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Bludovan

•  Út 30. 4. 2013 v 18.00  
 Vernisáž výstavy maleb /kulturní dům/
•  1. – 12. 5. 2013 Výstava maleb
•  Út 7. 5. 2013 v 18.00 
 KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník  padlých/
•  St 8. 5. 2013 v 16.00 
 Koncert KPH /zámek/
•  Ne 12. 5. 2013 v 16.00   
 Bojnická kapela /kulturní dům/

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 8. května
68. výročí  vítězství 

nad fašismem

Mladí hasiči pokračují v okresních bojích vítězně
Vsobotu 20.dubna se usku-
tečnila v Troubelicích první 
venkovní soutěž tohoto roku.
 Družstva čekaly dvě ná-
ročné technické disciplíny 
– štafeta požárních dvojic 
a požární útok CTIF.
 Soutěžní dráhy pozname-
naly předchozí deště, naštěstí 
v samotný soutěžní den se 
počasí umoudřilo, také po-
řadatelé odvedli při přípravě 
dobrou práci.

dosáhli dvakrát na první místa, navíc 
předvedli historicky nejlepší časy.
 Zejména čas ve štafetě dvojic byl vyni-
kající, v kategorii starších žáků by výkon 
66,42s stačil na 4.místo. Tímto výkonem 
si také upevnili vedoucí příčku průběžně 
s obrovským odstupem na další družstva.
 Následujícím kláním budou 27. dubna 
na domácí dráze v Bludově štafety 4x60m 
s překážkami a štafeta CTIF. Závěrečnou 
soutěží 11.května v Třeštině bude zakon-
čeno okresní kolo a nejlepší dvě družstva 
starší kategorie postoupí do krajského 
kola.         
 Boj o postup bude ještě náročný, ale 
věříme, že se našemu družstvu podaří 
postoupit i v letošním roce. 

Nejlepší z nejlepších, reprezentanti, držitelé národních rekordů

Bohaté občerstvení zajištěno !!!

Závod přenáší přímým přenosem internetová televize www.firetv.cz

 Ve starší kategorii jsme nastupovali 
s vědomím nedoléčéného zranění kotníku 
jedné ze závodnic a i tato skutečnost spo-
lu s podklouznutím na dráze znamenala 
trestné body ve štafetě dvojic a páté místo 
v disciplíně. Zklamání si ale družstvo na-
pravilo v naší excelentní disciplíně v po-
žárním útoku dle mezinárodních pravidel 
CTIF, kde jsme vzhledem ke vzpomína-
nému zranění nastoupili pouze k prvnímu 
pokusu, přesto to stačilo na přesvědčivé 
vítězství. V této disciplíně vítězíme 
v rámci okresu nepřetržitě déle než pět 
let. Celkově si starší žáci udrželi průběžné
vedení v celoročním hodnocení.
 Mladší žáci předváděli už na trénincích 
vzestup výkonnosti a ten také dokázali 
prodat v obou disciplínách. Nejen že 

Vážení občané 
důležité upozornění
Dne 11.5.2013  se společně 

se sběrem objemného 
a nebezpečného 
odpadu uskuteční 

i sběr kovového odpadu. 
Společnost KOVO CZ  přistaví 

na parkoviště u hasičárny 
nákladní auto s obsluhou 
a každý občan zde může 

odevzdat kovový odpad, který 
mu doma překáží nebo 

se domluvit s obsluhou na 
odvozu z místa bydliště. Finance 
získané za tento kovošrot obdrží 

obecní úřad a budou použity 
na  nákup odpadkových 

košů pro obec. 
                OÚ Bludov

Sobota 25. května 2013 – 9:00 hod.
Český pohár Velkopopovického kozla v běhu 

na 100m s překážkami 2013
„B L U D O V S K Á   S T O V K A„

Big Shock pohár 2013
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Kulturní dům Bludov vyhlašuje soutěž o ceny pro všechny 
věkové kategorie Kreslený vtip na určité téma

Jako první to bude téma POLITIKA.
Nakreslený vtip můžete posílat mejlem, poštou nebo osobně 

do kulturního domu, termín je 20. května 2013. 
Jako inspiraci uvádíme vtip ze sbírky, kterou vystavoval 

pan Bedřich Kaňa na výstavě MŮJ KONÍČEK VIII. 

