-
ček, na kterém bylo pár ozdob a mezi nimi malé barevné papír-
ky vytvarované do úhledného bonbónu, ve kterém byla zabalena 
kostka cukru. 
 Blížil se konec války, pomalu se blížilo datum 8. května  
a dědečkův otec jezdil na kole z Herbortic do Bludova a hlí-
dal, jestli náhodou Němec Vinkler neodešel z jejich domu. Když  
9. května 1945 přijel ke svému statku, zjistil, že je skoro prázd-
ný, rozhodl se, že zajede do Herbortic pro zbytek rodiny. Rodi-
na, to už nebylo osm členů, bylo jich pouze sedm, chyběla nej-
mladší Liduška, která umřela na následky zápalu plic. Zemřela 
kvůli válce a to díky častým stěhováním v necelých třech letech. 
Dědečkův tatínek už nasedal na kolo, když v tom ho zastavil 
nějaký Rus, pravděpodobně velitel a nařídil mu, aby odvezl cukr 
na povoze do Pardubic. Co mu zbývalo? Rozhodl se, že se vydá 
na cestu. V lese u Klepáčova našel svého koně, kterého si tam 
schoval Němec Vinkler. A druhého si vypůjčil od bratrance Me-
toděje Březiny. No a až po několika dnech, když se pradědeček 
vracel z Pardubic, zajel do Herbortic a vzali si věci a jeli domů 
– do Bludova.
 Dědečkův tatínek byl hodně naštván, že byl vybrán on, aby 
zavezl cukr. On, jehož rodina nebyla nastěhována doma, ale  
u rodinných známých. U ostatních rodin zůstával doma sedlák  
a ten měl třeba ještě doma dva syny, ale on byl sám… Velmi ho 
to mrzelo a nejvíce tehdy, když zjistil, že během jeho nepřítom-
nosti lidé ukradli majetek, který tam nechal ležet jak Němec,  
tak možná i Rus.

Soužití s Rusy
Po osvobození se bludovští občané chtěli Rusům odvděčit, a tak 
ruské vojáky ubytovávali ve svých domech nebo na výmincích 
(našli se i tací, kteří však nesouhlasili). No a konkrétně vými-
nek je i náš příběh. Krátkou dobu po osvobození přišli rodinu 
Kotrlých „navštívit“ Rusové, že se mají prarodiče odstěhovat, 
protože na výminku budou bydlet oni (ten Rus, který to přišel 
rodičům oznámit, byl, jak by to asi někdo v té době řekl, gau-
ner a mnoho lidí říkávalo, že byl horší než kdejaký Němec). Po 
tomto oznámení se do domu nastěhovalo v průměru 5 osob a to 
jen jeden stálý - kuchař. Na kuchaře měl dědeček v celku dobré 
vzpomínky, a to především proto, že mu dal ochutnat „pirožky“, 
což byly klasické kynuté koláče s „posépkou“ (drobenkou). Na 
tom by nebylo nic divného, jenže místo sladkého ovoce nebo 
tvarohu byly koláče plněny mletým masem.
 Kdybychom měli vztah s Rusy shrnout, tak Kotrlých s nimi 
vcelku vycházeli v dobrém, obzvláště s kuchařem. Kuchař byl 
velmi ochotný, a proto když chyběla nějaká surovina buď u nás, 
nebo u něj v kuchyni, nebyl velký problém dojít do druhého 
domu pro surovinu. Někdy se stávalo, že si i jídla ne přímo vy-
měňovali, ale třeba ochutnávali. 

Cesta Bludov-Šumperk
Dědečkův tatínek kromě několika polí vlastnil i pískovnu mezi 
Bludovem a Šumperkem. Pískovnu spoluvlastnilo několik maji-
telů, mezi které patřil i pan Zatloukal. Písek z pískovny se vy-
užil např.: na omítku kulturního domu, kostela a dokonce i na 
podklad cesty mezi Šumperkem a Bludovem. Písek se později 
použil i na stavbu domů dědečkových synů Karla a Jirky, kde 
bylo potřeba zhruba pět nákladních aut písku. No a později se  
z pískovny stala střelnice – tzv. Helenina skala.

