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 Ten, kdo navštívil v posledním roce 
Bludov, si toho nemohl nevšimnout. 
Na místní poměry nebývale se rozjela 
výstavba občanské vybavenosti. Od 
loňského roku se buduje tak dlouho 
chybějící kanalizace, na začátku 
letošního roku se začalo rekonstruovat 
jedno (téměř nevyužité) křídlo mateřské 
školy na sedmnáct nových bytů a o 
prázdninách se odbagroval nevyhovující 
povrch školního hřiště „na farském“ a 
začala jeho velkolepá přestavba, na niž 
téměř sto procent financí získala obec ze 
státního rozpočtu. Mnohý občan si může 
říct: je to všechno potřeba? Co budu mít 
z kanalizace, když budu pouze platit 
výrazně vyšší stočné než dosud? A co 
z hřiště?
Ano, je to potřeba. Požadavek EU, 
že všechny obce větší než 2000 
obyvatel budou odkanalizovány, 
vyjednala sociálnědemokratická vláda 
v přístupových jednáních s Evropskou 
unií a schválili ti, kdo v referendu se 
vstupem do EU souhlasili. I bez toho však 
bylo v Bludově jasné, že se kanalizace 
postavit musí – určitě potvrdí řada z vás, 
kdo bydlí v rozbitých ulicích (namátkou 
Špalkova, Zahradní ul. atd.), kolikrát 
byly jejich požadavky na zásadní opravu 
těchto ulic odmítnuty s tím, že se nejprve 
musí vybudovat kanalizace. Teď už bude 
vybudovaná a tato výmluva odpadne. 
Jistě, asi téměř všechny obyvatele její 
stavba omezuje. A když k tomu vidí, 
jak leckdy amatérsky stavební firmy 
postupují, dostávají vztek. Kdo ale čekal, 
že vše půjde bez problémů, byl naivní. 
Vždyť proč asi nemělo za poslední 
půlstoletí žádné vedení obce odvahu 
tuto stavbu spustit? Protože se všichni 

Kanalizace, byty ve školce, školní hřiště…
báli rozkopané dědiny a rozmrzelosti 
občanů. Ten, kdo si myslel, že všechny 
problémy jdou vyřešit perfektně 
připravenými prováděcími projekty, asi 
nikdy nic podobného nestavěl. Vždyť 
dnes a denně se při stavbě stává, že 
potrubí plynu a vody či kabely telefonu 
leží v zemi o půl metru jinde, než je 
v projektech. A to už vůbec nemluvím o 
živelně budované kanalizaci dešťové, od 
níž není dokumentace téměř vůbec. Nebo 
o tom, že nikdo nemohl tušit, že u lázní 
jsou pohyblivé písky a tudíž nelze jít do 
hloubky, která byla vyprojektována.
Tím vším ovšem nechci omlouvat 
lajdáckost a mnohdy lemplovství, které 
můžeme při stavbě kanalizace dnes a 
denně vidět. K tomu, aby se podobné věci 
a problémy řešily, slouží tzv. kontrolní 
dny stavby, které se konají obvykle 
jednou za čtrnáct dní. Měl jsem příležitost 
asi před půldruhým měsícem se jednoho 
z nich zúčastnit. Musím přiznat, že asi 
jako nikdy předtím jsem byl hrdý na 
našeho starostu a místostarostu. Viděl 
jsem, že starosta, ač ekonom a nestavař, 
by mohl „zfleku“ dělat stavbyvedoucího 
této stavby – tak detailně byl seznámen 
se všemi jejími detaily, používanými 
skružemi, potrubími, přetlaky apod. 
Místostarosta zase s péčí řádného 
hospodáře tlačil na to, aby investované 
peníze byly využity skutečně účelně a bez 
zbytečných vicenákládů. Nepíšu to proto, 
že jim chci lichotit, to nemám zapotřebí. 
Spíše jako poděkování.
Na tomto kontrolním dni se řešil i 
problém silnice v ulici 8. května. Jistě 
víte, že ještě před tím, než byl položen 
dnešní nádherný asfaltový koberec, 
musel být dvakrát vybagrován zásyp 

kanalizačního potrubí. Nebylo to proto, 
že by se propadlo a poničilo samotné 
potrubí, jak se šířilo obcí v neoficiálních 
„drbech“. Bylo to proto, že Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) odmítalo stavbu 
převzít, protože nevyhověly statické a 
dynamické zkoušky, jednoduše řečeno, 
že podklad nebyl proveden podle 
předpisů, jaké na silnici I. třídy platí 
v současné době, ale které nebyly v době 
přípravy projektu požadovány (zejm. ony 
dynamické a statické zkoušky).
Co se týče školního hřiště, již před 
pěti šesti lety jsem na schůzích školské 
komise slýchal nářky zástupců školy 
nad jeho mizernou kvalitou. To, co 
bylo standardem v sedmdesátých letech, 
prostě na začátku jedenadvacátého století 
nevyhovuje. Vše se ovšem vždy zarazilo 
na prosté otázce: kde na to vzít? Problém 
se neřešil a pouze odkládal. Dnes je vše 
jinak – zajděte se na „farák“ podívat 
sami. 
A že jsou se všemi těmito velkými 
stavbami problémy? Že se ne vždy 
dokáže stavba zkoordinovat s provozem 
školky? S tím se bohužel musí počítat. 
Je to daň za to, že se vůbec něco pro 
občany zlepšuje. Určitě by však pomohlo, 
kdybychom místo pouhého mrzutého 
nadávání zašli či zavolali na obecní úřad 
(starostu tam zastihneme téměř pokaždé) 
a na konkrétní nešvar poukázali. Třeba se 
nevyřeší. Ale třeba také ano. 
Obecní rada si zaslouží uznání - kdyby za 
nic jiného, tak za odvahu, s níž se pustila 
do řešení letitých investičních dluhů. Za 
to, že našla odvahu k tomu, co předchozí 
radní odkládali desítky let.

PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům Dne 13. září 2006 by se paní

Kubíčková Milena
dožila 70 let. Vzpomíná a nikdy nezapomene
manžel a děti s rodinami.

na září 2006
Ne 3. 9.  14.00 Koncert KPH – Kostel Sv. Jiří
Pá 15. 9. 16.00 Dětská diskotéka
So 25. 9. 8 - 9 Výšlap za bludovským 
   špekáčkem – Rozhledna
So 25. 9. 16.00 Posezení u vínečka s krojovanou
    hudbou Rozmarýnka
Ne 30. 9. 1800 Koncert KPH – zámek
Út  3. 10.  6.30 Zájezd do Klodzka

Děkujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, kteří 
se přišli rozloučit 
22.  července  2006  s  panem

Oldřichem Člupným
Za slova útěchy a květinové dary všem 
děkuje manželka Marie, syn a dcera 
s  rodinami.

POZVÁNKA

Dne 5. září 2006 se dožívá 

80 let
pan Josef Zamykal.
Hodně zdraví a spokojenosti přejí dcery 
a syn s rodinami.

V září 2006  oslaví :
Valentová Karla        Jana Žižky                70 
Hireš Zoltán             Tř.A.Kašpara                  70
Bláha Vojtěch           Na Hradě                    70
Stonová Marie         Polní                     75
Augustin  František     Na Hradě                     75
Zamykal  Josef              Slepá                       80
Ston Jaroslav                 Lázeňská                        80
Mazal  Josef                  Školní                                80
Obšil Karel                    Jiráskova                      81
Obšil  František            Školní                              81
Juřinová  Irena               Ztracená                            82
Dvořáková Josefa        Lázeňská                         82
Dostálová Marie            Školní                             86   
Navrátilová Marie          Lázeňská                           86
Klemšová  Marie            Lázeňská                           87
Matějová Josefa           Jana Žižky                  91
Kronichová Josefa        Nová Dědina                   94

23. června 2006 oslavili zlatou svatbu manželé 

Jaroslav a Milada Stonovi.
Dodatečně přejeme hodně zdraví, spokojenosti, 

štěstí a ještě dlouhý společný život.
Omlouváme se, že přejeme s menším zpožděním, 

o to víc je ale přání ze strany členek Sboru pro občanské 
záležitosti upřímnější a srdečnější.

                                                                            SPOZ

Dne 5. září 2006 se dožívá 

80 let pan Josef Zamykal.
Vše nejlepší přejí bludovští chovatelé.

Dne 19. srpna uplynulo 5 let od dne, kdy
nás opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

Antonín Matějček
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Nikdy nezapomenou manželka, syn 
a dcera s rodinami, vnoučata a pravnouček. 

Klavírní koncert

Kruh přátel hudby Bludov  

Vás zve v rámci 
HUDEBNÍHO FESTIVALU na

vstupné 30,- Kč 

Zlatá svatba

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Polska

Úterý 3. října 2006 
Odjezd od KD 

Bludov 
v 6:30 hodin 

Cena 130,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

KLODZKO sobota 30. září 2006 v 16:00 hodin
Zámek Bludov

Účinkují: 
Jan Pěruška – viola

František Kůda - klavír
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XIV. ročník 

/tentokrát trochu jinak/

směr a cíl – Rozhledna na Háji 

Letos v září bude Rozhledna na Háji slavit své desáté 
narozeniny.

A proto tentokrát místo tradičního výšlapu a opékání 
špekáčku na zahradě Kulturního domu v závěru 

pochodu pojmeme letošní ročník trochu jinak – trasa 
bude jedna, a to na rozhlednu, kde pochod i zakončíme. 

