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OBŘÍ KRASLICE
Když jsem si po úspěchu se SKOŘÁP-
KOVNÍKEM BLUDOVSKÝM někdy 
v roce 2010 řekla, že by nebylo špatné se 
o nějaký podobný rekord pokusit, napadlo 
mě vytvoření velké kraslice. A když jsem 
potom oslovila několik osob s nabídkou 
ke spolupráci, byl to Zbyněk Poisl, který 
byl okamžitě pro. Původně měla být kon-
strukce z polystyrenu, pak jsme uvažovali 
o drátech, ale nakonec zvítězily plastové 
trubky. Zbyněk zkusil konstrukci vyrobit, 
povedlo se, a tak se mohlo začít se sbě-
rem kraslic. Sbírat se začalo v září loň-
ského roku a prostory kulturního domu se 
tak pomalu plnily kraslicemi. 
 Zpočátku bylo tempo malé, ale jak 
se Velikonoce blížily, tempo prudce rost-
lo. Přibývaly kraslice nejen z Bludova 
a okolí, ale i např. z Olomouce, Mo-
helnice, Prahy, Tanvaldu, a dokonce 
i z Anglie. Celý únor a březen se skupina 
dobrovolnic a dobrovolníků scházela kaž-
dé pondělí v KD, aby barvili a navlékali 
kraslice na provázky a háčky.
 Ve čtvrtek 5. dubna jsme pak posta-
vili na zahradě konstrukci, která byla 
zpevněna trubkami z lešení a potažena 
sítí z maskáčoviny. Výška 4, 2 m, průměr 
3,3 m, obvod v nejširším místě 10 m. 
V sobotu 7. dubna v 8 hod. ráno za pří-
tomnosti komisaře z Agentury Dobrý den 
z Pelhřimova nastalo zdobení kraslice 
a za pomoci četných dobrovolníků a 
výsuvného žebříku se nám podařilo obří 

kraslici vyzdobit už za 2,5 hodiny. Ko-
nečný stav kraslic, které zůstaly zavěšeny 
na obří kraslici -  44858.
 I přes nepříznivou předpověď nám 
přálo počasí, a tak mohly slavnostnímu 
vyhlášení rekordu a bohatému dopro-
vodnému programu přihlížet stovky ná-
vštěvníků. K dobré náladě přispěla coun-
try skupina Stetson z Velkého Meziříčí, 
vystoupení Železného Zekona, Bubble 
show, ukázky bojového umění, ale i bo-
haté občerstvení.
 Vedle obří kraslice se na akci objevily 
i další kuriozity, slepice a kohout nadměr-
né velikosti a opravdu dlouhá pomlázka 
/7,02 m/, kterou vyrobil Ing. Karel Janí-
ček.
 Až do bludovské pouti ke kraslici 
proudily davy zvědavců. V návštěvní kni-
ze pak zůstávaly zápisy  chvály a obdivu, 
téměř všichni si odnášeli fotografii obří 
kraslice, mnozí se vraceli prohlédnout si 
ji i při nočním osvětlení.
 Každý obyvatel Bludova dodal prů-
měrně 15 kraslic, i když je pravda, že 
někteří to zvládli i za stovky ostatních. 
Celková váha kraslic byla asi 400 kg, 
spotřebovalo se asi 2,5 km provázku. Při 
minimálním času potřebném k přípravě 
jedné kraslice 5 minut /vyfouknutí, umy-
tí, nabarvení, navázání/ bylo stráveno nad 
přípravou obří kraslice  nepřetržité práce 
dnem i nocí asi 3740 hod., což je 155 dnů 
/více než 5 měsíců/.

V tisku se fotografie obří kraslice obje-
vily nejen v regionálních novinách, ale 
prostřednictvím ČTK  v celostátních de-
nících a i v zahraničí. Článek s fotografií 
se objevil dokonce  i v tak vzdálených 
státech jako je např. Velká Británie, Ku-
vajt, Pákistán, Panama atd.!
 Moc děkuji všem, kteří se jakýmko-
liv způsobem podíleli na přípravě akce. 
Všem, kteří vyfouknutá vajíčka nosili, 
pomáhali zdobit, připravovat, zavěšovat 
nebo  pomohli finančně. Děkuji i těm, 
kteří nám fandili a věřili.

Jarmila Divišová
V nejbližší době bude v KD v prodeji 
pohlednice, poštovní známka a hrníček 
s motivem kraslice.
Foto J. Baslar, F. Polách, R.Vyroubal, KD
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DŮCHODKYNĚ
VÁŽENÍ OBČANÉ BLUDOVA. 
V ÚŽASE SE DÍVÁM NA VAŠI 
PŘEKRÁSNOU KRASLICI A TÍMTO 
MALÝM VZKAZEM VÁM CHCI 
PODĚKOVAT.JE TO NĚCO 
PŘEKRÁSNÉHO A PRÁVEM, 
BUĎTE NA VÁŠ VÝTVOR PYŠNÍ.
VAŠI PŘEKRÁSNOU KRASLICI, 
JSEM ROZESLALA PRO ZNÁME 
NA FACEBOOK, AŤ VIDÍ JACÍ JSOU 
V BLUDOVĚ ŠIKOVNÍ LIDÉ. MÁM 
U VÁS NĚKOLIK PŘÁTEL 
A BLUDOV RÁDA NAVŠTĚVUJI. 
S POZDRAVEM DANA 
ONDERKOVÁ - LANŠKROUN.
/Jeden z mnoha  pochvalných příspěvků

v návštěvní knize či na internetu/.

Přírůstky kraslic
Zahájení 1. září -  průměrný 
denní přírůstek 200 kraslic

Rok 2011
Září            510
Říjen            510
Listopad        2000
Prosinec        4911

Rok 2012
Leden          5790
Únor           7619
Březen                   11773
Duben /prvních 6 dní/  11745!!!

Sponzoři akce 
- velké poděkování všem:

MAS Šumperký venkov
Obec Bludov
SITA cz, s.r.o.
Bludovská a.s.

Pneucentrum Matěj s.r.o.
Zdeněk Markovský

Rotas, s.r.o.
Karel Plíhal

Kartotisk BANK
Markéta Koblihová, Olomouc

ASD Software
Ing. Josef Ťulpík
MK Fruit s.r.o.