Hasičská soutěž
Do období začátku padesátých let spadá jeden z největších 
sportovních úspěchů v dějinách bludovského hasičského sbo-
ru – druhé místo v celostátní soutěži v roce 1953, které získalo 
družstvo ve složení: Fr. Krejčí, Fr. Kozák, J. Straka, Vl. Pavlík 
ml., K. Kotrlý, Fr. Kvapil, Jos. Hruba, Jos. Kranich, náhradník: 
J. Janíček.
 Nejprve se konalo krajské kolo, kde bludovští hasiči vyhrá-
li a čekal je postup na republikovou soutěž. Nastala „královská 
disciplína“, kterou je požární útok. Na tuto disciplínu trénovali 
na cestě před Hasičským domem (dnes večerka). Dědečka rodiče 
nechtěli pustit, bylo léto a blížily se žně. Proto na dva dny přišli 
dědečkovi na pomoc kamarádi hasiči a dědeček mohl jet na zá-
vody. Nacvičovali s tzv. „vychytávkou“, která byla později vel-
mi špatnou volbou. Spočívala v tom, že se do nádrže (pravděpo-
dobně) PS12 nalilo určité množství benzínu a stroj rychle nasál 
benzín a za určitou dobu se automaticky vypnul. Vždy vypnutí 
vyšlo na dobu, kdy terče byly „sestříknuty“ a pokus byl dokon-
čen. No, ale v ten den, kdy se rozhodovalo o mistrovský titul, 
se stalo něco nečekaného. Zmíněná „vychytávka“ se proměni-
la ve fatální chybu. A to tak, že benzín nestačil na pokus a tak  
se stroj vypnul, ale pořád nebyly trefeny terče. To znamenalo, 
že se družstvu zapsal čas z prvního pokusu, který stačil jen na 
2. místo. 
 2. místo by bylo pěkné, vicemistři Československa nezněli 
špatně, ale při představě, že by mohli být mistři Československa 
a domů by se vezli v novém hasičském autě, které bylo hlavní 
cenou…. Místo toho jeli domů s kusem mramoru!

JZD
Zhruba v té době probíhalo tzv. združstevňování. Ani naše rodi-
na mu neunikla a vstoupila do JZD (jednotného zemědělského 
družstva). A proč lidé přistoupili a vešli do JZD? JZD nabíze-
lo za určitou dobu práce koupi levnějších naturálií, přídavky na 
děti. No a asi i to je ten důvod, proč naše rodina vstoupila do 
JZD. Samozřejmě se našli i tací, kteří odmítli i přesto, že na ně 
byl vyvíjen tlak. Mezi takové občany/rodiny patřili např. Čma-
kalovi a rodina Aloise Stona. Při vstupu do JZD musela rodina 
„odevzdat“ všechny pozemky, které se později obhospodařovaly 
společně. Ti, kdo je do JZD vložili, ale nedostávali nájemné za 
pozemky a nesměli je ani prodat. Tak došlo i k podivuhodné 
situaci s pískovnou. I když pískovnu znárodnili, měli jsme na ni 
po převratu nárok. Nestalo se tak, protože se uzavřela smlouva  
o odkupu naší části pískovny. I když to byla směšná cena, niko-
ho už nezajímalo za jakou cenu. 