Každý z účastníků pochodu obdrží u Rozhledny místo 
„špekáčku“ znak – plaketu rozhledny.

A pak každý dle své chuti  se může zapojit do akcí, které 
zde  budou připraveny.

Sobota 23. září 2006
Trasy: 7 a 20 km

Start ze zahrady za KD v 9-10 hodin
-koná se za každého počasí- 

-  VSTUP VOLNÝ  -

VÝŠLAPU 
ZA BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM
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Kruh přátel hudby Bludov  

Vás zve v rámci 
HUDEBNÍHO FESTIVALU na

Koncert KPH
Zdeněk Nováček – varhany

Jan Broda – trubka

Neděle 3. září ve 14:00 hodin 
 Kostel sv. Jiří 

Program:
J.S.Bach: Fantazie G dur BWV 572

G.B.Viviani: Sonáta č.2 pro trubku a varhany
D. da Berghamo: Sinfonia col tanto applaudito inno 
popolare „Gott erhalte Franz den Kaiser „ - Allegro

T.Albioni: Adagio pro trubku a varhany
V.Bellini: Sonáta G dur

J.S.Bach: Chorální předehra „Jesu meine Freude“ 
pro trubku a varhany

L.Janáček: Postludium pro varhany  sólo 
(z Glagolské mše)

J.S.Bach: Chorální předehra „Das alte Jahr vergangen ist“
G.Martini: Toccata pro trubku a varhany 

vstupné 30,- Kč 

 Málokdo z nás  by si dnes dovedl 
představit siluetu Háje bez stylové 
dřevěné rozhledny, která se stala 
významnou dominantou tohoto 
kopce. 
   Rozhledna vzhledem připomíná 
původní Štefánikovu vyhlídkovou 
věž, kterou v roce 1934 vystavěl 
šumperský odbor Klubu 
československých turistů 
spolu s vojáky místní 
posádky. Tato původní 
stavba vyhořela v roce 1953 
po zásahu bleskem 
a časem postupně na vrcholu Háje zanikly zbytky po 
stavbě, která byla častým místem vycházek občanů 
města i jeho návštěvníků. 
    O obnově rozhledny na Háji se začalo mluvit už 
v 70 letech minulého století. Stavba se však nakonec 
neuskutečnila. O výstavbě rozhledny se začalo opět uvažovat 
až v 90. letech. Podařilo se ji uskutečnit sdružením prostředků 
obcí, na jejichž katastru se Háj nachází, to je Šumperka, 
Bludova a Rudy nad Moravou, s významným podílem firmy 
Eurotel. Autoři projektu Ing. Vladimír Malaska a Ivo Barvíř 
vytvořili moderní objekt, který zvenčí věrně připomíná původní 
rozhlednu ze 30. let. Příjemný interiér rozhledny dokreslují 
kresby dětí a fotografická a mapová výzdoba. Z rozhledny 
je krásný, téměř kruhový rozhled. Výška rozhledny je 29 m, 
vyhlídková plošina umístěna ve výšce 24 m a vede k ní 
135 schodů.
    Rozhledna byla slavnostně otevřena  v září 
1996 a opět se stala významným turistickým cílem. 
Ve vrcholové knize najdeme mnohu spokojených ohlasů 
nejen návštěvníků z České republiky a evropských zemí, 
ale i ze zámoří. 

ROZHLEDNA NA HÁJI

Kulturní dům Bludov přijímá 
přihlášky na školní rok 2006/2007 

Hudební škola:
výuka hry na klavír, zobcovou flétnu, kytaru,  keybord 
/klávesy/ a akordeon /harmonika/

Kroužky pro děti:
Taneční, rybářský, pěvecký, chovatelský, šachový

Jazyková školy:
Angličtina a němčina pro pokročilé
Francouzština pro začátečníky

Mateřské centrum

Autoškola

Kulturní dům Bludov a Firma pro nákup a prodej sudového vína
vás zvou na

Vstupné 30.- Kč

Posezení u burčáku 
a dobrého vínečka 

Sobota 23. září 2006 od 16:00 hodin
K tanci a poslechu hraje krojovaná kapela 

Rozmarýnka z Vlčnova
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Pořad moderuje Vladimír Hrabal – Český rozhlas Olomouc. Mediální partner: Český rozhlas Olomouc.
Sponzoři: OÚ Bludov, Státní léčebné lázně Bludov, s. p., Pivovar Holba Hanušovice.

- Vstupné 50,- Kč -
V případě nepříznivého počasí se festival koná v KD Bludov. Pořadatelé srdečně zvou všechny přátele dobré hudby.

13:30 Pochod dechových hudeb s mažoretkami obcí Bludov
14:00 Slavnostní zahájení festivalu; defilé zúčastněných hudeb
  Monstrkoncert hudeb
14:30 Koncerty dechových hudeb:   ZUŠ Kyjov
      Hanačka Břest
      Vnorovjané
      ZUŠ Zábřeh
      Bludověnka

Dechová hudba Bludověnka
Státní léčebné lázně Bludov, s. p.
pořádají dne 9. září ve 14 hodin v areálu lázní Bludov

Festival moravských dechových hudeb – 2. ročník
Den otevřených dveří Státních léčebných lázní Bludov, s. p.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, DDM VILA DORIS 
A MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŠUMPERK

vyhlašují u příležitosti 10. výročí otevření rozhledny na Háji

výtvarnou a literární soutěž
CESTOU NA HÁJ

Výtvarná část
Podmínky soutěže: soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci 
s jednou soutěžní prací. Práce musí být opatřena popiskou 
s údaji: název práce, jméno a příjmení autora, věk, třída, 
soutěžní kategorie, adresa školy. Zaslané práce se nevracejí. 
Oceněné a vybrané práce budou vystaveny na rozhledně Háj.
 
Kategorie: I. - MŠ,  II. -1. a 2. třída ZŠ,  III. – 3. až  5. třída 
ZŠ,  IV. – 6. až  9. třída ZŠ
                                
Technika: Libovolná ( různé materiály)

Rozměr: Libovolný ( mohou být i prostorové práce) 
Obálku označte názvem soutěže.                                    
                               
Literární část
Podmínky soutěže: soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci 
s jednou soutěžní prací. Práce musí být opatřena popiskou 
s údaji: název práce, jméno a příjmení autora, věk, třída, 
soutěžní kategorie, adresa školy. Literární práce o max. 
rozsahu 3 stránek psané strojopisem (povídka, vyprávění, 
příběh...) posílejte ve 3 kopiích.  Zaslané práce se nevracejí.

Kategorie: I. – 3. až 5. třída ZŠ,  II. – 6. a 7. třída ZŠ, III. 
– 8. a 9. třída ZŠ

Uzávěrka obou soutěží: 8. září 2006
Vyhodnocení obou soutěží a předání cen proběhne v sobotu 23. 
září 2006 v 15:00 hod. na rozhledně Háj.
Práce zasílejte na adresu: DDM Vila Doris, 17. listopadu 2, 78701 
Šumperk

Informace: Ivana Šilhanová tel.: 583214212,  
e-mail: silhanova@doris.cz

Program:

• 12 hod. rozhledna na Háji -  setkání pamětníků 
 a dříve narozených, výstavka, čtení z vrcholové 
 knihy Háje.
• 12:30 křtění nového OTO (oblastní turistický 
 odznak) Šumpersko a zahájení distribuce.
• 14:30 Předání cen účastníkům soutěže Cestou 
 na Háj, prohlídka výstavy.

LOUČENÍ S LÉTEM  

Výstup rodičů s dětmi na Háj + cestou plnění úkolů 
• Z Bludova odchod 9-10 hod.od Kulturního domu 
 v rámci akce Za bludovským špekáčkem
• Z Rudy n.Mor. odchod 9-10 hod.od  nádraží ČD
• Ze Šumperka 13:00 – 13:30 odchod od zelené školy 
 na Temenické ul. (zastávka MHD č.1).

Ø Po celý den volný vstup na rozhlednu a příležitostné 
 razítko. 
Ø Od 12 do 16 hodin lanové aktivity, hry a soutěže*
Ø Cestou tam nebo zpět možnost opékání špekáčků*

* v případě deště se nekoná – informace na místě startu.