Skautský výstup na Ivančenu

V sobotu 20. 4.2013 plno členů skautského střediska Františka 
Pecháčka nastoupilo do vlaku a vydalo se na cestu. Mnozí měli 
víčka ještě stále těžká po krátkém spánku, ale brzké vstávání 
před pátou hodinou ranní nebylo jedinou zkouškou, kterou bylo 
třeba tento den složit.
 Letos jsme se totiž již po několikáté spolu s dalšími stov-
kami skautů a skautek z celé republiky rozhodli vzdát hold 
svým předchůdcům, kteří padli v boji proti nacismu. Čekala 
nás cesta na Ivančenu, kamennou mohylu v Beskydech pod 
vrcholem Lysé hory. Mohyla byla založena na památku členům 
„Odboje slezských junáků“, kteří byli dva týdny před koncem 
druhé světové války popraveni v polském Těšíně na židovském 
hřbitově. Mohyla se skládá z nejrozmanitějších druhů kamenů 
z různých koutů světa. Její součástí má být i kamínek z měsíce 
od astronauta a skauta Neila Armstronga. Kamenná věž symbo-
lizuje vlastenectví, statečnost a přátelství - tedy ideje, k nimž se, 
my skauti, hlásíme. Do roku 1989 byla i symbolem odboje proti 
útlaku a ilegální pochody skautů a trampů byly sledovány Státní 
bezpečností.
 A tak jsme i my po dlouhé cestě vlakem a náročném výstupu 
přispěli na mohylu svým kamenem z Bludova a s odlehčeným 
baťohem se rozhodli zdolat i nejvyšší horu Beskyd. Na vrcholu 
se nacházelo místy i po pás sněhu a hustá mlha. Cestou zpátky 
z hory, jak začalo sněhu ubývat a trasa byla lemována stále 
větším množstvím kvetoucích devětsilů, začínalo být jasné, že 
jsme dnešní výpravu všichni zvládli a unaveni jsme se vrátili do 
svých domovů…

Filip Horký – Samo
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Skautky a skauti z Bludova u mohyly na Ivančeně

Výhledy do mlhou zahalených beskydských vrchů

Bludovity, které letos přibyly na mohylu



Bludovan 3

Bludovan 4/2013

Informace o platbě  nájemného za hrobová 
místa na veřejném pohřebišti v Bludově

Obec Bludov žádá občany, kteří mají pronajaté hrobové místo 
na místním pohřebišti v Bludově, aby si v období od 6.5. 2013
- 30.6.2013 vyzvedli dodatek ke smlouvě o nájmu hrobového 
místa.  Uvedený dodatek řeší změnu poplatku za pronájem hro-
bového místa  a změnu poplatku za služby spojené s pronájmem 
hrobového místa. Změny poplatků jsou provedeny v souladu 
s novým ceníkem. 
 Po podpisu dodatku je nutné provést úhradu stanovených 
poplatků v pokladně obecního úřadu nebo zasláním na účet obce 
dle var. symbolu, který bude uveden v dodatku.
Pokladní hodiny Obecního úřadu Bludov:
Pondělí a středa 
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:00
Úterý a čtvrtek 
Návštěvu je možné si sjednat po telefonické domluvě.
Pátek - Zavřeno
Pro informace a případné dotazy se můžete obrátit na obecní 
úřad, paní Riedlová (tel. 583 301 430).