Šrotovník
I když naše rodina jeden šrotovník vlastnila, koupila si druhý.  
A proč? Nastala padesátá léta, doba nejtvrdší vlády komunis-
mu v Československu. Proto se dědečkův tatínek rozhodl, že si 
obstará ještě jeden šrotovník. Kdyby nastala doba, kdy by mu-
sel být šrotovník zaplombován, jak to bylo za války, tak aby 
měl ještě jeden. Domluvil se s kovářem a ten mu slíbil, že mu  
šrotovník vyrobí. Teď už se nedovíme, kolik šrotovník stál, ale 
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podle cen načerno prodávaných kusů oblečení to musela být vel-
mi vysoká cena. U hospody „Na Kocandě“ si domluvili schůzku. 
Kovář v té době měl zhotovených přibližně pět šrotovníků, které 
měl rozvést po okolí. Jeden si tedy vzal můj pradědeček a odjel 
s ním domů. Jeho tušení bylo správné – znovu nastaly doby, kdy 
se zaplombovaly šrotovníky. On už byl na to připraven, a když 
přišel muž, aby mu ukázal šrotovník, ukázal mu ten starý, ten, 
který byl zaplombovaný za války. Nikdy by nikoho nenapad-
lo, že někdo bude mít dva šrotovníky, už tak mělo dost málo 
lidí šrotovník. Jakmile byl zapečetěný, šrotovalo se tajně v noci, 
aby je nikdo neviděl a nikdo neslyšel. Přece jen se v té době 
našli lidé, kteří by je s čistým srdcem šli nahlásit. Pradědeček 
nešrotoval jen pro svou vlastní potřebu, ale šrotoval i příbuzným  
a sousedům. I přesto, že kdyby se to někdo dozvěděl, mohl by 
skončit ve vězení. 

Vojna
Asi jedno z období, na které všichni muži často vzpomínají.  
Někteří v dobrém a jiní zase ve zlém. Dědeček roku 1955 na-
stupoval na dvouletou základní vojenskou službu. Rodiče ho 
dovezli na nádraží do Šumperka, kde nasedl na vlak jedoucí 
do Vysočan (dnes součást Prahy 3) a pak se začalo s menším 
stěhováním. Po Vysočanech byl přeřazen do Brodu u Tachova, 

později do Tachova no a nakonec skončil ve Vysočanech, kde se 
během jeho nepřítomnosti kasárna zmodernizovala.

Anežka 
Asi jedna z nejkrásnějších kapitol, na které často vzpomíná i ba-
bička - jak se s dědečkem setkala. Babička pochází ze Zábřehu. 
Často jezdívala do Bludova, kde bydlela její příbuzná, hned ve-
dle Kotrlých. To se přes plot párkrát vídali. Poté, kdy se děde-
ček vrátil z vojny, vydal se na zábavu. Nenechal si zábavu ujít  
a soused, u kterého bydlela babička, taky ne. Tomu bylo hloupé 
babičku nechat doma a tak ji přemluvil a šli všichni společně. 
Podle babiččiných slov z ní dědeček nespustil oči a pořád s ní 
chtěl tancovat. Babička se prý i malinko schovávala. Babička 
říkávala, že když byla mladá, tvrdila, že si nikdy nevezme muže, 
který bude zemědělec. Odůvodňovala to tím, že od mala byla na 
poli a že nepotřebuje být na poli celý život. Opak se stal prav-
dou. A vznikla nová velká, šťastná rodina. 

Karolína Kotrlá

Tento již několik let starý článek otiskujeme jako vzpomínku na 
pana Karla Kotrlého, jednoho z posledních pamětníků vyhnání 
Bludováků z rodné obce za druhé světové války. Zemřel před pár 
týdny - 12. října 2017. Ať odpočívá v pokoji.

Ukončení sidecarové sezóny 2017
7. října 2017 se na trati v Horním Újezdě u Litomyšle odjel po-
slední mistrovský závod v sidecarcrossu. Na rozmoklé a řádně 
rozbahněné trati, která prověřila fyzické a jezdecké umění  všech 
závodníků, se potvrdily papírové předpoklady na vítězství.   
1.  místo si suverénně vyjeli Čermákové, 2. bratři Hrochové  
z Vyšehoří, 3. Boukalové 4. Janoušci a 5. místo šumperská  
posádka Vejchodů.
Celkové pořadí MM ČR v sidecarcrossu pro rok 2017:
1. Čermákové
2. Janouškové
3. Vejchoda – Zatloukal (Šumperk)
4. Hrochové (Vyšehoří)
5. Boukalové, atd.
16. místo obsadila další šumperská posádka Jurka – Hanulík.