Roman Mazák NUGET
Ing. Karel Janíček

Jaroslav Janko – Zabezpečovací systémy
Catering Moravia Martina Schauerová 

Zbyněk Poisl
Karel Musil

V rámci akce byla vyhlášena i soutěž 
o nejvíce nasbíraných kraslic.
Vyhodnocení soutěže: prvních 30 výherců 
již ceny obdrželo. Ti, kteří obsadili 31. 
– 80. místo, si mohou pro cenu přijít 
do  KD. 
1.      Matějček David, MŠ 3682
2.      Chalupová Zuzana, 8. tř.  3570
3.      Zaoralová Eliška, MŠ 2211
4.    Tylová Tereza, 6. tř. 1915
5.    Heděnec Lukáš, MŠ 1610
6.    Feledíková Anna, 7. tř. 1182
7.    Musílek Ondřej,  3. tř. 1120
8.    Babnič Adam                    1025
9.    Motlíčková Tereza, 2. tř.  978
10.  Tyl Milan, 9. tř.  942
11.   Matějček Filip, 4. tř.  781
12. Urbášek Willi  662
13. Matějová Lucie, 4. tř.  528
14. Holbík Antonín, MŠ         449
15. Zaoralová Petra, 7.tř.  425
16. Jáně Marek, 6. tř.  380
17. Kotrlá Daniela, 2. tř.  378
18. Vojtek Štěpán, 3. tř.  370
19. Ščučková Karolína, 4. tř.  357
20. Gronych Jiří, 7. tř.  350
21. Kacarová Anežka, 7.tř.  345
22. Hlaváčková Nikola,6.tř.  312
23. Valenta Jiří, 5.tř.  288
24. Březina Ivo, 6. tř.  273
25. Vojtek Ondřej, 3. tř.  270
26. Tichý Dominik, 1. tř.  268
27. Konečná Anička, 5. tř.  226
28. Černá Barbora, MŠ  220
29. Partyšová Michala, 3. tř.  209
30. Hojgrová Pavlína,6.tř.  203
31. Turková Verunka, MŠ  190
32. Balcárek Vojtěch, MŠ  189
33. Hudosová  Kamila, 9. tř.  180
34. Sedláčková Zuzana, MŠ  179
35. Pešák Šimon, 3. tř.  178
36. Sedláček Dominik, 4.r.  170
37. Soural Dominik, 8.tř.  165
38. Straka Matěj  163
39. Březina Štěpán, MŠ  160
40. Čožíková Karolína, MŠ  160
41. Juránková Eliška, 3.tř.  160
42. Gronych Lukáš, MŠ  156
43. Motyková Nikola, 2. tř.  155
44. Johnová Kateřina  155
45. Soural Ondřej, 6. tř.  150
46. Bogaňová Petra, 8. tř.  150
47. Březinová Eliška, 6. tř.  145
48. Březinová Štěpánka,4.tř.  145
49. Vlčková  Adéla, 2. tř.  145
50. Tichá Martina, 6.tř.  143
51. Novotná Katka, 6.B  141
52. Šefr Ondřej, MŠ  140
53. Hýblová Markéta, 3. tř.   140
54. Hýblová Veronika, 6.tř.  140

55. Karásek Martin                134 
56. Matějíčková Barunka,MŠ  130
57. Schnaubertová Veronika  130
58. Pavlíková Pavla, MŠ  129
59. Saifertová Jaroslava, 
 Člupná Svatava  128
60. Buda Daniel, 7.tř.  118
61. Matějová Tereza, 6. tř.  118 
62. Kubíček Vojtíšek, 2.tř.  117
63. Novotná Lenka, 4. tř.  117
64. Hynek  Ondra  117
65. Tichý  Miroslav, 2. tř.  110
66. Janková Helena, 3. tř.  110
67. Matějová Tereza, 6.tř.  103
68. Srb Marek, 6. tř.  101
69. Jílková Vendulka, MŠ  100
70. Ženčáková Soňa, 4. tř. 100
71. Čmakal František, 3. tř.  100
72. Matura Pavel, 1. tř.  100
73. Janošek Daniel, MŠ  100
74. Krejčí Martina  97
75. Vašíčková Alice, 4. tř.  97
76. Drážná Daniela, 4.tř.  91
77. Vichtová Hana, 6.tř.  91
78. Válková Kateřina, 4. tř.  90
79. Kundrata Šimon, 1. tř.  90
80. Komínková Michaela, 7.tř.  90
81. Schauerová Karolína, MŠ   86
82. Kochanová Anna, 4. tř.  85
83. Strmiska Josef, 5. tř.  85
84. Jáně Šimon, 7.tř.  84
85. Krátká Simona, 9.tř.  80
86. Matějová Zuzana, 6.tř.  78
87. Heblák František, 6. tř.  77
88. Hrabovský Jan, 3.tř.  70
89. Turek  Karel, 5. tř.  70
90. Hrabkovská Markéta, MŠ  68
91. Janzová Barbora,MŠ  68
92. Turek Josef, 4. tř.  67
93. Musilová Alžběta, MŠ  60
94. Vepřková Barbora, 5. tř.  60
95. Heděnec Jakub, 3. tř.  60
96. Janíčková Milena  60
97. Musilová  Alžběta, MŠ  60
98. Krátký Zdeněk, MŠ  60
99. Březina Kristián, MŠ  60
100. Skoumal Jiří, 6. tř.  60
101. Drážný Ladislav, 7. tř.   60
102. Matějová Adéla, 3.tř.  60
103. Kočí Kristýna, 7. tř.  56
104. Krmela Tomáš, 7.tř.  56
105. Motyková Kristýna, 7.tř.   50
106. Otto Martin, MŠ  50
107. Mazáková Karolína,9. tř.  50
108. Skoumal Marek, 4.tř.  50
109. Kundrata Matouš, MŠ  50

Zde jsou uvedeni ti, kteří přinesli více 
než 50 kraslic, všem ostatním také 
děkujeme.

Vyhodnocení soutěže o nejvíce nasbíraných kraslic
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ANKETA č. 4 NA MĚSÍC KVĚTEN 
Jaro letos dalo na sebe chvíli čekat, ale již se dá říci, že je 
tu. Vše se začíná zelenat a kvést. Proto se na Vás obracíme 
s anketní otázkou na úroveň zkrášlování obce výsadbou 
a údržbou zeleně.