Obecní úřad Bludov

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Vážení občané
V sobotu dne 11.5.2013 stejně jako v minulých létech bude obec 
organizovat ve spolupráci se společností SITA CZ Rapotín sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou umístěny
pouze 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, 
televizory, 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. Nepotřebné oděvy, obuv, hračky 
a bytový textil (čisté a zabalené) odevzdejte do nového kontej-
neru na ulici Školní vedle kontejneru na elektrospotřebiče.
 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 Bludov

Svoz bioodpadu
Vážení občané 
Svozy BIO budou bývat pravděpodobně v odpoledních hodi-
nách – informace firmy SITA Rapotín pro občany, že svozový 
den se myslí od 6.00-22.00 hodin-.
 Děkujeme občanům za pochopení a současně upozorňujeme 
občany, že není technicky možné, aby zaměstnanci této firmy 
odebírali bioodpad v igelitových pytlích.
 Pro bioodpad jsou výhradně určeny hnědé plastové nádoby,
nejlépe o objemu 240 l. Tyto nádoby si lze zakoupit ve firmě
SITA Rapotín a také ještě ve velmi omezeném množství je
lze objednat u obecního úřadu.

     
Obecní úřad Bludov

V září loňského roku byly na vjezdech do obce naistalovány dva 
radary, které měří a signalizují okamžitou rychlost projíždějících 
vozidel. První radar je umístěn na vjezdu od Chromče (silnice 
I.třídy č.11), druhý na vjezdu od Zábřeha (silnice I.třídy č. 44). 
Mimo tuto signalizaci zařízení také registruje počet vozidel 
projíždějících měřeným úsekem, průměrnou rychlost vozidel 
a maximální rychlost vozidla a to vždy v souhrnu za hodinu, 
což tedy znamená 24 záznamů denně. Dne 18.dubna bylo za 
účasti montážního technika dodavatelské firmy provedeno první 
stažení dat. Údaje jsou  zajímavé a věřím, že i Vám, čtenářům 
Bludovanu, poskytnou hodnoty hodné zamyšlení.  
 Maximální  rychlost byla zaznamenána na zábřežském vjez-
du 25.2.2013 v 19:00 hodin a to 195 km/hod. Na tomto úseku 
dochází k zaznamenání maximální rychlosti nad 120 km/hod  
poměrně často, mnohem častěji než na vjezdu od Chromče. 
Může to být ovlivněno umístěním radaru, protože radar na vjez-
du od Chromče je umístěn již uvnitř obce, kdežto na zábřežském 
vjezd je rychllost měřena těsně za značkou označující začátek 
obce. Maximální rychlost samozřejmě může být měřena i vozi-
dlům s právem přednosti v jízdě tj. záchranná služba, hasičské 
sbory nebo policie. 
 Průměrná rychlost se pohybuje v rozmezí 52 až 55 Km/hod. 
Průměrný denní průjezd vozidel na chromečském vjezdu je od 
2500 do 2800 vozidel (bez rozlišení druhu vozidla – osobní ná-
kladní, motocykl,…) a na zábřežském vjezdu od 4100 do 4400 
vozidel.  Letošní průměrné údaje jsou sestaveny do přehledných 
tabulek.
 Statistické údaje jen dvakrát za měřené období zaznamenaly 
nulový hodinový průjezd vozidel a to na chromečském vjezdu  
24.12.2012 mezi 4:00 a 5:00 hodinou ranní a 25.12.2012 mezi 
6:00 a 7:00 hodinnou ranní.
 Stanoviště radaru na vjezdu od Šumperka, kde projíždí 
nejvíce vozidel, je v povolovací fázi (Stavební úřad Šumperk 
a  Krajský úřad Olomouc), protože zde je nutno osadit nový 
sloup pro umístění radaru. Po schválení  sem bude přemístěn 
některý ze stávajících radarů.
 Závěrem chci apelovat na všechny řidiče i ostatní účastní-
ky silničního provozu, aby dodržovali předpisy o bezpečnosti 
silničního provozu a to samozřejmě nejen v blízkosti radarů.

Ing. Milan Klimeš
místostarosta obce  

Radary – měřiče rychlosti jízdy vozidel v Bludově

silnice I/11 - od Chromče leden únor březen duben 
(do 18.4.)

průměrná rychlost - km/hod 53,1 53,2 53,3 53,4
maximální rychlost - km/hod 123 135 151 195
počet automobilů za 24 hodin 2520 2752 2812 2793

silnice  I/44 - od Zábřeha leden únor březen duben 
(do 18.4.)

průměrná rychlost - km/hod 52,8 53,3 54,1 55,3
maximální rychlost - km/hod 179 195 185 175
počet automobilů za 24 hodin 410,2 434,5 441 416,7