Pořadatelé:

Klub českých turistů Šumperk
DDM Vila Doris

www.sweb.cz/klubturistu.sumperk
www.doris.cz

LOUČENÍ S LÉTEM 
NA HÁJI

10 let otevření rozhledny 
23.září 2006
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Národní jednota pro Východní Moravu, místní odbor Bludov a Matice školská pro
Bludov a okolí. Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století.
XVII. pokračování

Co předcházelo stavbě bludovské školy

 Jako úvod událostí souvisejících se stavbou budovy 
bludovské měšťanky si přečtěme doslovný zápis, kterým 
hodnotí bludovské školství člověk, k jehož jménu se neustále 
vracíme – P. František Alois Ermis v roce 1904 a 1905:
„… Též zmíniti se třeba o školní mizérii v obci naší. Dětí 
školou povinných napočítalo se v r. 1904 na 340. Škola zdejší 
jest jenom pětitřídní. Školní budova, vystavena v r. 1865 
nestačí. Jsou v ní umístěny jenom 3 třídy, ostatní dvě třídy 
byly prozatím z nouze zastrčeny do obecního domu (dnes 
bývalá restaurace Rosso č. p. 331 pozn. S. B. ). Pro velký počet 
žactva musely býti rozděleny I. a IV. třída na dvě pobočky. 
Jedna pobočka dána do chudobince (dnes Penzion čp. 359 
pozn. S. B. ), druhá umístěna v najmuté místnosti u rolníka 
Ant. Kulhaje čp. 38, kterou obec nákladem 1200 korun teprve 
upraviti musela. Vyučovalo se ve čtyřech od sebe značně 
vzdálených budovách. Okresní školní rada naléhá na obec, 
aby vystavěla novou školní budovu. Dne 11. listopadu 1904 
bylo komisionální řízení okresní školní rady, aby se prohlédla 
ke stavbě navržená místa. Kdy asi ke stavbě dojde, nemožno 
určiti. Obec je zadlužena, lid chudobný, dělnický, časy 
zlé, výdělku málo – a odkud vzíti náklad až 80 000 korun? 
A přece na stavbu pomýšleti se opravdově musí, protože 
toho žádá zdárná výchova dětí. Lid zdejší živí se ponejvíce 
v továrnách na hedvábí. Toto průmyslové odvětví však v r. 
1904 špatný mělo odbyt jednak zápletkami na Balkáně, jednak 
vypuknuvší válkou rusko- japonskou. Dělníci pracují jen dva, 
tři dny v týdnu a byli rádi i tomu. Za to letos rolníci mohli mít 
nadbytek pracovních sil.“ 
 V roce 1905 pak v zápisech o přípravách stavby školy 
pokračuje takto: „…Po provedeném komisionálním šetření 
školní úřady tlačily na to, aby nová budova školní co nejdříve 
byla postavena. Rozhodnuto, starou budovu školní ponechati 
k účelům školským, ale nablízku vystavěti novou budovu, 
v níž by byly umístěny ostatní scházející učírny. Leč kde?
 Nablízku staré budovy školní nebylo příhodného místa. 
Ozývaly se také hlasy, aby se z národních ohledů pomýšlelo na 
stavbu měšťanské školy. Než na tento plán z ohledů finančních 
nemohlo se vzíti zřetele. Hlavně proti tomu stavěl se na odpor 
velkostatek, který maje na zřeteli jen svůj prospěch, na to 
naléhal vším úsilím, aby nová budova školní co nejméně stála. 
Nešťastnou náhodou padlo zámeckým do očí volné místo u 
obecního domu (bývalá stará hasičárna), jehož škola užívá na 
letní tělocvičnu (školní hřiště). 
 Je to uzounký pruh země táhnoucí se mezi obecní cestou 
a farskou zahradou, asi něco přes 10,4 metrů široký. Tato 
tělocvična umožněna byla jen tím, že farář P. Josef Němec 
před rokem 1880 z farské zahrady dlouhý pruh země k účelům 
naznačeným úředně popustil, jako už dříve byl povolil, aby 
kousek obecního domu do farské zahrady byl vsazen – že tím 
farská zahrada nadměru utrpí a k novým útokům na celistvost 
farské zahrady právě ze strany polední i budoucně zavdává 

příčinu, na to nepomyslel. Stalo se jak svrchu řečeno, padlo 
toto prázdné uzounké místo – školní tělocvična – zámeckým 
do oka. S plánem byli hned hotovi. Tam se musí nová budova 
postavit, nebude-li místo stačit, přinutí se farář, že z přiléhající 
zahrady farské tolik bude muset postoupiti, co bude třeba. Běda 
mu, jestli tak neučiní! Nemilost patrona, mocného pána v zemi, 
stihne ho neodvratně. 
 Plán zámeckých jakousi sugescí a nátlakem byl v obecním 
výboru i místní školní radě přijat. Než brzy přišlo vystřízlivění. 
Každý rozumný na první pohled musel uznati, že navržené 
stavební místo se nehodí, jelikož neposkytuje možnost, aby 
v případě budoucí potřeby školní budova mohla se přístavbou 
rozšířit, kdyby i farář ze své zahrady kus popustil. Proti 
plánu zámeckých zabouřil obcí odpor všeobecný. Říkalo se 
všeobecně:
‚Máme-li školu stavět, ať se vystaví na takovém místě, kde 
by každou chvíli se mohla dle potřeby rozšířit.‘ Zámečtí, 
domnívajíce se, že odpor poplatníků poukázáním na velké 
výlohy zlomí, svolali se souhlasem představenstva valnou 
hromadu poplatnictva na den 17. prosince 1905, kde pojezdný 
František Pospíšil, známý hubač, měl namluviti lidu, že 
novostavba na od nich navrženém místě všecky má dobré 
vlastnosti. Leč šeredně pohořel. Mohl býti rád, že ho pro 

Sedící zleva – Alois Konečný, nadučitel – Josef Vychodil, 
farář katecheta – Ludmila Konečná Ind. učitelka, 
manželka nadučitele. Stojící zleva – Karel Homola, učitel, 
Ludvík Bartošek, pomocný učitel.
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jeho nevymáchanou hubu 
nevyhodili, jak by byl 
zasluhoval. Tím usnesení 
jak školní rady, tak obecního 
zastupitelstva bylo zvráceno. 
Ukázala se nutnost ohlédnouti 
se po jiném, příhodnějším 
místě stavebním. O to 
však bylo v Bludově potíž. 
U staré budovy školní 
nebylo ponecháno místo 
pro přístavbu, farář pak ze 
své zahrady ničeho nechtěl 
popustit z důvodů závažných, 

nasnadě ležících, ač mu slibováno, že za to vystaví se mu 
nová stodola na místo staré, úplně zchátralé …“
 Skončeme s doslovným přepisem zápisů P. Fr. Ermise 
jejichž archaický sloh konce 19. a začátku 20. století může 
u některých čtenářů vyvolat rozpaky, a sledujeme události, 
které následovaly v následujících měsících a letech. 

 Veřejné mínění v obci vyvolané na valné hromadě 
17. prosince 1905 přinutilo obecní zastupitelstvo opustit 
záměr stavět školní budovu na pozemku, kde dnes stojí 
Pomník padlých. Obec Bludov zakoupila od Anny Pospíšilové 
domkařky v Bludově z čp. 30 za kupní cenu 4600 korun 
rakouské měny pozemek o výměře 63 arů a 16 m2 (6316 m2) 
u hřbitova. O tom, že šlo o pozemek několikrát větší než ten 
původní, svědčí mimo jiné i to, že k budově postavené školy 
přiléhal a náležel pozemek o výměře 46 arů a 60 m2 (4660 m2), 
který byl určen pro letní tělocvičnu (hřiště) a školní zahradu. 
Z dochovaných kupních a převodních smluv v šumperském 
státním archivu jsem porovnal zaplacenou kupní cenu za 
získaný pozemek a dovolím si tvrdit, že prodávající nebyla 
ošizena. Za výše uvedenou částku bylo možno zakoupit 23 krav 
nebo také polovinu statku čp. 119 v Bludově, který byl prodán 
v roce 1897 za 5000 zlatých (4600 korun = 2300 zlatých). 
Nešlo tedy o částku v rozpočtu budoucí školy zanedbatelnou. 
Po získání tohoto pozemku požádala obec Bludov nadřízený 
orgán o schválení. Okresní školní rada navštívila Bludov, 
prohlédla obě stavební místa a ovlivněna míněním zemského 
místodržitele (hraběte Karla Emanuela Žerotína) nařídila 
stavbu školy na zámkem vyhlídnutém místě vedle zchátralého 
obecního domu. Obec i místní školní rada podaly u císařské 
královské moravské školní rady v Brně odvolání proti tomuto 
rozhodnutí, poukazujíce na to, že místo vyhlédnuté je zcela 
nevhodné, nevyhovuje ani těm nejzákladnějším požadavkům, 
které nová doba vyžaduje a že nebudou dodrženy zákonem 
stanovené podmínky na nově stavěné budově. 
 Obecní zastupitelstvo se domnívalo, že majitel 
velkostatku hrabě Karel ze Žerotína t. č. místodržitel moravský 
není svými bludovskými úředníky o stavu věci a o vzniklých 
problémech správně informován, a proto vyslala do Brna 
starostu obce Jana Jáněta a faráře P. Fr. Ermise. Nic však 
nezmohli. Byli přijati velmi nemilosrdně, zejména faráři činil 
místodržitel neoprávněně výčitky, že nechce povolit, aby se 
škola stavěla na farské zahradě. Nelze se proto divit, že c. k. 
moravská zemská školní rada zamítla odvolání, podané obcí 
Bludov. Ani toto P. Fr. Ermise neodradilo. Po Velikonocích 
1906 bylo podáno obcí a místní školní radou – jejímž byl P. 
Fr. Ermis předsedou – odvolání k c. k. ministerstvu kultury 

a osvěty ve Vídni, ve kterém byly do všech podrobností 
uvedeny důvody nevhodnosti stavby na pozemku prosazovaném 
největším daňovým poplatníkem (moravským místodržitelem). 
Odvolání bylo úspěšné – v krátké době obdržela obec od c. k. 
okresní školní rady výzvu, aby odvolání podané na ministerstvu 
vzalo zpět, že záležitost novostavby školní budovy bude dle 
přání obce vyřízena. 
 V krátkém čase navštívila Bludov komise, která obcí 
zakoupené místo uznala za zcela vyhovující a nařídila do konce 
srpna 1906 vypracovat stavební plány a předložit je ke schválení. 
Projekt byl zadán staviteli Otakarovi Doušovi z Litovle – témuž, 
který zpracoval projekt na stavbu bludovské sokolovny (tato se 
však podle tohoto projektu nestavěla – viz Bludovan 10/2005) a 
který se stal spolupodílníkem na Kordasově vápence o několik 
let později. Stavba se však zpozdila – zavinily to obecní volby, 
konané 8. a 9. srpna 1906. Ve volbách zvítězily spojené strany 
konzervativně katolické. Poražená strana podala proti výsledku 
voleb protest, který však na něm nic nezměnil. Novým starostou 
obce se stal rolník František Březina z čp. 136. Vystřídal rolníka 
Jana Jáně z čp. 45, který byl starostou od roku 1890 a kterému 
při předávání obecní pokladny a pokladny Nadace Ludvíka 
Vogela (ze které byl postaven chudobinec č. p. 359) chyběla 
značná hotovost (o tom možná někdy příště). 
  Stavba budovy