„ Jste spokojeni s rozsahem a údržbou 
veřejné zeleně v obci, především co se výsadby 
květinových záhonů a sadových úprav týče?“

Upřesnění:
V rozpočtu obce je vyčleněno na tuto činnost dost 
finančních prostředků. Vedení obce se zabývá otázkou, zda 
stávající rozsah je dostatečný nebo malý, případně moc 
rozsáhlý. Váš názor pomůže při rozhodování o případné 
úpravě rozsahu těchto prací.
Své názory a podněty zasílejte e-mailem na adresu 
klimes@ou.bludov.cz, případně písemně do poštovní 
schránky umístěné na budově radnice.
              Za OR Ing. Milan Klimeš –místostarosta

Vyhodnocení  ankety č. 3-2012 z března 2012:
(„Na které místo byste umístili UKAZATEL RYCHLOSTI 

(lidově zvaný „radar“) na silnicích v obci?“
Pořadí podle Vašich hlasů:

1. na vjezdech do obce – bez určení preference 
    (Zábřeh, Šumperk, Chromeč)
2. přechod pro pěší - ulice 8.května – odbočka do ul. Špalkova
3. přechod pro pěší - ul. Lázeňská –  odbočka do ul. Polní 
    (ke školce a lékárně)

Děkuji všem, kteří se zúčastňují naší ankety, a těším se na 
další příspěvky s názory na dnešní otázku.

Milan Klimeš

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2012 byla splatnost místního 
poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů. 
Žádáme tímto všechny občany, kteří doposud nezaplatili, aby 
tak učinili v co nejkratším termínu.

Obecní úřad Bludov

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Obecní úřad  upozorňuje občany, že  z důvodu 

státních svátků bude vyjímečně u svozu bioodpadu 
v měsíci květnu první dva týdny změna.

Svoz proběhne ve dnech 
4.5.2012 a 11.5.2012

Děkujeme za pochopení OÚ Bludov

Vážení občané
V sobotu dne 12.5.2012, stejně jako v minulých letech, bude 
obec organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín 
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou umístěny pou-
ze na parkovišti u hasičárny
v době od 7:oo do 12:15 hodin a dále po uplynutí povinné 
přestávky od 12:45 – 13:45 hodin

Vysloužilé elektrospotřebiče jako ledničky, mrazničky, televizo-
ry, monitory odevzdejte bezplatně každý sudý čtvrtek na místě 
zpětného odběru u mechanizačního střediska Bludovské a.s. a ne 
až při svozu nebezpečného odpadu - šetříte finance pro zlepšení 
životního prostředí.

Svoz tohoto odpadu z domácností je určen jen pro občany 
Bludova, ne pro podnikatele!!!
Do velkoobjemového odpadu nepatří stavební suť, železný šrot, 
střešní krytina, výkopová zemina, větve a klestí či tráva.

Objemný a nebezpečný odpad neodkládejte na určené místo 
dříve, než je stanoven termín svozu.
Bude zajištěn dohled pověřeného zaměstnance obecního
úřadu.
Závěrem děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně přistupují 
ke třídění odpadů a šetří tím životní prostředí.

 Obecní úřad Bludovna čtyřdenní zájezd - Maďarské termální lázně Bükfürdő        
4. 10. – 7. 10. 2012 - 4.000,-Kč

jednodenní poznávací zájezd Dolní Rakousko – Wachau
12. 5. 2012 - 1.400.- Kč

Chorvatsko Poloostrov Pelješac – TRPANJ
15.6. – 24.6. 2012 - 5.300.- Kč, 29.6. – 8.7. 2012 - 5.850.- Kč
13.7. – 24.7. 2012  - 6.550.- Kč /9 nocí/
  3.8. – 12.8. 2012 - 5.950.- Kč
24.8. –   4.9. 2012 - 6.250.- Kč /9 nocí/

Chorvatsko PODACA
15. 6. – 24. 6. 2012, 7. 9. – 16. 9.2012 - 4.800.- Kč

Bližší informace v KD nebo www.ckcernochova.cz
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa

•  Neděle 6. 5. 2012 v 16.00 hod. 
   – MÁJOVÉ ODPOLEDNE Březovjané (KD)
•  Pondělí 7. 5. 2012 v 18.00 hod.  
   KLADENÍ VĚNCŮ  (Pomník  padlých) 
•  Pátek 11. 5. 2012 v 18.00 hod. 
   – FOLKOVÝ RECITÁL Vojta „Kiďák“ Tomáško (KD)

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

ˇ
ˇ
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V květnu 2012 oslaví
Cygrýdová Květoslava  Lázeňská  70
Balharová Ludmila       Příční   75
Nimrichtrová Marie     Rudolfa Kordase 80
Šupina František          Komenského 80
Čejka Stanislav 8. května  81
Markovský Štěpán Plk.K.Hlásného 81
Matura Jindřich Dr.Březiny  81
Stonová Květoslava Tř.A.Kašpara  81
Souralová Ludmila Tř.A. Kašpara 82
Hauk František Školní 84
Pavlů Oldřich Příční 84 
Hojgrová Věra Žerotínova 85 
Matýsková Věra Lázeňská 89
Pregetová Ludmila Plk.K.Hlásného 91
Šindlerová Františka 8. května 91
Preget Josef Plk.K. Hlásného 96

  Maminky neumírají, maminky jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely

ve vzpomínkách svých dětí
Dne 26. května by se dožila 88 let naše 
maminka, paní

Ludmila Macková
která letos v lednu navždy odešla ...

Ztichlo srdce otcovo,
odešel už spát, zůstaly jen vzpomínky

a vděčnost nastokrát
Dne 27. června uplynou dva roky, co odešel 
náš tatínek, pan
Alois Macek
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, 
kdo jste je oba znali a měli rádi ...
S úctou a láskou stále vzpomínají dcery 
s rodinami.

POZVÁNKA
 

So   5. 5.    6.30 Zájezd do ZOO
Ne   6. 5.  16.00 Březovjané
Po  7. 5.   18.00 Kladení věnců /Pomník padlých/
Pá  11. 5.  18.00 Vojta „Kiďák“Tomáško
So 26. 5.    6.00 Zájezd na muzikál
Ne  27. 5.  18.00 Koncert KPH  /zámek/ 

na květen 2012

Dne 16. května 2012 by oslavila 90. narozeniny 
naše milá maminka a babička paní
Ludmila Šubrtová
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte,
prosím s námi. Syn Miroslav s rodinou.