PRODEJE  v kulturním domě

v květnu 2013 
Čtvrtek 16. 5. - levný textil
Úterý 21.5. - levný textil 
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Kruh přátel hudby Bludov uvádí 

KONCERT
BELFIATO QUINTET

Hrají:
Otto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj

   Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář - fagot
  Kateřina Javůrková - lesní roh

 PÁTEK 24. KVĚTNA 2013  
v 16.30 Zámek Bludov

Program:
1.)  Antonín Rejcha: Kvintet Es-dur

     Lento, Allegro moderato,  Scherzo. Allegro, 
Andante grazioso Finale. Allegro molto

2.) Darius Milhaud: Suita pro dechový kvintet 
,,Krb krále René“(výběr)

3.) Ferenc Farkas: Rané maďarské tance ze 17. století
Intrada, Lassú, Lapockás tánc, Chorea, Ugrós

Dechové kvinteto tvoří studenti hudební fakulty AMU v Praze.                 
   Vzniklo v r. 2005 a zpočátku pracoval soubor samostatně. 
V letech 2007-9 vedl kvinteto pedagog Pražské konzervatoře 
Ondřej Roskovec, sólista České filharmonie a člen souboru 

Afflatus Quintet. Nyní hráči spolupracují  s profesorem HAMU 
v Praze Štěpánem Koutníkem. Belfiato získal v r. 2010 1. cenu 

na soutěži Antonína Rejchy  v rakouském Payerbachu  a  v  r. 2011  
3.  cenu  na mezinárodní soutěži dechových kvintetů Henri Tomasi 
Competention v Marseille, ze které si také odnesl  cenu za nejlépe 

provedenou povinnou skladbu ve finálovém kole.

-vstupné 40.- Kč-

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLUDOV
SKAUTSKÉ STŘEDISKO FRANTIŠKA PECHÁČKA 

BLUDOV A MORNSTEIN-ZIEROTIN
VÁS ZVOU NA

„NOC OTEVŘENÝCH KOSTELŮ“
KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 24.5.2013 

V BLUDOVSKÉM KOSTELE SV. JIŘÍ

Program
18:00 Mše svatá
19:00 Prohlídka interiéru kostela s odborným výkladem
19:30 Ukázka kostelního zpěvu
20:00 Prohlídka hrobky rodu Žerotínů s odborným výkladem
20:30 Prohlídka interiéru kostela s odborným výkladem
21:00 Ukázka kostelního zpěvu
21:30 Prohlídka hrobky rodu Žerotínů s odborným výkladem
21:45 Závěrečné slovo P. Otto Sekaniny

Volné prohlídky
19:00 - 22:00 Prohlídka interiéru kostela společně s výstavkou    
      historických fotografií
19:00 - 22:00 Prohlídka varhan, možnost výstupu na věž 
19:00 - 22:00 Prohlídka hrobky rodu Žerotínů

I občané Bludova měli možnost se zapojit do soutěže „Sbírej 
a vyhraj“, který připravila nezisková společnost Asekol, která 
klání organizovala v rámci společného projektu s Olomouckým 
krajem.
 Při odevzdání pěti spotřebičů ve sběrném dvoře v Bludově, 
obdržel účastník soutěže pět razítek. Soutěžní kupón pak odeslal 
na adresu Asekol. Čím více spotřebičů, tím větší byla šance 
k výhře.
 Cílem klání, jehož pilotní ročník proběhl v minulém roce, 
bylo zvýšit povědomí občanů o třídění elektra. V kraji se vloni 
do soutěže zapojilo 149 lidí, kteří odevzdali 745 elektro spotře-
bičů. V celé republice se pak do klání zaregistrovalo téměř 3000 
účastníků a vybralo se přes 14500 kusů starých spotřebičů.
 Kromě soutěže na sběrných dvorech připravuje ASEKOL 
ve spolupráci s hejtmanstvím v rámci informační kampaně také 
další aktivity. „S problematikou třídění elektro zařízení se budou 
moci obyvatelé kraje seznámit na vybraných akcích regionu, 
mimo jiné v Olomouci, Zábřehu a Hranicích. Pokračovat bude 
i prestižní klání pro obce nazvané „O keramické sluchátko“, 
popsal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michal Symer-
ský, který má oblast životního prostředí ve své kompetenci. 
 Občané Olomouckého kraje třídí elektro odpad svědomitě. 
Loni každý z nich společnosti ASEKOL  průměrně odevzdal 
1,87 kg vysloužilých elektro zařízení, což mimo jiné představuje 
například 44 tisíc starých televizorů a počítačových monitorů. 