Za veterány na start nastoupili naši borci Hutira – Plhák, kteří 
obě jízdy vyhráli způsobem start-cíl.  Tímto vítězstvím si za-
jistili v pořadí již čtvrtý mistrovský titul. 2. Pokorný – Vyšata,  
3. bratři Bolfové.
 21.10.2017 na trati Mohelnických lomů uspořádaly posádky 
místních týmů rozloučení se side sezónou pro fanoušky a spon-
zory. Každý si mohl vyzkoušet jízdu na sidecarovém speciálu  

a mohl tak posoudit fyzickou náročnost tohoto sportu. Nej-
menší měli k dispozici dvě čtyřkolky. Díky příznivému počasí 
se den vydařil. Celý tým by touto cestou rád poděkoval všem, 
kteří se podíleli na uspořádání a zdárném průběhu této akce. 
 Děkujeme sponzorům a fanouškům za jejich přízeň a těší-
me se na vás v sezóně 2018.

Soňa Plháková

Ohlédnutí za koncertem MUSICA DOLCE VITA
Koncert tria pohledných umělkyň, se uskutečnil v sobotu  
21. 10.2017, v prostorách zámku v Bludově.
 Celý koncert byl zapracován do směsi hudby, zpěvu a poezie 
pod názvem Galakoncert 10 let s vámi. Jednotlivé skladby, se 
střídáním veršů, zapadaly do podzimního období, s padajícím lis-
tím, v barevné škále zapadajících slunečních paprsků. Vše bylo 
umocňováno zámeckými prostorami sálu a zcela zaplněným  
sálem.
 Soubor MUSICA DOLCE VITA působí na české hudeb-
ní scéně od roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve 
všech koutech naší vlasti, ale také v Německu, Polsku a Litvě.
 U zrodu tohoto tělesa stály dvě současné členky tria, har-
fenistka Zbyňka Šolcová, protagonistka něžné poezie a citový 