Odešel jsi tiše, jako když
hvězda padá, zůstala

vzpomínka, která neuvadá.
Dne 26. května je tomu 8 roků, co nás opustil 
náš syn
Rostík Klimeš
S láskou vzpomíná maminka, tatínek, bratr, 
babička a kamarádi.

Dne 15. května 2012 oslaví své 80. narozeniny paní

Marie Nimrichtrová
Milá maminko, babičko, prababičko ... 

K tvým narozeninám hodně zdraví, pohody a optimismu, 
přejí manžel, děti, vnoučátka a pravnoučátka.

K přání se připojuje 
i Sbor pro občanské záležitosti v Bludově.

Zlatá svatba
Dne 24. března  2012 oslavili 50 let společného 

života manželé Drahomíra a Vratislav Vichtovi.

Do dalších společných let jim přejí vše nejlepší 
a hodně zdraví syn Vratislav s rodinou, syn Radomír 

a dcera Vladimíra s rodinou, vnoučata Zdeněk, 
Drahomíra s rodinou, Vladimíra a Hanka.

Děkujeme všem příbuzným a známým a Sboru dobrovolných 
hasičů, kteří se přišli dne 2. dubna 2012 rozloučit s paní

Anežkou Jakvertovou
Za slova útěchy a květinové dary děkuje zarmoucená rodina.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli dne 14. dubna 2012
rozloučit s paní
Evou Bubákovou
za slova útěchy a květinové dary děkuje
zarmoucená rodina. 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří přišli dne 28. března 2012
dát poslední sbohem paní
Marii Kašparové
za slova útěchy a květinové dary děkujeme 
za celou zarmoucenou rodinu. Velký dík patří 
též paní doktorce Klofáčové a sestřičce 
Znojové za péči, kterou mamince poskytovaly.

Místní informační středisko 
při KD Bludov nabízí k prodeji
• poštovní známky 1 ks za 20.- Kč, aršík 180.- Kč

• knihu pohádek:  Autorem textu pohádek 
  Pohádky čistého srdce je Romana Szalaiová, 
  pastelkama ilustrovala Marie Johnová, DiS, 
  obálku navrhnul Ing. Lubomír Znoj. 
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Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd
do divadla Hybernia v Praze na muzikál

V sobotu 26. května 2012
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Cena 1.050,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov vás zve na vystoupení
moravské krojované dechové hudby

BŘEZOVJANÉBŘEZOVJANÉ

Neděle 6. KVĚTNA 2012
od 16:00 - 20:00 hodin

• K poslechu a tanci 
• Občerstvení 

- vstupné 50 Kč -

Kulturní dům Bludov Vás zve na

Folkový recitál 
Písničkář Vojta „Kiďák“ Tomáško

Pátek 11. května 2012 
v 18.00 hod.

- vstupné 40.- Kč -

Kruh přátel hudby Bludov uvádí

KONCERT
z Hudebního festivalu 

AMERICKÉ JARO 2012

Účinkují:
Lynn Eustis, soprán
Brian Nedvin, tenor

Alice Fiedlerová, klavír

Zámek Bludov   
Neděle 27.května 2012 v 18:00 hod.

V programu zazní díla autorů:
Lynn Eustis, Brian Nedvin, Leopard Bernstein, 

Ricky Ian Gordon, Giuseppe Verdi
Charles Gounod, Stephen Sondheim

Harold Arlen, Bedřich Smetana
-vstupné 40.- Kč-

sobota 19. května
08.30 – 10.00, kanál č.3
host besedy poslanec 

Roman VÁŇA 
- život krajský a pražský -

POZVÁNKA
akce civilní ochrany

občanská rádia CB a PMR

Ještě před tím se však konají z radnice v Šumperku 
tradiční relace
• první středa v dubnu 4. dubna a první středa 
 v květnu 2. května, 08.30 – 10.00 
• první pátek v dubnu 6. dubna a první pátek 
 v květnu 4. května, 18.00 – 19.00
• první sobota v dubnu 7. dubna a první sobota 
 v květnu 5. května, 08.30 – 10.00 

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

cenou Města Šumperka
vývěsky civilní ochrany v Šumperku – ul. Uničovská prodejna 

Hruška + výloha čistírny u hlavní pošty + ul. Bludovská pod břízami 
+ nám. Republiky prodejna Hruška + ul. Husitská – informují 

také o civilní ochraně

Právě probíhá nábor dětí do hudebních kroužků KD Bludov

Akustická kytara
(začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí)

Věk žáků není omezen.
Poradíme s výběrem nástroje.

Po domluvě s vyučujícím si vyberete hodinu Vám vyhovující.

Populární zpevˇ

Informace: každý den od 10:00 do 12:00 hod.
na telefonu 725 686 325.
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LISTÁRNA
Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

ØŽivotní pojištění

Ø Investiční životní pojištění “VEKTOR”

ØDůchodové životní pojištění “RENTA PRO”

ØZdravotní pojištění cizinců “WELCOME”

ØÚrazové pojištění

ØCestovní pojištění

ØPojištění odpovědnosti

ØPojištění privátního a firemního majetku

ØPojištění rekreačních objektů

ØPojištění kancelářských, školních a ostatních budov

ØPojištění domů a bytů “BEZPEČNÝ DOMOV”

ØDětské úrazové pojištění se spořením “PREMIANT PLUS”

BOJKO Pavel - obchodní zástupce, Vančurova 29, Šumperk
 úřední den: čtvrtek 9 - 16:30  
 tel.: 775 467 965, 608 496 107
 e-mail: melesiosumperk@centrum.cz

www.victoria.cz

Nabízíme tyto produkty:

Nestíháte a potřebujete pomoct s úklidem 
vašeho bytu, domu, 

kanceláře nebo zahrady?

(úklid, žehlení prádla, mytí oken, úklid 
a údržba zahrady,….jiné dle domluvy).
Své služby nabízím pravidelně 
i jednorázově.

Bludov, Šumperk a okolí, pro více informací, 
osobní schůzku volejte: 777013728 

nebo email:lucka.polaskova@gmail.com

Spolehlivost - pečlivost - diskrétnost samozřejmostí

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa 
na nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD Bludov v 6.30 hodin

Úterý /svátek/ 8.května 2012
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním domě Bludov 
tel. 583 238 177

ALMANACH TAJEMNA – READEAR’S DIGEST 
VÝBĚR – nadpřirozené jevy v běhu staletí.