Sběr vysloužilého elektra podpořila soutěž o hodnotné ceny

Olomouckému kraji patří v pomyslném celostátním měřítku 
3. místo.
 Obyvatelé regionu mají možnost odevzdávat nepotřebné 
elektro spotřebiče v celkem 50 ti sběrných dvorech. Na čty-
řiadvaceti místech v celém kraji jsou speciální uzamykatelné 
přístřešky E-domky. Na drobné spotřebiče jsou určeny speciální 
červené kontejnery v počtu 81. Občané do nich v loňském roce 
vytřídili takřka 46 tun drobných elektro zařízení.
 Předání cen se uskutečnilo dne 10. 4. 2013 v zasedací síni 
Kú Olomouc.

Josef Janko, účastník soutěže 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V květnu 2013 oslaví
Sládek Alfréd Družstevní  70
Stonová Jana Dr. Březiny 70
Hrochová Emilie Dr. Březiny 70
Maturová Věra Špalkova  75
Mikulová Irma Za Školou  80
Skoumalová Marie J. Žižky  80
Nimrichtrová Marie     Rudolfa Kordase        81
Šupina František          Komenského              81
Čejka Stanislav 8. května  82
Markovský Štěpán Plk.K.Hlásného 82
Stonová Květoslava Tř. A. Kašpara  82
Souralová Ludmila Tř. A. Kašpara 83
Hauk František Školní  85
Pavlů Oldřich Příční  85 
Hojgrová Věra Žerotínova  86 
Matýsková Věra Lázeňská  90
Pregetová Ludmila K.Hlásného 92
Šindlerová Františka 8. května  92
Preget Josef K. Hlásného 97

  Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, 
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají

Dne 10. května 2013 vzpomeneme 40. výročí 
úmrtí našeho drahého manžela a tatínka pana

Josefa Matějíčka
a dne 25. července 2013 vzpomeneme jeho 
nedožité 85. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou 
vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 
Jaroslava a děti s rodinami.

  Kdo žije v srdcích svých milých, 
není mrtev, je jen vzdálen

Dne 19.května 2013 uplyne 10.výročí od úmrtí pana

Zdeňka Štolce
Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli, vzpomeňte 
na krásné chvíle, které jste s ním prožívali. 
S úctou a láskou stále vzpomíná celá rodina.

POZVÁNKA
 

Do 12. 5.    Výstava maleb
Pá  3. 5.  20.00 Májový večer - Radečci, Omicron
Út   7. 5.              18.00       Kladení věnců k Pomníku padlých
St   8. 5.  16.00 Koncert KPH /zámek/
So 11. 5.               6.30 Zájezd do ZOO a Brněnská přehrada
Ne 12. 5.             16.00 Bojnická kapela
So 18. 5.               6.30 Zájezd do Polska
Pá  24. 5.  16.30 Koncert KPH /zámek/

na květen 2013 

  Dne 31. května tohoto roku jsme vzpomněli 
8. smutné výročí ode dne, kdy nás opustil pan

Jiří Valenta
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a dcery s rodinami.

Dne 20. května 2013 oslaví své 70. narozeniny paní 

Emilie Hrochová
Milá maminko, babičko, k Tvým narozeninám hodně 
zdraví, štěstí a pohody přejí manžel, dcery, vnoučata 

a všichni, kdo tě mají rádi.

K přání se připojuje i Sbor pro občanské 
záležitosti Bludov.

  Kdo žije v srdcích těch, které 
opustil, nikdy neodešel.

Dne 25. května tohoto roku vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana 

Ladislava Weisera
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a synové s rodinami.