přednes poezie mezzosopranistky Daniely Demuthové. Další 
členkou, je špičková sólová flétnistka Žofie Vokálková, která 
přinesla brilantnost a též řadu nových podnětů a původních ori-
ginálních skladeb.
 Trio vystupovalo v posledních letech na řadě mezinárodních 
i tuzemských festivalů a bylo hostem koncertních cyklů např. 
Moravské filharmonie Olomouc, Jihočeské komorní filharmonie 
či Teplické komorní filharmonie.
 Na závěr koncertu dlouhotrvající potlesk, přídavek a květi-
ny, byly tím nejlepším hodnocením a poděkováním spokojeného  
publika.
 Poděkování patří paní Ing. Znojové, za výběr souboru  
a organizaci. A majitelům zámku za zapůjčení sálu.
 Připravil: Josef Janko
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Zdravím čtenáře tohoto měsíčníku a chtěl bych Vám zde před-
stavit naši fotbalovou akci, která proběhla v rámci podpory 
FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR, která má za účel přivést děti ke 
sportu jako takovému, ale tedy primárně k fotbalu.
 Akce se konala 29.9.2017 v pátek na fotbalovém areálu  
našeho hřiště. Byla poprvé v historii klubu v tak velkém mě-
řítku, kdy jsme se snažili přivést na sportovní den / fotbalový 
nábor co nejvíce dětí od 5 do 9 let. Pozvány byly tyto základní 
školy či mateřské školy.
Základní škola Karla staršího ze Žerotína 
Základní škola Olšany 
Mateřská škola Olšany 
Mateřská škola Bludov 
 Dále byla pozvána škola a školka z BOHUTÍNA a školka se 
školkou z Chromče, ale bohužel, díky prodlouženému víkendu, 
který nastal díky čtvrtečnímu svátku, jsme byli nuceni očekávat 
návštěvu jen ze zmiňovaných čtyř prvně jmenovaných škol či 
školek. A co vlastně sportovní den obsahoval a byl jeho nápl-
ní? Na celém hřišti bylo rozmístěno na 11 soutěžních stanovišť, 
ať už od slalomu s míčem či fotbalu i také přetahování lanem  
a další různé pohybové aktivity. Každé stanoviště obsluhoval 
člen klubu s trikem od fotbalové asociace ČR. Akcí provázel 
ŠÉFTRENÉR MLÁDEŽE pro Olomoucký kraj pan Oldřich  
Vitonský, který nám dodal různé materiální pomůcky či dárky 
pro děti s fotbalovou tématikou a i díky tomu se mohl podívat  
k nám do Bludova na zdejší fotbalové hřiště, kde s pravidelností 
trénuje kolem 100 aktivních fotbalistů od 5 do 35 let. Ale zpět  
k akci. Na fotbalový nábor našlo cestu skoro 90 holek a kluků. 
Na začátek se o ně s úvodním proslovem nachystal pan Vitonský 
a celou akcí taktéž provázel. Také bylo postaráno o občerstvení  
v ovocné formě díky firmě MK fruit s.r.o. Děti si mohly pochut-
nat na nejrůznějším ovoci a nezapomněly na pitný režim.
 Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří nám vě-
novali materiální dary i všem organizátorům, členům klubu, 
kteří nám přišli pomoci s chystáním akce. Děkuji ředitelům 
škol a školek, že se s námi už 3. rokem podílejí na spolupráci  
osvěty sportu. Dětem děkuji za účast. Třeba některé z nich bude 
velmi úspěšné na sportovním poli. A bude jedno, zda to bude 
fotbal či jiný sport. 

Za fotbalový oddíl SK Bludov z.s. 
Michal Závodný, foto: archiv SK Bludov z.s. 
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Vánoční přáníčka 
V říjnu jsme obdrželi prosbu od prezidentky Stonožky paní Běly 
Gran Jensen, aby děti z naší školy namalovaly vánoční přáníčka 
se zvířátky pro Zoologickou zahradu v Praze - a to přímo pro 
pana ředitele Miroslava Bobka a přáníčka pro patrona Stonožky 
pana Thora Halvorssena Mendozu, presidenta humanitární  
organizace v Americe.
 Jasné zadání obdržely všechny paní učitelky a jejich pro-
střednictvím i děti. A tak se na naší škole maluje a kreslí od prv-
ní do deváté třídy. Některé děti nakreslí s obtížemi jedno přáníč-
ko, některé obdivuhodně vytvoří i celou sadu. Vznikají obrázky 
úžasné, propracované, umělecké i „moderní“. Ne všechna možná 
dojdou obdivu, ale i snaha se cení!
 Dobře funguje i „výstupní kontrola“. Jsou to šikovní devá-
ťáci. Ochotně pomáhají - gumují (zadní strany, aby byly čisté), 
popisují (jména, adresy), další, v případě potřeby dokreslují po-
zadí, obtahují - zkrátka pracují jako dobře fungující soukolí. 
 Paní Běla Jensen děkuje všem, kteří se na „zakázce“ podílejí 
a vyjadřuje všem svůj upřímný obdiv.

Vladimíra Horáčková

 Děkujeme všem, kteří přispěli. Tato akce proběhne i příštím 
rokem. Budete-li mít doma kabelku, kterou nenosíte, pošlete ji 
„DÁL“. 