 Se stavbou školní budovy se začalo na jaře 1907. Stavba 
byla zadána zábřežskému staviteli Janu Kunčarovi, nad kterým 
měl dozor autor projektu Otakar Douša. Tito dva se zodpovídali 
stavebnímu odboru (ten byl ustaven jako dozorčí orgán pro 
tuto stavbu). Skládal se ze členů místní rady školy a to: P. Fr. 
Ermise (předseda), Fr. Pospíšila (místopředseda), R. Kordase 
(zástupce učitelstva), Josefa Bílého (zastupoval hraběte Karla 
ze Žerotína), Josefa Jáněta čp. 198, Josefa Motyky čp. 332, 
Jana Březiny čp. 36 a k nim byli přibráni zástupci obce Bludov 
(dnes bychom řekli – zástupci investora) – starosta Fr. Březina 
a MUDr. Alois Sloupenský. Budova byla vyprojektována pro 
obecnou školu, ve které bylo pět tříd. Některé byly pro větší 
počet žáků zdvojeny, proto mělo být v budově osm školních 
tříd. Projektový rozpočet byl stanoven na 100 000 korun 
rakouské měny. 
 Stavba byla podle tehdy oblíbeného hesla: „Svůj k svému“ 
zadána právě Čechu Janu Kunčarovi ze Zábřeha. Ve všech 
zápisech o průběhu stavby budovy se dočteme, že toho velmi 
brzy všichni zodpovědní litovali. Základní kámen byl sice 
slavnostně položen a posvěcen kaplanem P. Karlem Dřímalem 
15. května 1907 a ještě téhož dne se začalo se stavbou. 
 Práce na stavbě se však vlekly hlemýždím tempem, 
stavitel byl soustavně upozorňován na chyby a nedostatky. 
Veškeré tyto aktivity inicioval výše zmíněný stavební odbor a 
největší zásluha je připisována Františku Pospíšilovi, správci 
Žerotínova velkostatku, který byl místopředsedou stavebního 
odboru a obecním radním (otec zakladatele lázní Zdeňka 
Pospíšila). Tento údajně nešetřil námahy a neustálým dozorem, 
půjčováním dělníků z velkostatku na stavbu školy, zajišťováním 
dopravy povozy z velkostatku na dovoz stavebního materiálu 
se zasloužil o to, že do podzimu 1907 byla postavena hrubá 
stavba budovy. Byly tedy zapomenuty nevraživosti a mrzutosti 
vzniklé při hledání pozemku, na kterém bude škola postavena. 
Ještě před dokončením hrubé stavby (naštěstí) byla obec 
dotázána, zda by souhlasila s tím, aby byla v nové budově 
zřízena měšťanská škola. Tato, ač věděla, že bude třeba všelicos 
pozměnit a že toto rozhodnutí bude mít dopad na rozpočet 
stavby, vydala okamžitý souhlas. Budova byla přeprojektována 

Páter Antonín Číhal, 
administrátor v Raškově 
do r. 1908.

Problémy s parcelou
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výsledku konkurzu k c. k. moravské zemské školní radě do 
Brna. Tento protest dalšího dne odvezla do Brna zvláštní 
delegace ve složení starosta Fr. Březina a farář Fr. Ermis. Téhož 
dne přijel do Bludova Konečný se svou ženou „na obhlídku“ a 
hned zorganizoval za pomoci přátel ze Sokola petici občanů na 
svou podporu. Starosta a farář po návratu z Brna zorganizovali 
okamžitě petici opačnou. 

  Vítězství nad Konečným

 Na zemské školní radě v Brně bylo v té době již 
shromážděno několik oznámení – a trestních udání týkajících 
se událostí, kterých se měl Alois Konečný dopustit v roce 1906 
v průběhu neúspěšné volební kampaně, kdy kandidoval za 
národně-sociální stranu (patřil k jejímu vedení) do zemského 
sněmu (nepostoupil však ani do druhého kola voleb). 
A dále události, které souvisely s organizováním civilního 
pohřbu (bez kněze) svého kolegy Lamberta Talpy (bratra 
bludovského učitele K. Talpy) 18. května 1907 v Komňátce a 
který byl označen za velkou anticírkevní demonstraci. Kněze 
– raškovského administrátora – Antonína Číhala ze hřbitova, 
kam na pohřeb přišel, násilně odvedlo několik Sokolů. Jednalo 
se tedy v té době o ne zrovna běžný případ střetu katolické a 
protikatolické části veřejnosti. 
 Rozhodnutí moravské zemské školní rady bylo uveřejněno 
v březnu 1908 a znamenalo naprostou porážku, ba i ponížení 
Konečného, který byl odsouzen za delikty proti svým 
učitelským povinnostem ke ztrátě nadučitelského (ředitelského) 
místa v Českém Bohdíkově a přeložení na jiné podřízené místo. 
I jeho odpůrci byli přísností trestu překvapeni. P. Fr. Ermis 
zapsal: „. . . Byla by nám dostačila pouhá přísná důtka udělena 
zemskou školní radou. Již tato by ho učinila neschopným na 
místo nadučitelské v Bludově“. A. Konečný se proti rozsudku 
odvolal k říšskému ministerstvu kultury a vyučování. Zarazila-li 
výše trestu Konečného protivníky, nepředstavitelně pobouřila 
jeho příznivce. Morava a Čechy se dostaly do varu, proběhlo 
množství veřejných schůzí, demonstrací, jednaly obecní 
výbory, stranické buňky, spolky. V Olomouci v Národním domě 
vystoupili poslanci T. G. Masaryk a R. Fischer. Na tuto schůzi 
bylo doručeno množství rezolucí ze všech koutů zemí Koruny 
české. Možná, že zde si vzali příklad organizátoři represí 
padesátých let minulého století, kterým také byly doručovány 
rezoluce a petice žádající pro nepřátele socialismu nejpřísnější 
tresty. 
 Bouře dosáhly vrcholu v Brně, kde na náměstí před 
Besedním domem řečnil poslanec R. Fischer a po jejím skončení 
účastníci demonstrace vytloukali nepohodlným osobám okna 
jejich bytů. Na Konečného podporu byl jeho příznivci vydán 
pokyn, aby každá pokrokumilovná obec protestovala proti jeho 
degradaci tím, že jej jmenuje svým čestným občanem. Nevíme, 
a těžko se dnes zjistí, kolik obcí tak učinilo. Zcela určitě však 
se tak nestalo ani v Bludově ani v Českém Bohdíkově (tato 
obec, kde byl ředitelem školy ani nepodala protest proti jeho 
sesazení). Čestným občanstvím jej však poctil Bohutín (zde to 
zorganizoval již zmíněný učitel J. Indra). Zato o rok později 
v roce 1909 bylo čestné občanství uděleno v Bludově P. Fr. 
Ermisovi a několika dalším tzv. klerikálům – ať již bývalým 
bludovským duchovním či jim blízkým laikům. 
 22. března 1908 se konaly poslední z velkých bouřlivých 
schůzí. Konala se v bludovské krčmě (dnes dům keramika 
p. Váni čp. 340 vedle sokolovny). Schůzi „předsedal“ vůdce 
šumperských socialistů Metoděj Charvát. Vystoupil i bohutínský 
učitel Indra. Jednomyslně byla přijata následující rezoluce: 
„Pokrokové občanstvo bludovské protestuje proti drakonickému 

na 11 místností učebních, 4 kabinety, sborovnu, ředitelnu a 
šatnu pro příští zimní tělocvičnu. Přistaveno bylo celé jedno 
podlaží, se kterým původní projekt nepočítal. Upustilo se však 
od ústředního topení, které bylo nahrazeno hliněnými kamny 
s litinovými vložkami. Je nutno zdůraznit, že popud na zřízení 
měšťanské školy v Bludově vzešel na zemském sněmu a že se 
obec Bludov této aktivitě nebránila a s radostí ji přivítala.
 Stavba byla do začátku školního roku 1908/09 dokončena 
a dne 13. září 1908 slavnostně vysvěcena metropolitním 
kanovníkem olomouckým P. Vincencem Tesařem. Na základě 
nejvyššího zmocnění z příčiny 60.letého výročí panování Jeho 
Veličenstva císaře Františka Josefa I. povolilo c. k. ministerstvo 
kultury a vyučování výnosem ze dne 14. července 1908, aby 
mohla nová škola nést název „Měšťanská a obecná jubilejní 
škola císaře Františka Josefa I.“. 
 Nový školní rok však nezačal jako na ostatních školách 
16. září, protože nebylo uvnitř budovy vše hotovo, ale také 
proto, že nebylo obsazeno místo ředitele. Vyučovat se začalo 
28. září 1908. Školu navštěvovalo 259 chlapců, z toho 68 první 
třídu měšťanky a 231 dívek. Tedy celkem 482 dětí. Měšťanská 
škola byla pouze pro chlapce, z nichž bylo 50 místních 
bludovských a 18 z okolí. Stejně jako zábřežské gymnázium 
bylo jediné v širokém okolí, byla bludovská měšťanka jedinou 
českou školou v našem regionu. Nejbližší česká měšťanka 
byla v Lošticích. A právě z této školy přišel do Bludova 
nový ředitel František Léhar, rodák z nedalekého Kolšova 
(nar. 14. 9. 1866). 