  Dne 6. května 2013 by oslavila své 80. narozeniny paní

Zdeňka Markovská.
8. května to budou již čtyři roky, co nás navždy opustila.

S úctou a láskou vzpomíná manžel a syn s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

BOJNICKÁ KAPELA

Kulturní dům Bludov vás zve na vystoupení
slovenské dechové hudby

Neděle 12.května 2013 od 16:00
 • K poslechu a tanci 

• Občerstvení 
-vstupné 50 Kč-
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Ve středu 8. května 2013   
16.00 hod.

 Zámek Bludov
Hrají:

GERARD VERBA - KLASICKA KYTARA
ZDEŇKA OŠŤÁDALOVÁ - CEMBALO

JOSE MENDOZA – CHARANGO

PROGRAM:                                                      
Jean-Philippe RAMEAU, Manuel María PONCE,
Luis MERLIN, Gérard VERBA/José MENDOZA, 

Goran IVANOVIC, Luigi BOCCHERINI, Benigna DAVALOS, 
Astor PIAZZOLLA, Ernesto CAVOUR, Ariel RAMIREZ,

Pierre BLUTEAU

- vstupné 40.- Kč -

Kulturní dům Bludov Vás zve na

Májový večer

O5&Radeček

Pátek 3.května 2013 
od 20 hod.

Občerstvení zajištěno: 
TOČENÝ ŠERÁK A SVIJANY, 

GRILOVANÁ BLUDOVSKÁ KLOBÁSA…….atd. 

 vstupné 50.- Kč

Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na 

KONCERT     
Trio a cordes pincées de Paris

Kulturní dům Bludov pořádá  zájezd do Prahy
do Hudebního divadla Karlín na

muzikál z prostředí starověkého Egypta

Účinkují: Lucie Bílá, Dasha, Kamila Nývltová, Václav Noid Bárta, 
Marián Vojtko, Jiří Korn, Lukáš Kumpricht, Jan Urban, 

Kateřina Katchaba Nováková, Veronika Vyoralová, Oldřich Král, 
Tomáš Bartůněk

Muzikál AIDA měl premiéru v březnu 2000 a hrál se 4 a půl roku, 
čímž se zařadil mezi jeden z nejdéle hraných muzikálů na Broadwayi. 

AIDA byla uvedena ve více než 20 zemích celého světa 
a byla přeložena, včetně češtiny, do 15 jazyků. 

Hudba Eltona Johna je stylově eklektická. Najdeme v ní moderní 
reggae, Motown i gospel. Zastoupen je samozřejmě typický Eltonův 

pop a vystopujeme v ní i silný vliv africké hudby.

V sobotu 14. září 2013
Odjezd od KD Bludov v 6.00 hodin

Cena 1.100,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov vás zve  na výstavu maleb

Josef Macek - Bušín 
MALOVÁNÍ V ČASE

a
Rostislav Knápek – Bušín

BAREVNÉ VARIACE
Vernisáž - úterý 30.dubna 2013 v 18:00 hod.

Výstava potrvá do neděle 12. května 2013
a bude otevřena: soboty, neděle a svátky od 13 do 17 hodin

pracovní dny 10 -17 hodin

- vstupné dobrovolné -

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na 
nákupní zájezd do POLSKA

KUDOVA ZDROJKUDOVA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hodin

 sobota 18. května 2013
Cena 200.- Kč

Přihlášky v Kulturním 
domě Bludov tel.: 583 238 177
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