Vladimíra Horáčková

Draci ve školní družině
Ve čtvrtek 26. 10. 2017 se ve školní družině uskutečnila podzim-
ní prázdninová tvořivá dílna,tentokrát se zaměřením na tradiční 
výrobu toho, co k podzimu prostě patří - děti vyráběly DRAKY. 
Pro některé byla výroba draka prvotním zážitkem a zkušeností, 
ale i tak nálada byla veselá a práce šla dětem pěkně od ruky. 
Každý si vytvořil dráčka dle svých představ a musím říci, že vý-
sledek byl opravdu kouzelný! Za pofukování odpoledního pod-
zimního větříku jsme se rozešli domů a jistě se nejeden dráček 
ještě toho dne vznášel vesele nad Bludovem.
     Bc. Zuzana Měrková
     vychovatelka ŠD

Kabelkový veletrh 
V září naše škola pomáhala získávat kabelky pro Kabelkový ve-
letrh, který se konal 4. října  v divadle Šumperk. Sbírka byla 
pořádaná ve spolupráci s knihovnami v Bludově a v Šumperku.
Každý, kdo do divadla v tento den přišel, měl možnost vybrat si 
z obrovského množství tašek, kabelek, batohů i společenských 
psaníček. Jen na naší škole se vybralo téměř 70 kousků.
 Celkem bylo věnováno asi 2000 kabelek. Výtěžek z akce  
v Šumperku byl 24 584 Kč.
 Na akci se také dražily některé luxusní kabelky. Věnovaly 
je významné osobnosti: Karla Morstein Zierotin, manželka 
hejtmana Ladislava Oklešťka, kapela 05 a Radeček a šumper-
ský starosta Zdeněk Brož (zisk 3700 Kč). Výtěžek byl věnován  
Klubu nemocných cystickou fibrózou.

Návštěva zámku
Na konci října navštívil 1.-3. ročník na pozvání rodiny Morn-
stein-Zierotin bludovský zámek. Děti si mohly prohlédnout 
strašidelně vyzdobenou šatlavu. Provázely nás strašidelné posta-
vy, na chodbách se válela mlha, v šatlavě nás překvapil kost-
livec. Některé děti zvolily prohlídku strašidelných prostor jen 
zpovzdálí v bezpečné vzdálenosti. Odvážnější překonali strach  
a vydali se ve skupinkách do mlhy, přítmí a neznáma. Prohlíd-
ka se nám moc líbila. Někteří si ji zopakovali večer, kdy byla 
zámecká šatlava zpřístupněna veřejnosti. Děkujeme za pozvání, 
ochotu, trpělivost a těšíme se na další spolupráci.

Jarmila Březinová

Den pro děti v Nemocnici Šumperk
Ve čtvrtek 19. října 2017 navštívili žáci čtvrtých ročníků šum-
perskou nemocnici, kde na ně čekal zajímavý program. Hned po 
příchodu nás přivítaly usměvavé sestřičky a ty si rozdělily děti 
do skupinek. Po celou dobu jim dělaly ochotné průvodkyně při 
plnění úkolů. 
 Bylo zde připraveno několik stanovišť: hygiena rukou,  
držení těla, stravovací návyky, ošetření drobných poranění nebo 
anatomie těla. Každý si tedy důkladně umyl ruce desinfekčním 
prostředkem a jejich čistotu si ověřil kontrolou na speciálním 
přístroji, protáhl si své tělo pod dohledem rehabilitačních pra-
covnic, zamyslel se nad skladbou svého jídelníčku a ochutnal 
zdravou stravu. Také pacientce Cecilce ošetřil drobná zranění  
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a na modelu lidského těla se seznámil se základní anatomií  
člověka.
 Po zdárném absolvování stanovišť obdrželi čtvrťáci srdce 
z perníku a spoustu malých dárečků. Všem se program velmi 
líbil a tímto bychom chtěli také poděkovat zaměstnancům  
Nemocnice Šumperk a. s. za jeho úspěšné zorganizování.
  Blanka Pavelková, Kateřina Holzmannová