 Kdo bude ředitelem?

 Na konci školního roku 1906/07 odešel ve věku 63 let do 
penze dosavadní nadučitel (dnes ředitel) bludovské obecné 
školy, c. k. okresní školní inspektor František Wicenec 
(1844-1915), který bludovskou školu řídil od r. 1877 – tedy 
třicet let. Oba tehdejší proti sobě v Bludově stojící tábory 
– katolický (reprezentovaný především spolkem Svatopluk 
a farářem Ermisem) a pokrokáři (reprezentovaní spolkem 
Sokol, mladými učiteli Kordasem, Valentou, Talpou a 
tehdejším starostou-Kordasovým tchánem-Janem Jánětem) 
si byly vědomy významu osobnosti řídícího učitele „an jest 
směrodatnou osobností ve škole a do jisté míry vychovatelem 
celých pokolení“. Strana katolická se snažila, „aby na školu 
bludovskou dosazen byl učitel smýšlení i jednání křesťanského, 
muž zásad i cítění náboženských – a ne učitel – přítel a šiřitel 
zásad i hesel protináboženských“. Protistrana naopak již v roce 
1906 prosazovala, aby se o místo ucházel pouze Alois Konečný 
z Českého Bohdíkova „a žádný jiný, aby prý klerikální hnízdo, 
jak nazývali Bludov, obrátil na pokrokářskou víru“. (Věty 
vymezené uvozovkami jsou doslovným přepisem zápisů P. 
Fr. Ermise). Bludovská školní rada, jejímž předsedou byl P. 
Fr. Ermis, vypsala konkurs (tehdy nazývaný „terno“), do nějž 
se Alois Konečný samozřejmě přihlásil. Jeho spolupracovník – 
bohutínský učitel Indra – údajně agitoval mezi učiteli, o nichž 
se domníval, že by se chtěli o toto místo také ucházet, aby se 
do konkursu nehlásili, aby Konečný byl jediným přihlášeným 
– a tak, aby místní školní rada byla přinucena, nemaje na výběr, 
vybrat právě Konečného. Plán se nepodařil, protože obec i 
místní školní rada navrhla Jana Mináře, zetě odcházejícího 
nadučitele F. Wicence. Okresní školní rada v Zábřeze (do 
jejíž působnosti spadly i české obce šumperského okresu) 
zvolila 26. září 1907 pěti hlasy proti čtyřem A. Konečného 
(jako služebně nejstaršího). Proti tomu na místě podal protest 
starosta Bludova František Březina. O den později podaly 
bludovské zastupitelstvo a místní školní rada protest proti 
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rozsudku disciplinárního senátu, jímž potrestán byl člověk 
vzorný, pracovník jak v oboru školském i národním vynikající 
a žádá, aby pan nadučitel Alois Konečný z Českého Bohdíkova 
dosazen byl za správce školy do Bludova a to tím více, jelikož 
nespravedlivým rozsudkem tím bylo mu neprávem ublíženo. 
Aby se odčinil tento hnusný kousek, doufáme, že přání našemu 
vyhověno bude. Kromě toho obracíme se k vlivným činitelům 
moravským, aby se přičinili k odstranění neschopných lidí z tak 
důležitých funkcí, kteří činí korteše (volební náhončí) straně 
klerikální, a postarali se, by byli nahrazeni muži charakterními 
a nezištnými.“ 
 Konečné rozhodnutí o odvolání Al. Konečného k říšskému 
ministerstvu kultury a vyučování neučinil ministr, ale vyhradil 
si jej samotný ministerský předseda Max Vladimír von Beck, 
a to proto, že neustávaly útoky na moravskou zemskou školní 
radu. Beck nakonec tolik kritizovaný a napadaný nález 
disciplinárního senátu potvrdil. Změnil však uložený trest, a 
to tak, že Al. Konečný byl přeřazen, nikoli však na podřízené 
místo. Z Českého Bohdíkova odešel jako nadučitel na školu 
do Rybí u Nového Jičína. Al. Konečný nevyhrál ani soud a 
žalobu na cti, kterou podal na Fr. Ermise, na kanovníka P. 
Jindřicha Geislera (ředitel konsistorní kanceláře olomouckého 
arcibiskupství) a raškovského administrátora A. Číhala. 
Žalobu, kterou podal na P. Ermise a kanovníka Geislera sám 
stáhl, žalobu na P. Antonína Číhala odvolací soud v roce 1909 
zamítl.
 P. Fr. Ermis – šedá eminence této causy dosáhl zřejmě 
největšího a zcela jistě posledního vítězství svého politického 
života. Na žádost místní školní rady (jejímž byl stále 
předsedou) byla dána správa obou škol (obecné i měšťanské) 
pod jednoho ředitele. Jak jsem v předchozím textu napsal, stal 
se jím František Lehar, který školu řídil dvacet let do 1. 5. 
1928, kdy odešel na trvalý odpočinek. 
 Po vybudování nové školní budovy se uvolnila tzv. stará 
škola. V budově staré školy byla zřízena mateřská škola pro 
děti ve věku 4-6ti let. Otevřena byla v listopadu 1908. První 
pěstounkou se stala Františka Kotrlá z Bludova. Již v prvním 
roce mateřskou školu navštěvovalo 54 dětí. Také toto velmi 
prospěšné zařízení vzniklo z iniciativy místní školní rady, která 
přizvala ke spolupráci učitele R. Kordase a K. Talpu. Peníze 
na vybavení, na šatstvo a obuv pro děti chudých rodičů byly 
získány sbírkou, která měla velmi výstižný název „Pro dítě“. 

  Závěr

 P. Fr. Ermis zemřel 3. května 1912 na následky srdečního 
infarktu. Před tím několik let trpěl astmou a revmatismem. Na 
bludovském hřbitově jej pochoval jeho spolužák z kněžského 
semináře A. C. Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup. 
P. Fr. Ermis se dožil pouze toho, že Alois Konečný úspěšně 
kandidoval v roce 1911 do říšské rady. S největší určitostí mu 
pomohla popularita získaná v bludovské aféře. Po Ermisově 
smrti byl v roce 1913 Konečný zvolen také poslancem 
moravského zemského sněmu. Po ustavení samostatné 
republiky v roce 1918 se stal místopředsedou Revolučního 
Národního shromáždění, které prohlásilo habsbursko-lotrinský 
rod za zbavený veškerých práv k českému trůnu, vyhlásilo 
republiku a prezidentem zvolilo T. G Masaryka – „nepřítele 
katolíků, odpadlíka“, jak jej P. Fr. Ermis ve svých zápisech 
označil. Al. Konečný byl zvolen v roce 1920 senátorem. Do 
všech funkcí byl volen za stranu národně sociální. Zemřel 
19. září 1923 v Brně. V roce 1925 bylo v Brně po něm 
pojmenováno náměstí, které se tak jmenuje dodnes. 
 P. Fr. Ermis – dle mého soudu – nejvýraznější osobnost, 
která se kdy v Bludově angažovala do věcí veřejných, vedl 

ještě mnoho dalších soudních sporů, které však nesouvisely 
s bludovským školstvím, a proto jsem se o nich nezmínil. 
Z obsáhlého materiálu, který jsem shromáždil, snad napíši 
samostatný článek v některém budoucím Bludovanu. Ty 
čtenáře, kteří by se chtěli s causou „Konečný kontra Ermis“ 
seznámit podrobněji, odkazuji na příspěvek „P. František 
Alois Ermis“, který vyjde ve sborníku „Významné osobnosti 
českých církví a náboženských společností v politickém životě 
20. století“. Kniha bude po svém vydání na podzim 2006 
k zapůjčení v místní i ve farní knihovně. 

Stanislav Balík st., srpen 2006 
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Máte zdravotní problémy? 
Chcete pro sebe něco udělat a cítit se lépe? 

Nabízím privátně:

BOWENOVA TLAKOVÁ MASÁŽ
Bowenova masáž je účinná na téměř každé fyzické

i psychické onemocnění od deprese, přes únavový 
syndrom, bolesti zad, kloubů, nohou, ramene, kyčlí 

atd. Rovněž je velmi účinná při všech vnitřních 
onemocněních např. jater, ledvin, ženských pohlavních 

orgánů, plic, srdce atd. Pomáhá při migrénách, 
narovnává deformity a také účinně napravuje parézy 

a mírná ochrnutí.