O čem se psalo v regionálním tisku v r. 1999
Chystaná asfaltová cyklostezka do Bludova vyvolala 
různé názory
 Novou asfaltovou cyklostezkou by se měla stát takzvaná 
stará cesta pokračující z Bludovské ulice v Šumperku na 
samotu Bludoveček. V současné době o její nové podobě 
jednají obec Bludov a město Šumperk společně s okresním 
úřadem. Přestože historikové považují lokalitu staré cesty za 
nejzajímavější v okolí, musí romantika ustoupit před cílem 
státní správy, která tímto splní požadavky Evropské unie. 
Ta totiž klade velký důraz na budování cyklostezek.
 Ještě před vybudováním císařské cesty ze Šumperka do 
Bludova v šedesátých letech minulého století sloužila chodcům 
i povozům takzvaná dvorská cesta. Podle některých historických 
pramenů ji lidé vybudovali ze zbytku zdiva nedalekého bludov-
ského hradu. V devatenáctém století uzavřel Šumperk s Bludo-
vem dohodu o obnově trasy, ale Šumperští závazek nesplnili. 
„Je zde patrně původní podklad, což je stavebně a historicky 
cenná záležitost. Obzvláště na bludovské straně,“ uvedl šumper-
ský historik Drahomír Polách.
 Stará cesta, lemovaná třešňovou alejí, patří k jednomu 

z nejvyhledávanějších míst k procházkám v okolí Šumperka. Její 
změna v cyklostezku vyvolává rozdílné názory. Původně se obec 
Bludov snažila udělat kompromis, který podpořili i ekologové. 
„Ve snaze neponičit původní ráz vznikl projekt, který by cestě 
ponechal původní tvář. Zůstaly by na ni fragmenty štětu, musely 
by se však udělat nové příkopy a přirozené obruby kvůli zpev-
nění. Ale v žádném případě jsme nechtěli, aby tam byl asfalt,“ 
uvedla pracovnice odboru výstavby Obecního úřadu Bludov Eva 
Kösslerová. Důvodů, které brání takovému plánu, je několik. 
V současnosti se v Bludově provádí pozemkové úpravy a dochá-
zí k propojování pozemků tak, aby vznikaly víceúčelové komu-
nikace. Další výhrady má referát dopravy okresního úřadu kvůli  
bezpečnosti dopravy.
 Zakonzervování cesty je další možností, jak vyhovět poža-
davkům orgánů státní správy a ponechat možnost dalším genera-
cím, aby v budoucnu mohly cestu navrátit do původního stavu. 
„Pokud to bude nutné a dojde k zaasfaltování povrchu, doufám, 
že cestu zakonzervujeme, aby působila přirozeně. Snad se za 
sto nebo dvě stě let někdo rozhodne cestu odkrýt a ponechat ji 
původní podobu,“ řekla Kösslerová.

Lázeňské okénko

Již každoročně nejen příznivci automobilů mohou zhlédnout 
přehlídku historických vozidel bez ohledu na značku a stáří, kte-
rá se uskuteční 11.5.2013 v Lázních Bludov od 10:45 hodin.

Program „Zahájení lázeňské sezony 2013“ 
bude zahájen již 14.5.2013.
Součástí je díky úspěšnému předešlému ročníku opět “Lázeňské 
dřevosochání“. Lázněmi se opět rozezní zvuky motorových pil 
za účelem tvorby uměleckých dřevěných soch. Tvorbu dřevě-
ných plastik bude moci veřejnost zhlédnout přímo v lázeňském 
parku ve dnech 14. - 17.5. od 9 do 18 hodin.   Mezinárodní 
účast sochařů, řezbářů z řad profesionálů, tak amatérů za účelem 
tvorby uměleckých dřevěných plastik slibuje zajímavou podíva-
nou. Příjemnou procházku parkem mohou návštěvníci zakončit 
občerstvením v lázeňské kavárně.

V pátek 17.5. v 17 hodin 
bude slavnostní vernisáží za účasti autora zahájena výstava fo-
tografií prof. Mgr. Jindřicha Štreita „Cesty životem“. Výstava 
fotografií bude v prostorách lázní do 30.6.2013.

V sobotu 18.5. 
bude samotné vyvrcholení oslav „Zahájení lázeňské sezony 
2013“ s bohatým kulturním programem.