Halloween
Poslední říjnový večer patřil v naší škole halloweenské oslavě, 
která se již stala tradicí. Přilehlé prostory u školní jídelny a tě-
locvičny se proměnily v tajemná zákoutí plná nečekaných pře-
kvapení. Všechna strašidelná stanoviště přivítala nebývalý počet 
návštěvníků, kteří si připravené úkoly užili.
 I když Halloween není českým svátkem, u nás v Bludově 
se již zapsal do povědomí místních obyvatel jako tradiční večer 
plný neobyčejné zábavy a her. Děti měly také možnost po spl-
nění všech  úkolů na stanovištích pokračovat v zábavě v jídel-
ně na minidiskotéce, kde nejen tančily, ale opět také soutěžily. 
Samotný večer ale nepatřil pouze dětem a soutěžím, znamenal 
také  přátelské setkání strašidel nejrůznějšího věku, ale i rodičů 
a prarodičů našich žáků.
 Děkuji žákům 7. – 9. ročníku za svědomitou práci při přípra-
vě stanovišť. Velké díky patří také všem, kteří vytvořili krásnou 

výzdobu k dokreslení tajemné atmosféry. Dále děkuji přítomným 
pedagogům, kteří se postarali se o hladký průběh večera. Podě-
kování si zaslouží i paní kuchařky za přípravu chutných pokrmů 
a paní uklízečky, které měly po úspěšné akci ztíženou práci.  

Kateřina Verebelyová
Autor fotografií ZŠ Bludov
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Ester Martináková

Pavel Březina

Sophie Kapečková Tereza Kulhajová Eliška Dobiášová

Rozálie Gronychová Rudolf Mösner

Leon Kulil Lukáš Hedrich
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14.10.2017 jsme se všichni potkali
A se svojí pamětí se těžce utkali.
Třicet let je doba dlouhá,
Občas zavolali jsme „OUHA“.
Někteří se nepoznali, nevadí,
Znovu jsme se seznámili,
S tím si každý poradí.
8.A + 8.B + 8.C

Dýňování 2017
Tak jako každým rokem jsme se i letos sešli v naší mateřské 
škole a vesele „dýňovali“. Kdo? No přece naše děti s rodiči  
a jejich dýněmi. 
 Vydlabané dýně jsme všichni vykrajovali a zdobili přírodni-
nami. Fantazie a nápadů bylo mnoho a vznikly z toho nádherné 
výtvory, které jsme vystavili na oknech v přízemí budovy. Děti 
společně s rodiči si potom mohli prohlédnout každý kout naší 
mateřské školy, kde se schovávala různá překvapení. Výjimkou 
nebylo ani setkání s Bílou paní a její malou společnicí, které 
chodily sem a tam a tam a sem. Podívat se na nás přišly také dvě 
strašidelné opice, které prováděly různé lumpárny. V průběhu 
celé akce se školou linula strašidelná hudba – no hudba, spíše 
jakési zvuky, hýkání, skřípění a bůh ví, co ještě.

 Také ve všech třídách se mohli účastníci akce setkat s růz-
nými překvapeními. Ochutnávkou Halloweenských dobrot, lo-
vením cukrovinek mezi drobnými příšerkami a zdoláváním stra-
šidelné cesty.
 Vyhodnocení nejkrásnější dýně bylo na rodičích. V letošním 
roce získal nejvíce bodů výrobek Natálky Sigmundové. Rozho-
dování muselo být opravdu velmi těžké, protože všechny vý-
tvory byly nádherné. Natálka obdržela diplom a drobný dárek. 
Poděkování však patří všem dětem a rodičům za jejich snahu  
a kouzelné výsledky společného snažení.
 Těším se na další ročník „Dýňování“ a věřím, že se nám  
společně povede tak dobře, jako ten letošní.

Za kolektiv MŠ napsala: Hana Roupová
Autorka fotografií: Hana Roupová