BEZ MILOSTI A SLITOVÁNÍ – FRANTIŠEK 
HANZLÍK – B.Reicin – fanatik rudého teroru.

MALINKATÝ KRETÉN – ZDENA FRÝBOVÁ 
– od šoku k šoku na věčné časy a nikdy jinak…
SÁGA RODU FORSYTŮ – JOHN GALSWORTHY 
– poutavá kronika anglického patricijského rodu.
PŘÍBĚH LVICE ELSY – JOY ADAMSONOVÁ 
– příběh lvíčete odchovaného v zajetí 
a vráceného divočině.

DCERY NEPŘÁTEL STÁTU – JANA ROUBÍKOVÁ 
– ŠVEHLOVÁ – osobní příběh.

JEDU DÁL – BLANKA MATRAGI 
– proslulá česká modní návrhářka, umělkyně 
a designérka o sobě….
DOPISY MALÝCH ŽEN – GABRIELLE 
DONNELLYOVÁ – půvabná moderní variace 
na slavné Malé ženy.
KRAJINY VČEREJŠKA – TOMISLAV PETR 
– v horách,pouštích a oázách Střední Asie.
SEVERNÍ AMERIKOU S DĚRAVOU KAPSOU 
– LIBOR CHVOJKA 
– západ Severní Ameriky bez příkras.

ČTEME NA JAŘE…

BÍLÁ SAMOTA – REINHOLD MESSNER 
– má dlouhá cesta k vrcholům Himálaje.
OSTROVY KOLEM EVROPY – DUŠAN 
PROCHÁZKA – obrazový průvodce po zajíma-
vých ostrovech s tipy na výlety a zajímavá místa 
+ povídky pro volný čas + kulinářské recepty.
KYTARA – STANISLAV BAREK – škola hry na 
kytaru – základní kurz – určeno též pro samou-
ky – více než 100 písní a cvičení.
JAK JSEM POTKAL KELTY aneb ČEŠI PŘIŠLI 
VE STŘEDU – JINDŘICH MAREK – fejetony.
UPÍŘÍ DENÍKY  - L.J.SMITH – Před půlnocí 
– devátý díl série.
POHÁDKY ČISTÉHO SRDCE – ROMANA 
SZALAIOVÁ – ilustrace  Marie Johnová, 
obálka Lubomír Znoj – bludovští občané!
ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÉ NÁPADY PRO DĚTI 
I RODIČE – LUCIE DVOŘÁKOVÁ – veselé 
dekorace, zvířátka, pohádkové bytosti a hračky.
SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY O PŘEŽITÍ – PAUL 
DOWSWELL – neuvěřitelná dobrodružství.
DÍVČÍ PARTA – LISA HARRISON 
– komiksový příběh.
ASTERIX A LA TRAVIATA – ALBERT UDERZO 
– Asterixova dobrodružství.

KOČKA PRO ŽIVOT – STEFANIE ZWEIGOVÁ 
– vtipný a humorný příběh.

KNIHY Z VÝMĚNNÉHO FONDU
NEBEZPEČNÉ LÉTO – ERNEST HEMINGWAY 
– román ze španělských býčích zápasů.
MILENCI Z MYRINTHY – DINOS DIMOPOULOS 
– milostný příběh z poválečného Řecka.
POSVÁTNÁ OPIČÍ ŘEKA – CHRISTOPHER SHAW 
– výlet s Bohy na kánoi.
KOŘENÍ A JEHO LÉČIVÉ ÚČINKY – PAVEL 
VALÍČEK – možnosti využití koření v léčebné praxi.

KOLA HRŮZY – SVEN HASSEL – válečný román.
ZLOČIN NA DOSTIHOVÉ DRÁZE – KARIN 
MULLEROVÁ – detektivka pro děti s magickou 
podkovou.
SMRT NA OVČÍ FARMĚ – NGAIO MARSHOVÁ 
– záhadné případy.
ČÍM SE LIŠÍ TATO NOC – IRENA DOUSKOVÁ 
– povídkový soubor.

VÁLEČNÉ NÁLEZY – ČESKO – vydal Beax.
CO DĚLÁ PEŘINA,KDYŽ JE JÍ ZIMA?  - LENKA 
ROŽNOVSKÁ – ADOLF DUDEK – malované čtení.

S.HOLINKOVÁ  - KNIHOVNICE.
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VZPOMÍNKA
Vážení bludovští pamětníci, poznali byste na této fotografii 
všechny sportovní gymnasty TJ Sokol Bludov?

Blíží se totiž 150. výročí založení Sokola. Historie toho bludov-
ského je dobře zmapována na webových stránkách obce v části 
„spolky...“, ale dnes bychom jen chtěli vzpomenout a ukázat 
i nepamětníkům ty, kteří svými sportovními výkony přispívali 
k aktivní činnosti TJ a reprezentovali Bludov v 30. letech min. 
století a po válce od r.1945.
Čest jejich památce. Za všechny vzpomínající

M. Člupná

Sokolská slavnost na hřišti v tzv.”Cihelně” - dnešní tenisové kurty

Sokolská slavnost na hřišti ”Cihelně”

Sokolská slavnost na hřišti ”Cihelně”, cvičení na hrazdě

Sokolská slavnost na hřišti ”Cihelně”
zleva: 1. František Člupný, 2. Michal Člupný, 3. asi p.Straka, 