Bowenova masáž zmírňuje také menstruační obtíže, 
narovnává zakřivení páteře, stabilizuje krevní tlak, 

podporuje krevní proudění, stimuluje lymfatickou drenáž 
a vyrovnává svalové napětí. Po Bowenově masáži tělo 

vydatně detoxikuje, zbavuje se odpadních látek 
a výrazně stimuluje všechny očistné a regenerační pochody 

v organizmu. Výsledek je patrný nejen v ústupu příznaků 
onemocnění, ale také v psychické složce výrazným 

zklidněním, zmírněním úzkostí a u někoho dokonce pocitem 
štěstí. Tím Bowenova masáž dokazuje, že je velmi účinná, 

pracuje se systémem vnitřních opiátů a pravděpodobně 
stimuluje jejich produkci.

Podrobnější informace a objednávky 
na tel.: 608 826 653 (Bludov)

Prodám auto Škoda 120 GLS v dobrém stavu. 
Cena dohodou.

Tel.: 583 238 423, 603 748 119
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

BLUDOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
 Pěvecký sbor Canzonetta pořádal v Bludově ve dnech 16. 
- 18. června 2006 1. mezinárodní hudební festival „Bludovské 
hudební léto“. Koncerty se konaly v různých prostředích, 
a to v zahradě kulturního domu, v kostele sv. Jiří a v areálu 
bludovských lázní.
 Během tří dnů se představily různé hudební žánry - jazz, 
duchovní hudba a dechová hudba.
 Páteční podvečer patřil jazzu. Vystoupily kapely Flash 
Brass, Šumperk, Teens Jazz Band, Velké Losiny a Junior Big 
band ZUŠ Zábřeh.
 Ke spokojenosti posluchačů přispěla nejen výborná muzika 
a pěkné letní počasí, ale především skvělá atmosféra, o niž 
se zasloužil moderátor českého rozhlasu Olomouc - Vladimír 
Hrabal, který celý podvečer provázel slovem.
 Sobotní odpoledne bylo věnováno duchovní hudbě, jejíž 
tony se nesly prostorami zdejšího kostela. Tento den se sjelo 
kolem 200 účinkujících. Pozvání přijaly pěvecké sbory z 
Bruntálu, Vrbna, České Třebové, ale především studentský 
pěvecký sbor z Polska. V programu zazněly skladby od baroka 
po současnost a nechyběly ani černošské spiritály.
 Na závěr vystoupil polský studentský pěvecký sbor z 
Glubczyc pod vedením pana Tadeusze Eckerta a skladbou 
Stephana P. Barnicla „Siya Hamba“ udělal pomyslnou tečku 
za nádherným kulturním odpolednem. Ale den ještě nekončil. 
Po závěrečném vystoupení se všichni účinkující odebrali 
do kulturního domu na zasloužené občerstvení a přátelské 
posezení. I tento druhý festivalový den obohatil průvodním 
slovem pan Vladimír Hrabal z českého rozhlasu Olomouc.
 Nedělní poledne bylo krásně slunečné, a proto jsme se všichni 
těšili do areálu bludovských lázní, kde se konala přehlídka 
dechových hudeb.Koncertního vystoupení se zúčastnily 
dechové soubory „Modrá muzika, Šumperk, Rozmarýnka 
Bohumila Ryšávky, Rapotín, Dechový soubor ZUŠ Šumperk a 
domácí Bludověnka Holba Band. Slavnostní zahájení a zároveň 
rozloučení s Bludovem patřilo opět polskému pěveckému sboru, 
pro který Canzonetta jako pořadatel připravila i doprovodný 
program.Ve spolupráci s ředitelem bludovských lázní panem 
MUDr. Tomášem Vilhelmem si mohli naši hosté v sobotu hned 
po svém příjezdu do Bludova prohlédnout léčebné centrum 
a zároveň zazpívat dětským pacientům. V neděli dopoledne 
navštívili Lázně Velké Losiny, výrobnu ručního papíru a zámek 
Velké Losiny.
 Příjemné prostředí bludovských lázní a spontánní 
potlesk přispěly k pohodové atmosféře nedělního odpoledne.
Během třídenního hudebního festivalu se vystřídalo přes 
300 účinkujících z různých hudebních žánrů, kteří předvedli 
vynikající výkony.
 Na závěr  organizátoři děkují nejen Obecnímu úřadu 
Bludov za finanční příspěvek, ale také dalším partnerům, kteří 
pomohli projekt zrealizovat, a to Lázním Bludov, Bludovské 
a.s., Farnímu úřadu Bludov, Hotelu Vlčí důl, EU - Euroregionu 
Glacensis za spolufinancování. Velké poděkování patří také 
posluchačům, kteří svou účastí podpořili tento kulturní víkend 
a připravili příjemnou atmosféru, která v Bludově po všechny 
3 dny vládla.

za pořadatele - Lenka Černá

Junior Big band, ZUŠ Zábřeh

Dechový soubor ZUŠ Šumperk

Pořadatelský sbor Canzonetta Bludov

Studentský pěvecký sbor I.Licea Glubczyce, Polsko
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Víkend na panství Žerotínů
........aby maminka byla krásná. 
Tak se jmenuje jeden z nabízených víkendových pobytů 
v Lázních Bludov. Takové pozvání se mi dostalo od milé 
kamarádky. Společně jsme si dopřály blahodárné působení 
léčebných procedur. Ochota, vstřícnost a vynikající péče 
lázeňského personálu zcela předčily naše očekávání. .
 Chtěly jsme se také seznámil s okolím Lázní Bludov. 
Přes nepřízeň počasí jsme se v sobotu 5.srpna vydaly na 
procházku do Bludova. Zaznamenaly jsme nezvyklý ruch 
kolem místní hasičárny. Vkročily jsme do areálu a okamžitě se 
staly nedílnou součástí velké události:

 Se zájmem jsme pozorovaly soutěžní klání několika 
družstev dobrovolných hasičů nejen z různých koutů 
naší republiky, ale i ze Slovenska. Zasvěcený a podrobný 
komentář průvodce soutěže nás nenechal na pochybách, 
že tato akce není ojedinělou, ale má dlouholetou tradici. 
Zaujalo nás, že mezi soutěžícími nechybělo ani družstvo 
žen z Bohutína. Nutno poznamenat, že všichni soutěžící i 
organizátoři prožívali soutěž s nadšením a v plném nasazení 
sil. Že také pršelo? Na elánu a radosti všech přítomných to 
nijak neubralo. Důstojnost celé akce dotvářeli funkcionáři 
Sboru dobrovolných hasičů svými svátečními uniformami.  
 Když jsme si prohlédly připravené poháry a další ocenění 
pro soutěžící, neodolaly jsme vůni nabízeného občerstvení. 
Z původní bohaté nabídky do pozdního odpoledne mnoho 
nezbylo. Naši chuť však vůbec nezklamalo vybrané ražniči. 
Pro člověka z města, „hýčkaného nabídkou supermarketů“,  
je taková domácí lahůdka ódou na kuchařské kulinářství. 
„Takovou mňamku“, jak pravila má přítelkyně jsme ještě 
nejedly.

 Krásné odpoledne však mělo být teprve korunováno 
nezapomenutelným zážitkem. Naše chvála vynikajícího 
ražniči byla zřejmě tak nepřehlédnutelná, že nás oslovil 
bludovský občan, pan Šebela. „Tyto ručičky napichovaly 
masíčko“, tvrdil. Uvěřily jsme mu, až nám přinesl očichat 
zbytek kořenící směsi. Ale její složení neprozradil. Odolal 
našim zvědavým otázkám a zachoval tajemno ve tváři 
i o receptu.
 Snad aby  nahradil to, co nám říci nemohl, nabídl nám 
prohlídku nasbíraných pohárů místního Sboru dobrovolných 
hasičů.  Když jsme vstoupili do zasedací místnosti, nevěřily 
jsme vlastním očím. Naše oči bloudily po stěnách zcela 
zaplněnými poháry. Ty nejstarší a nejcennější byly z keramiky 
a zdobeného skla. Pan Šebela nás jen s úsměvem pozoroval. 
Byl šťastný, že se může pochlubit usilovnou prací svých 
předků i současníků.
 Všichni jsme měli nádherný pocit sounáležitosti a potěšení 
z toho, že nic z minulosti není zapomenuto. Že si vážíme 
všeho, čím naši předchůdci žili, všeho, co jsme se od nich 
naučili....
 Překvapující odpoledne se zdálo být bez konce. Dostalo 
se nám velké cti od pana starosty, který nám věnoval svůj 
čas a dokonce svolil ke spolenému vyfotografování nás všech 
s patronem hasičů, svatým Floriánem. Ten střežil na pódiu 
nejen plakety budoucích vítězů, ale hlavně místní zástavy. 
Krásné byly všechny, ale nejstarší snad z roku 1879 - úplný 
klenot a doklad „zlatých českých ručiček“.
 Nakonec jsme ještě poděkovali i místnímu šéfkuchaři, 
který nás odměnil rozverným pukrletem.
 Do Lázní jsme se vracely s deštníky nad hlavou, ale plny 
radosti z báječného odpoledne. Potvrdilo se, že lidé žijí někdy 
od sebe vzdálení, ale když najdou společnou řeč, jsou si 
nesmírně blízcí. I když se vůbec neznají.  
 Srdečně děkujeme všem 
organizátorům a členům Sboru 
dobrovolných hasičů za krásné 
odpoledne, za mravenčí 
práci, kterou uchovávají 
místní tradice. Přejeme 
jim, aby jim vždy bylo 
lehko a krásně na 
cvičišti a vyjížděli jen 
k simulovaným požárům.
Všem občanům Bludova 
přejeme hodně sil 
v budování své krásné obce.