4. Jan Basler, 5. ?, 6. ?, 7. ?, 8. Oldřich Zatloukal
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Josef Václav Barnet – charakter jeho díla
Nedávno se mi podařilo získat katalog k výstavě bludovského 
rodáka Josefa Václava Směšného - Barneta k jeho výstavě v 
Nové síni v Praze v březnu-dubnu 1979.  Výstava se jmenovala 
„Josef V. Barnet – obrazy – 1945-1978“. V katalogu je na prv-
ních dvou stranách shrnuta charakteristika jeho tvorby, kterou 
zde přetiskuji.
 „S díly akademického malíře Josefa V. Barneta setkávali 
jsme se průběžně od r. 1946 na mnoha oficiálních i jiných kolek-
tivních výstavách. Samostatnou výstavou se však pražské veřej-
nosti opět představuje po třiceti sedmi letech. Rodák z Bludova 
na Šumpersku studoval v letech 1927-1934 na pražské Akademii 
výtvarných umění, kde byl žákem profesorů Josefa Loukoty, Ja-
kuba Obrovského a Maxe Švabinského. Již na škole dosahoval 
pozoruhodných úspěchů, které mu přinesly řadu předních cen 
a čestných uznání, a později na základě konkursu naší Akademie 
získal i stipendium francouzské vlády, které mu umožnilo více-
letý pobyt ve Francii. Zde dále zdokonaloval své umění na Eco-
le Nationale Supérieure des Beaux – Arts v Paříži u profesora 
Fernanda Sabatté, u profesora Františka Kupky a Othona Friesze 
a na výtvarné škole pařížského Louvru. Pobytu ve Francii využil 
i k poznávání uměleckých památek, přírody a života lidí v řadě 
měst a krajů. Vybaven již z pražské Akademie výbornými zna-
lostmi umělecké výstavby obrazu a dokonalým ovládáním malíř-
ské techniky, věnoval se pilně nejen vlastní tvorbě, ale úspěšně 
pronikal i do výtvarného pojetí a přednesu některých mistrů 
francouzského impresionismu kopiemi jejich děl. Za vynikající 
kopii Manetovy Olympie, která ve vypsané soutěži byla oceněna 
jako nejlepší, mu pochvalné uznání písemně vyjádřil sám Franti-
šek Kupka. Od návratu z Paříže, kam nověji podnikl cesty ještě 
v roce 1969 a 1976, žije a tvoří Josef V. Barnet v Praze.

Je pro něho typické, že ve svém projevu se snaží o jednoduchost 
a zříká se vyjadřovacích možností vyspělé techniky, kterou už 
v mládí prokázal při zhotovování kopií. 
 Obdobně, někdy i nápadněji, je tomu u motivů figurálních.
Tvarové, barevné i přednesové zjednodušení v některých 
případech směřuje až k expresivní emotivní působnosti. S ži-
vým zaujetím dovede malíř zachytit lidskou tvář v podobizně. 
Ať pracuje s redukovanými tvary i barvami, či více přihlíží 
k volně podanému detailu, nezůstává jen na povrchu tvarů, umí 
vystihnout podobu i niterné rysy portrétované osoby. V obrazech 
s motivy ovocných zátiší, podaných často v koloritu i přednesu 
obdobném jeho krajinomalbám, spatřujeme smysl pro výtvarné 
rozvržení plochy a vyváženou kompozici, dobře odpovídající 
klidové povaze tohoto žánru. 

 Svou práci zaměřuje v podstatě na tři hlavní tematické 
okruhy: Jsou to obrazy krajin a pohledy z Prahy i jiných měst, 
dále náměty figurální a konečně malba zátiší a kytic. Ve všech 
těchto oblastech malíř vychází z realistického přístupu a usiluje 
o osobité přetlumočení smyslového vjemu viděné skutečnosti 
do uměleckého tvaru. I když v jeho dílech můžeme sledovat 
určitý vývoj či střídavé směřování od věrnější závislosti na 
zpodobovaném námětu k jeho výrazové stylizaci, shledáváme 
zřetelně některé rysy, které jsou pro autora příznačné zejména 
v pozdějším a současném období. U krajinomaleb je to spe-
cifická barvitost, kterou si oblíbil a do které převádí většinu 
svých zobrazených motivů. Druží se zde bělobou světelné tóny 
modré, cihlově červené a hráškově zelené barvy, jejichž téměř 
stejný trojzvuk dominuje mnoha Barnetovým obrazům. Dále je 
to oproti některým starším malbám plošný přednes širokým štět-
cem, který neusiluje o plastickou modelaci tvarů ani o vyvolává-
ní dojmu trojrozměrnosti objemů. Autor pojímá prostor malířsky 
a bez iluzivních prvků, hranice tvarů někdy zdůrazňuje konturou. 

 Bytostná senzuální radost z krás květné flóry vyzařuje 
z Barnetových obrazů květinových zátiší. Jeho kytice 
jasmínů, růží, kosatců, jiřin a jiných zahradních květin, 
polního kvítí či slunečnic jsou malovány s temperament-
ní svěžestí a nelomenou pestrostí barev volným ruko-
pisem ve výtvarné zkratce, dobře vyjadřující charakter 
zobrazené předlohy. Na rozdíl od předchozích tematic-
kých druhů zde malíř často užívá i pastózního rukopisu 
a mastné barevné hmoty. Tyto obrazy, zejména u malých 
formátů, se vyznačují výtvarnou bezprostředností a pro-
mlouvají velmi blízce k citům diváka.“
Zdroj: Vinter Vlastimil: J. V. Barnet, Praha, 
SČVU, 1979.

Stanislav Balík
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 RECYKLOHRANÍ
„Vybité baterie do koše nepatří!“ 
26.3. - 4.4. 2012
Před Velikonocemi proběhla v naší 
škole sbírka vybitých baterií. Třetí 
třída suverénně zvítězila a donesla 
neuvěřitelných 10 090 baterií. Vítězná
třída a dva žáci z této třídy (Matějová,

ZŠ Bludov

Musílek) si vyberou svou odměnu na www.recyklohrani.cz 
z katalogu odměn. 
 V tomto týdnu také každá třída splnila soutěžní úkol, týkající 
se dané problematiky. Prvňáčci si zahráli pohádku O baterii. 
Druhá třída urputně hrála bateriové pexeso nejen v hodině, ale 
i o přestávce. Třetí třída vyráběla sběrné boxy na baterie. Čtvr-
ťáci se stali Sherlockem Holmesem a hledali sběrné boxy v obci 
a zakreslili je do vlastní mapy. Pátá třída vytvořila dotazník, 
který obešel celou školu a roznesla sběrné boxy do všech tříd. 
 Šesté třídy měly za úkol vytvořit vědomostní hru s otázkami 
a úkoly týkající se baterií. Sedmáci vytvořili hru „ Bate, nezlob 
se“ a z některých se stali i spisovatelé a napsali povídky např. 
O padesátníku,  O ubohém papíru, O krabici od mléka, Velké 
osudy malého mobilu a O monočlánku Tondovi. Osmáci pro-
cestovali svět a ve vybrané zemi měli zanechat spotřebič, který 
by místním nějakým způsobem pomohl.  Vymysleli např. pří-
stroj pro Japonsko na včasné hlášení zemětřesení nebo přístroj, 
který bude uzdravovat lidi i zvířata. Deváté třídy měly za úkol 
připravit si drobné hry na téma baterie pro 1.-4. třídu. Soutěžící 
skupinky měly splnit jen 5 úkolů z 8, ale všichni nakonec chtěli 
splnit vše. Největší úspěch měla např. Kimova hra, hod baterkou 
na cíl, Slepá žába, Eiffelova věž. Vybrané práce si můžete také 
prohlédnout ve škole před jídelnou. Touto cestou bych také chtě-
la poděkovat všem pedagogům, kteří se zúčastnili této akce. 

 Mgr. Dita Kaňáková

 O monočlánku Tondovi
„Tak jsem se měl zatím 
celkem dobře,“ povídá si 
starý monočlánek: „Zatím 
jsem svítil, svítil a svítil, 
ale co teď? Teď už svítit 

v sobotu 19.května 2012 
Police nad Metují

v sobotu 16.června 2012 
Nové Hrady

Program:
Velký Dřevíč
- Mlýn Dřevíček
Broumovské stěny
- Turistika cca 5 km 
  (Suchý Důl-Slavný)
Police nad Metují
- Muzeum stavebnice Merkur
- Prohlídka centra města

Odjezd od kulturního domu Bludov 
v 6:00 hod.
Cena:  250,- Kč
Přihlášky a záloha (100,-Kč) 
do 11.5.2012

Program:
Toulovcovy skály
- Turistika cca 7 km (Vranice-Budislav)
Proseč
- Muzeum dýmek
Nové Hrady
- Zámek, Umění nábytku v proměnách  
  století
- První české muzeum cyklistiky 
Litomyšl
- Městské zahrady
- Prohlídka historického centra města

Odjezd od kulturního domu Bludov 
v 6:30 hod.
Cena:  200,- Kč
Přihlášky a záloha (100,-Kč) do 8.6.2011

Závazné přihlášky přijímá:  p.Ladislav Vyhňák 
a p.František Kranich.

Zájezdy se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků. 

Český zahrádkářský svaz 
ZO Bludov 

pořádá zájezd

nemohu. Klouby mě bolí, svaly mám natažené a nemůžu se ani 
pohnout, natož svítit. Co se se mnou teď asi stane, dají mě do 
penze?“ Samozřejmě, že se pletl. 
Jednoho dne, když už monočlánek byl úplně vyčerpaný a nebyl  
schopný  jít do práce, vzal ho jeho nadřízený, pan Vitásek, a 
řekl: „Už tě nemohu potřebovat, odnesu tě do místní školy a 
dám tě do sběru.“ Monočlánek chvíli přemýšlel a pak si povídá: 
„Tondo, copak oni tě nedají do penze, ale do školy? Ale co, ale-
spoň budeš vzdělaný, jediné, co tě může znepokojit, je ten sběr.“ 
Druhý den vzal pan Vitásek monočlánek a odnesl jej do školy, 
kde ho vyhodil do kontejneru na sběr. Tonda si pořádně natloukl, 
polekal se, odřel si uši. „Je tu vůbec někdo, tak ozvěte se, to je 
nějaká divná škola, vždyť vůbec nic nevidím.“ „Ovšem“, odpoví 
mu jedna stará baterka: „Jsme určeni k recyklaci a ne k chození 
do školy.“ „Co,“ divil se monočlánek Tonda: „K jaké ceriklaci?“ 
„K žádné ceriklaci, ale k recyklaci, což znamená zpracování věcí 
tak, aby se daly znova využít,“ odpověděla mu baterka. „Tak to 
já uteču,“ rozhodl se Tonda. 
Tonda s baterkou si povídali tak dlouho, až se rozednilo, a děti 
začaly chodit do školy. Tonda si říkal: „Co to tu tak dupe a 
vrže?“ V tu chvíli však začal dávat pozor, protože dětem začala 
hodina fyziky a pan učitel zrovna vykládal o elektronice. „Ty-
pickým příkladem elektroniky je baterie nebo monočlánek,“ říká 
pan učitel. To bylo něco pro Tondu, který si řekl: „Tak ten mono-
článek, to budu asi jako já! Co kdybych vylezl a poslouchal, co 
se o mně říká?“ Tak Tonda vylezl z kontejneru, skrčil se vzadu 
za skříňkou a poslouchal a poslouchal. Poslouchal tam celý den, 
co děti měly školu a pak tam po dlouhé době zase jednou klidně 
usnul. Spal až do rána a ráno opět začal špicovat uši po tom, co 
se děti učí. Poslouchal matematiku, češtinu, angličtinu. 
O přestávce se dva kluci vzadu u skříněk poprali a jeden z nich 
zavadil nohou o Tondu. Tak byl Tonda objeven. Tonda se zdvo-
řile ozval: „Dobrý den, pane.“ „Ten monočlánek mluví,“ vykřikl 
Matěj.  Vzal monočlánek do ředitelny, kde Tonda nevěřícně 
vypadajícímu řediteli vysvětlil, že by rád chodil do školy, že 
ho baví fyzika a jestli by to nešlo nějak zařídit. Ředitel chvíli 
uvažoval, že takový monočlánek ještě ve škole neměl a co se 
takový monočlánek vůbec ve škole učí, ale nakonec svolil, že to 
můžou zkusit. Tonda vykonal rozdílové zkoušky a stal se prvním 
monočlánkem, který kdy chodil do školy. Učil se vzorně a našel 
si spoustu dobrých kamarádů. Ve škole se mu líbilo tak, že nako-
nec je z něj pan inženýr, je spokojený a má se dobře.

Autor: Marie Pavlíková 7.A

Moje kniha – soutěž dětských literárních talentů
Jestlipak víte, že na bludovské škole máme začínající spisova-
tele? Iveta Ospálková , naše spisovatelka a ilustrátorka, získala 
loni pro svoji knihu první cenu a letos si odnesla její knížka 
„Strážce“ čestné uznání. Z Libora Bryxe bude básník, textař 
a ilustrátor, jeho knížečka „Básničky a písničky z malé hla-
vičky“je vtipná a úsměvná. A z takového krásně ilustrovaného 
školního sešitu do dějepisu, jaký vytvořil Vojta Vyroubal, by 
se všem opravdu výborně učilo. Pište a malujte dál do šuplíku, 
jsme zvědaví, jaké knihy si počteme příští rok.            