Náhodné návštěvnice z Brna
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Celostátní kolo soutěže mladých 
chovatelů 9.-13.srpna Hradec Králové.
 Již několik desetiletí vždy v měsíci srpnu pořádá Český 
svaz chovatelů celostátní kolo chovatelských dovedností 
mládeže.Letos tato soutěž proběhla 9.-13. srpna 2006 v Hradci 
Králové. Tito mladí chovatelé by měli zaujmout naše místa 
a může nás těšit, že poslední léta poměrně dost se zvyšují 
počty mladých chovatelů. Také v letošním celostátním kole 
jsme měli dvě želízka v ohni. Vítězslav Hromek a Sabina 
Balatá, prošli jako vítězi okresního kola a reprezentovali 
jak obec Bludov, tak okres Šumperk. Celostátního kola se 
zúčastnilo 168 soutěžících z 28 okresů ČR. Sabina Balatá 
soutěžila v odbornosti drobných hlodavců a skončila se 
ziskem 74 bodů na 6. místě. Vítězslav Hromek, který soutěžil 
v odbornosti kynologie neboli psi nám udělal největší radost. 
Ze ziskem 90,5 bodu byl druhý a na prvního měl ztrátu 
2,5 bodu. Jak Vítězslavu Hromkovi, tak Sabině Balaté 
děkujeme za výbornou reprezentaci naší obce a přejeme jim 
mnoho chovatelských úspěchů a v soutěžích stupně vítězů.

Vítězslav Hromek, držitel stříbrné medaile

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově 
se omlouvá za neuskutečněnou Okresní výstavu mláďat, 
která se měla konat 12.-13. srpna 2006 v zahradě kulturního 
domu. Nebylo to zapříčiněno bludovskými chovateli, ale 
nepřihlášením zvířat z okolních organizací. Naši organizaci 
to stálo hodně času a peněz na rozeslání pozvánek, jenže 
výsledek byl nulový.

                              Jan Kacar, jednatel ZO ČSCH Bludov

Ve výtvarné soutěži vyhlášené Hasičským záchranným sborem 
olomouckého kraje se z celkového množství 305 prací umístil 
na 1. místě v I. kategorii Jiří Eliáš, žák třetí třídy, vítěznou 
práci nakreslil v ŠD ve výtvarném kroužku. Cenu propagace 
získal žák druhé třídy František Hromek. Oba žáci se zůčastnili 
slavnostní vernisáže dne 9.6.2006 na “Robotárně” v Šumperku 
a zvou Vás všechny k prohlídce až do konce října (po tel. 
dohodě na číslech 950 787 159, 950 787 057). 

Mgr. Marcela Kohajdová.

Výtvarná soutěž

Jirka Eliáš III.tř. František Hromek II.tř.

Farní knihovna nabízí
Josef Lux:   Rolečková Eva
 Muž se světlem v srdci
Král Baudoun:  
Kardinál Suenes L.J. život který oslovuje
Alexandr Meň: Hamant Yves

Duchovní terapie a křesťanské tradice: 

Grûn Anselm, 14 svatých pomocníků

Osudy českých patronů: Vlček Emanuel

Farní knihovna je otevřená každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod. 
J.M.
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Co dokáže strom a zahrada
V souvislosti s globálním oteplováním 
a změnou klimatu, které se projevují 
vysokými výkyvy teplot, střídáním 
záplav a sucha probíhá diskuse 
o možnosti, jak tyto změny utlumit. 
Potřebujeme dostupné klimatizační 
zařízení, které by fungovalo kdekoliv 
na světě. Je to problém celosvětový. 
Předpokladem takového zařízení je, 
že provoz a náklady budou nulové.
Zařízení, o kterém mluvím, má přirozený 
ladný tvar a barevnost, je přitažlivé 
jako intimní útulek pro hnízdění ptáků, 
poskytuje potravu hmyzu, nám pomáhá 
rozptýlit únavu očí, duševní i tělesnou 
a je živé, dýchá, šelestí uvolňuje vonné 

látky s léčivými účinky. Myslíte, že to 
není možné? Takové zařízení všichni 
známe, je to strom dostatečně zásobený 
vodou.
 Posuďte to sami. Strom s průměrem 
koruny 5 metrů má plošný průměr 
20m2. Na korunu dopadne v letním dni 
120kWh sluneční energie. Jaký je její 
osud? Jedno procento strom spotřebuje 
na fotosyntézu, pět procent je odraženo 
zpět ve formě světelné energie, pět až 
deset procent se vypaří ve formě tepla 
a zhruba stejné procento ohřeje půdu.
 Největší část dopadající energie je 
vložena do procesu výparu - transpilace. 
Je-li strom dostatečně zásobený vodou, 

odpaří za den 100l vody a spotřebuje 
70k, Wh (250 MJ) sluneční energie. Tato 
energie se ve vodní páře uvolní zpět na 
kondenzaci vodní páry a vodu na výpar 
1 l vody se spotřebuje 2,5MJ 10,7 kWh) 
to je hodnota výparného tepla vody. 
Strom v létě odpaří 100 l vody, a své 
okolí ochladí na 70kWh. To znamená, 
že své okolí ochlazuje na 10h výkonem 
7kWh. Klimatizační zařízení má výkon 
2kW mrazniela, a lednička o více než řád 
nížší.
 Nejpozoruhodnější je schopnost 
stromu vázat sluneční energii ve vodní 
páře. List má množství průduchů, 
jimiž voda prochází, a které ovlivňují 

odpařování (chlazení) 
podle množství vody a 
slunečního záření. Na 
1 milimetr je 100 
průduchů, každý reaguje  
na teplotu a vlhkost. 
Na stromě je desítek
milionů regulačních 
ventilů s teplostními 
čidly.
 Odvodněním a 
odstraněním zeleně 
na velkých plochách  
navozujeme pouštní 
klima, které  nevyváží 
žádné technické 
zařízení. Na velkých 
plochách bez vegetace 
se sluneční záření mění 
na teplo, přehřívá se 
okolí a vše vysychá.
 Jestli je plocha 
pokrytá rostlinami a 
zásobená vodou, potom 
se více než polovina 
energie váže na vodní 
páry a naše zahrada 
se stromy a dalšími 
rostlinami chladí sebe 
i okolí výkonem 200kW. 
Činí tak nehlučně, 
nenápadně za zpěvu 
ptáků, vůně květin a zrání
plodů.

RNDr. Jan Pokorný, 
komise životního 

prostředí ochrany 
přírody při Republikové 

radě ČZS.
-placená inzerce-
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ZO ČZS oznamuje, že ve dnech 

28. září - 1.října 2006 

pořádá výstavu v Kulturním domě 
v Bludově pod názvem 

 Léčivé rostliny (zdravá výživa) 
Členové ZO a všichni ostatní občané mohou své výpěstky 

donést 27. září od 9 hod do kulturního domu.
Všichni jsou vítáni i z okolních ZO ČZS

Za výbor ZO ČZS v Bludově předseda Jitka Sokolová.

Návštěva ZŠ v MŠ a naopak
Školáčci - prvňáčci si zavzpomínali na období bez starostí, 
povinností a domácích úkolů. Děti ze školky se přišly podívat 
na to, co je ve škole v první třídě čeká.

 V květnu jsme s prvňáčky navštívili Lázně Bludov. Tuto 
exkurzi se snažíme udělat každý rok, aby děti věděly, čím 
je jejich obec významná. Děkujeme paní Krmelové, že nám 
exkurzi domluvila, panu Skoumalovi za krásné průvodní slovo 
a soutěže pro děti a paní Chmelařové. 
 Lázním děkujeme za dárky pro děti - balonky, nanuky, ceny 
za soutěžní otázky. 
 Dětem se exkurze moc líbila a ze všeho nejvíc lanové 
centrum v lázeňském parku.

Mgr. Irena Dokoupilová
Mgr. Jarmila Březinová

Děti z mateřské školy Bludov

září 2006

PRODEJE  v kulturním domě

Út a St 12. a 13. 9.  – levný textil
Út 19. 9.

Připomínám termíny svozů:
Komunál – nyní probíhají letní 
svozy po 14 dnech, vždy sudý 
týden – 24.8. (34.týden), 7.9. 
(36.týden), 21.9. (38.týden) a od 
5. října 2006 začínají probíhat 
zimní svozy
Plasty – 7.10.2006 a 2.12.2006
Kompozitní obaly (kartony 
od mléka, vína apod.) – 7.září, 
5.října, 2.listopadu, 30.listopadu, 
28.prosince
Nebezpečný a objemný odpad 
– 11.listopadu 2006
Co to jsou plasty?
Jde o PET obaly, igelitové tašky, 
sáčky, měkčený polyethylen, 
vymyté obaly od jogurtů, másel, 
šampónů apod. PET lahve 
sešlápněte a pevně uzavřete nebo 
jinak zmenšete objem. Plasty 
nesmí být znehodnoceny. Do 
plastů nepatří polystyren, tvrzené 
plasty, průmyslové plasty (např. 
plasty z automobilů), linolea, 
hadice, ubrusy, novodurové 

trubky, bakelit, molitan atd.! 