      Vladimíra Horáčková, Věra Vařeková
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Kurz plavání v MŠ
   Když byl ještě sníh a mráz, zahodili jsme čepice, rukavice, 
bundy, všechno zimní oblečení a skočili do plavek. Proč? Proto-
že jsme se rozhodli, že se do jara přestaneme bát vody a zkusíme 
se naučit plavat. Vždyť to budeme v létě potřebovat! 
   V lednu začaly první lekce kurzu plavání v šumperském 
krytém bazénu. Ze začátku nám šlo plavání trochu hůř, byly 
i nějaké slzy, ale postupně se naše chuť do plavání zvětšovala 
a strach byl zahnán. Zažili jsme spoustu legrace a vodních hrá-
tek s kamarády. Na poslední lekci za námi přišel vodník, ale ne, 
nebyl zlý, přišel děti potěšit a trochu si zařádit ?.
   A kdy zase budeme plavat? Přece příští školní rok!

Za kolektiv MŠ
Kateřina Nétková

Okresní soutěž mladých chovatelů
Okresním výborem Českého svazu chovatelů byla pověřena 
Základní organizace Bludov, aby uspořádala okresní kolo cho-
vatelských dovedností, a to v měsíci dubnu 2012. 
 V sobotu 14. 4. 2012 se sešli mladí chovatelé okresu do 
restaurace Bludovská a.s., kde soutěž probíhala. Začátek byl 
v 9.00 hodin. Záštitu nad tímto kolem převzala starostka 
Hanušovic, paní Iva Okurková. Každý mladý účastník dostal od 
paní starostky igelitku, ve které byly různé sladkosti, propisky, 
poznámkový blok, to vše v ceně 100 Kč. 
 Soutěžilo se v králících, drůbeži a hlodavcích. Každý sou-
těžící si vybral test s třiceti otázkami, pak přišla na řadu pozná-
vačka, kde soutěžící musel pojmenovat 10  zvířat a jejich původ. 
Bludovští mladí chovatelé nezklamali a jejich pěkné umístění 
o tom hovoří. V I. kategorii drůbeže, to jsou mladí do 15 
let věku, získal první místo a pohár 11-letý Petr Chaloupka 
a v kategorii II., to jsou mladí od 15 do 18 let, získal první místo 
David Vybíral. V I. kategorii hlodavců získali první místo Tomáš 
Danko a druhé Nikola Snášelová. Výbor Základní organizace 
Bludov děkuje mladým chovatelům za vzornou reprezentaci 
Bludova, děkuje paní starostce Ivě Okurkové a také kolektivu 
restaurace Bludovská a.s. za pěkné prostředí, které připravili pro 
tuto soutěž. 

                            Jednatel ZO ČSCH Jan Kacar 

Vítězové soutěže

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
 V letošním roce jsme zaznamenali v  recitační soutěži velký 
úspěch. Anička Konečná z 5. třídy se umístila v okresním kole 
na 2. místě a postoupila do krajského kola, které se konalo 
v Olomouci 13.4.2012. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy.
     Jarmila Březinová

Výstava o myslivosti
Žáci naší školy navštívili výstavu v kulturním domě. Na úvod 
jsme vyslechli pár slov o ochraně zvěře, zásadách a pravidlech 
lovu. Byli jsme překvapeni množstvím vystavovaných trofejí. 
Malým dětem se nejvíce líbili živí lovečtí psi. Moc děkujeme
panu Plíhalovi za přednášku o životě volně žijících zvířat 
s ukázkou vycpaných exponátů. Výstava se nám líbila, těšíme se 
na další ročník. 
 Jarmila Březinová, Irena Dokoupilová

Návštěva na statku
V dubnu navštívili žáci 2. a 3. třídy statek s chovem hovězího 
dobytka u Zatloukalů. Děti byly nadšené malými telátky. Někte-
rá byla právě narozená. Pan Zatloukal povídal dětem o práci s 
chovem dobytka. Velmi děkujeme za ochotu, trpělivost a milé 
přijetí.
   Jarmila Březinová, Irena Dokoupilová
Zeměpisná olympiáda
Dne 18.4. se žák Ladislav Drážný účastnil krajského kola Země-
pisné olympiády. Aby se mohl zúčastnit tohoto kola, musel nej-
prve vyhrát okresní kolo v Šumperku, což se mu také podařilo. 
Krajské kolo se konalo v Prostějově za účasti 12 nejlepších ze-
měpisářů z celého kraje. Nakonec skončil na čtvrtém místě. Od 
třetí pomyslné bronzové pozice jej dělilo pouze půl bodu. Přesto 
je to obrovský úspěch a příští rok může být ještě větší.
      Vojtěch Kočí
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Výstava fotografií s přírodní tématikou bludovského rodáka Petra Šaje
Základní organizace Českého svazu 
ochráncům přírody v Bludově ve spolu-
práci s Obecními lesy s.r.o a Obcí Blu-
dov uspořádala další výstavu fotografií 
s přírodní tématikou.  Tentokrát je auto-
rem fotografií Petr Šaj, bludovský rodák, 
ornitolog, velký znalec a milovník příro-
dy. Vernisáž výstavy proběhla 12.dubna 
2012 v Oranžerii za hojné účast přízniv-
ců fotografování a přírody. Po krátkém 
vystoupení dramatického kroužku dětí 
Mateřské školy  v Bludově „Vrabeček“ 
s pásmem jarních písniček, básniček 
a tanečků a po minirozhovoru předsedy 
ZO ČSOP  M. Klimeše s Petrem Šajem 
byla výstava oficiálně zahájena. Na 25 

Pohádka JAK VDÁVADLO JEŽIBABKU POPADLO, 1. 4. 2012- Blud v tyátru
FOTOKROUŽEK

fotografiích velkého formátu návštěvníci 
obdivovali krásu ptactva našich zahrad, 
lesů i hájů. Podle ohlasů přítomných 
se nejvíce líbily fotografie ledňáčků, 
chřástalů a tetřívků. 
 Výstava, které je pořádána ke Dni 
ptactva, je otevřena denně od 7 do 
17 hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin, 
v neděli zavřeno a můžete ji zhlédnout 
do 4.5.2012.            Milan Klimeš, 

předseda ZO ČSOP Bludov

kroužek dětí MŠ - Vrabeček

zahájení výstavy P. Šaj a M. Klimeš

příprava výstavy

Fotokroužek rozšiřuje řady …
Fotokroužek při Kulturním domě 
Bludov zve zájemce o fotografování  
na neformální setkávání a výměnu 
zkušeností… Připojte se k nám.
Přihlásit se můžete v KD. 