Co to jsou kompozitní obaly? 
Jde o nápojové kartony od 
mléčných výrobků, džusů, vína 
apod., kterým se většinou říká 
„krabice“. Prázdné kartony 
vypláchněte troškou vody (nesmí 
být znečištěny), rozložte rohy    a 
stlačte. Nashromážděné kartony 
odložte do speciálních oranžových 
pytlů, které v uvedené termíny 
odveze svozová firma k dalšímu 
dotřídění a zpracování.

Důrazně žádám všechny občany, 
kteří nedodržují daná pravidla 
třídění, aby se polepšili a odpady 
třídili podle jednotlivých skupin 
a odevzdávali pytle ke svozu 
jen ve dny k tomu určené. Při 
posledním svozu plastů jste 
někteří vyhodili i pytle označené 
pro sběr kartonů!!

Hana Tolarová, referent odboru 
výstavby a životního prostředí

!! TŘÍDĚNÍ ODPADŮ !!
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Vítání občánků 20. 6. 2006     FOTO J. Mašek

Sedláčková Zuzana Heděnec Lukáš Gronych Lukáš

Sedláčková Michaela Keklák Radim Čožíková Karolína

Claudio Salvatore Turola Hrochová Simona Ston Adam
Pokračování v příštím čísle.
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Zájemci se mohou přihlásit 15. září 2006 - termín školení bude upřesněn

Národní program počítačové gramotnosti - Kulturní dům Bludov - říjen 2006 
• znalost základních typů souborů; 
 kopírování, přesouvání, vyhledávání 
 souborů  a adresářů, …

Texty v počítači
• psaní textu v textovém editoru  MS 
 Word, ukládání souborů, jejich 
 znovuotevření a upravení
• formátování písma a odstavců; 
 vkládání čísel stránek, tabulek 
 a obrázků; kopírování formátu; 
 tabulátory, kontrola pravopisu; náhled 
 před tiskem a tisk, … 

Internet a e-mail
• internet - vysvětlení pojmu Internet 
 a požadavky na jeho připojení; práce 
 s prohlížečem; procházení internetem
 a prohlížení zajímavých adres; 
 vyhledávání pomocí GOOGLE a 
 jiných vyhledávačů; stažení textových
 a obrazových dat z internetu,… 

 Cílem programu Ministerstva 
informatiky ČR (MIČR) je získání 
základů znalosti práce s počítačem, 
textovým editorem, e-mailem 
a internetem, a zlepšení základní 
orientace absolventů kurzů ve 
využívání moderních technologií.

 Národní program počítačové 
gramotnosti je založen na praktických 
dvouhodinových kurzech, jeden kurz 
stojí občana díky dotaci MIČR 
pouze 100 Kč.

Program kurzů
Jak na počítač
• práce s okny, rozeznání základních 
 částí plochy počítače;  práce 
 v programu Průzkumník, ukládání 
 souborů; rozdíly mezi soubory 
 a složkami

• email – historie a vysvětlení 
 pojmu elektronické pošty; výhody 
 a nevýhody oproti klasické 
 poště; psaní emailů, odpovědí 
 a přeposílání emailu; připojení 
 a uložení  přílohy; etiketa, …

Portál veřejné správy 
• vysvětlení a praktické ukázky 
 jednotlivých částí portálu veřejné 
 správy na adrese  
 www.portal.gov.cz;
  jeho využití pro občany 
 i pracovníky státní správy 
 a samosprávy, …
• další práce s internetem, …

 Po absolvování kurzů obdrží 
 účastník školení Certifikát
 Ministerstva informatiky.

 Nic není zadarmo a nalhávat si, 
že tomu tak není, by bylo falešné.
 To jsou věty pana starosty z dubnového 
Bludovanu k otázce omezení provozu 
mateřské školky v době výstavby obecních 
bytů. Kdo každý den vodí své dítě do 
školky ví, že pan starosta pravděpodobně 
předpokládá, že trpělivost rodičů je 
bezmezná.
 Už na škole jsme ke každému 
projektu museli vypracovávat tzv. plán 
organizace výstavby. Sladit stavební 
práce v areálu mateřské školky s jejím 
provozem a potřebami někomu moc 
práce nedalo.
 Představte si přístupovou cestu ke školce 
zatarasenou bagrem nakládajícím hlínu, 
představte si mámu, která sune kočár a za 
ruku drží čtyřletého drobka a vede ho do 
školky.Na průchoz jim v tuhle chvíli zbývá 
tak 40 centimetrů bahnem a to nemluvím 
o tom, že bagrovací lžíce v blízkosti jejich 
hlav vypadá opravdu hrozivě. – Březen 2006, 
něco kolem osmé ráno, výstavba kanalizace - 
areál mateřské školky. Představte si malého 
kluka, který vyběhne ze dveří školky a 
protože je jako každý kluk zvídavý,  tak 
vzápětí stojí nad otevřeným výkopem, ze 
kterého čouhají  kabely a dráty – červen 

2006, výstavba bytů areál mateřské školky.
 Tyhle „poetické“ obrázky vidím ve 
školce každý den. A jak by taky ne, když 
ochranné hrazení kolem stavby měří u 
školky pár metrů a je umístěno tak blízko 
stavby, že když zedník nahoře zdí, tak 
všechna malta padá do prostoru přístupu ke 
školce. Netoliko aby mu snad spadla cihla.
 Přímo v budově školky se pak bourací 
práce, které souvisí s výstavbou bytů a je 
nutné je udělat, dělají za provozu školky, 
tj. za přítomnosti dětí. Tam, kde naše děti 
tráví velkou část dne, tam kde čekáte 
oázu klidu a míru, cítíte už při prvním 
nadechnutí všudypřítomný prach. Prach, 
který může dát vznik celoživotní alergii. 
Paní uklízečky přes veškerou snahu vedou 
boj s větrnými mlýny.
 A přitom bludovská školka žije. Jen za 
poslední dobu připravily paní učitelky s paní 
ředitelkou  několik společných akcí pro rodiče 
a děti., Den země, kdy rodiče a děti pomohly 
uklidit zahradu MŠ po zimě, besídky ke Dni 
maminek, kdy pro každou maminku děti 
připravily dárek, putování okolo Bludova, na 
kterém jsme společně řešily zajímavé úkoly, 
s jejichž přípravou strávily jistě hodně času.
 Celý rok se děti těší do zajímavých 
kroužků, máme vynikajicí logopedickou 
třídu, která dětem pomáhá zvládnout  
jejich problémy s mluvením. Naše 

školka není jen odkladištěm dětí.
 Žádná školka není finančně soběstačná 
a bez pomoci obce se neobejde. I tak se 
jinde i za spolupráce osvícených radních 
budují pro děti ve školkách oddělené ložnice 
s čističkami vzduchu, rekonstruují třídy.
 Naše děti v zájmu záměrů obce přišly 
o tělocvičnu, výtvarnou dílnu, kterou paní 
učitelky budovaly léta a ve které se z našich 
dětí stávali umělci a v neposlední řadě i 
o odpočinkovou televizní místnost. Naši 
caparti si budou celý den v jedné místnosti 
hrát, jíst i spát. A když bude venku mizerné 
počasí a paní učitelky budou chtít vyvětrat, 
tak snad budou muset děti vyhnat na 
chodbu?

A jak to vidím já?
Obec potřebuje byty, to je bezpochyby 
pravda. Na výstavbě bytů obec vyděláročně 
200.000,- Kč (slova pana starosty – Bludovan 
duben 2006)
 Ten, kdo má pravdu, má velkou 
moc. A ten, kdo má moc, tak si svou 
pravdu dokáže upravit k obrazu svému.
Kdo v tomto případě prodělá?
Ti nejslabší a nejslušnější - naše děti.

                        Ivana Strnadová
            máma, které dochází trpělivost

JAK TO VIDÍM JÁ.

Na cestě do Karamelové věže budeš muset překonat lanové překážky a rozluštit hlavolamy.
Když se Ti vše podaří, odměna Tě nemine. Tajuplná cesta do Karamelové věže bude otevřena

v sobotu 10. září 2006 od 10.00 do 12.00 v zámeckém parku a Gryngleti.
Určeno pro děti do šesti let.  Pořádá Junák, skautské středisko Bludov

Objev tajemství Karamelové věže!!!



Dva vynikající výsledky můžeme nahlásit v MINIKOPANÉ.
Nejprve 14. června vyhrála naše škola TYDRA CUP ve Štítech, při účasti 
12 škol.

ŠKOLA A SPORT

Poděkování všem Těm, co se podíleli na organizaci 2.ročníku memoriálu 
Zdeňka Štolce, sponzorům, hráčům kopané a příznivcům sportu, kteří 
uctili památku mého manžela. Ještě jednou děkuji. Sportu zdar!

Štolcová Alena.

PODĚKOVÁNÍ

So

Potom 21. června 2006 
chlapci ze 6.-7. třídy vyhráli 
okresní finále kopané na 
4. ZŠ Šumperk při účasti 
9 ZŠ z celého okresu. 

Blahopřejeme k titulu 
okresních přeborníků.

Blaťák Jindra.
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