Lázně Bludov žijí kulturně 
Jaro bude na kulturní život v Lázních Bludov bohaté O úvod se postarají od 14 hodin dechová kapela Bludověnka 

a mažoretky ze Zábřeha.
 O hodinu později požehná léčebnému prameni bludovských 
lázní kancléř Olomouckého arcibiskupství spolu s představite-
lem místní farnosti a farním pěveckým sborem.
 Po ukončení slavnostního aktu požehnání bude pokračo-
vat kulturní program vystoupením žákyň hudební školy Yamaha 
z Bohdíkova a místní skupiny historického šermu Páni z Bludova.
 Velký okamžik pro všechny zájemce o vytvořené plastiky 
přijde v 16:30 hodin, kdy bude zahájena vernisáž a dražba, 
které ukončí oficiální část programu. Celým programem bude 
provázet a po skončení dražby k tanci i poslechu hrát Láďa 
Doseděl „Hurikán“.
 V areálu lázeňského parku bude celé sobotní odpoledne pro-
bíhat velký staročeský jarmark.
 S prostředím rehabilitační části lázní se mohou návštěvníci 
seznámit od 16 do 17 hodin. Občerstvení je zajištěno, vstupné 
dobrovolné do klobouku.

V neděli 16.6.2013 od 14 hodin 
již popáté vystoupí vybraní účastníci festivalu Hudba bez hra-
nic v promenádním koncertu v lázeňském parku.
Příjemnou zábavu všem účastníkům přeje vedení Státních 
léčebných lázní Bludov, s. p.
Hlavně ať nám přeje počasí.

Další kosmetika v Kulturním domě 
Bludov ve čtvrtek 16. května 2013  

Tel.: 606 026 220

Upozornění: 
Kdo si koupil na dětském bazaru v Kulturním domě 
Bludov tyčku za kolo, prosím, volejte 737 387 352, 

chybí Vám ještě malá součástka.
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ANDERSENOVA NOC V KNIHOVNĚ
Letošní noc s Andersenem připadla na pátek 5. dubna a překle-
nula se do soboty 6. dubna.
 V naší bludovské knihovně jsme spali už po čtvrté. Sešli 
jsme se odpoledne v 18.oo hod., rozcházeli se ráno v 9.oo ho-
din. Spalo nás 10 dětí a 3 dospělí. Děti se sešly báječné – skoro 
všechny se znaly ze školy.
Pro nocležníky byl připraven bohatý program.
 Nejdříve nastalo ubytování, potom se děti chystaly na vy-
cházku do bludovských lázní, kde si pořádně zařádily v lázeň-
ském bazénu.

No, název tohoto článku nic moc, ale pondělí devátého dubna, 
když se konečně ohlásilo Jaro vytouženým sluníčkem, to teda 
bylo něco. 
 Tak tedy pěšky nebo na voze, nejlépe však na horském kole 
vzhůru dolů, to jest směr Dolní konec a u Panenky Marie vyletět 
z hlavní silnice do leva. Vyletět ze silnice je nutné, kdo zaváhá, 
toho přejede auto. A pozór, vidíme první informační panel  naší 
žluté okružní cesty po Brusné. Ale pozór, ten panel není vidět ze 
silnice, protože stojí ‚na kant‘ a tím pádem je neviditelný. Bylo 
by bývalo proto lepší otočit jej čelně směrem k silnici. Napří-
klad hypotetický, řekněme ruský turista, pokud by se tu náhodou 
objevil a ten panel konečně našel, řekl by na takovou skrývačku 
‚éto plócho‘. My, co pamatujeme ruštinu bychom mu rozuměli, 
co tím jako myslí. Hned poté by ten Rus hypoteticky přemístil 
ten panel na trávníček u pomníku Panny Marie, kde je místa 
dost, to aby jej bylo ze silnice lépe vidět. 
 Ale to je od věci, takže k tématu: ..a pak pokračovat po ne-
falšované polňačce směrem za humna (ta polňačka by zasloužila 
alespoň trochu posypu z našeho bludovského pískoviště). A poté 
dále k nedalekému druhému‚ informačně - panelovému zasta-
vení‘ a potom přímo nahoru po louce k vrcholovému výhledu 
z Brusné. Ale POZOR – protože při troše nepozornosti hned 
u této druhé informační  tabule spadneme do příkopu. Chybí zde 
totiž docela malá lávka, která by přes ten příkop vábila turistu 
vykročit vpřed, čili dostat se přes tu nenadálou překážku, aniž 

by bylo nutné riskovat ‚jelení skok‘. Tady by na to ruský hypo-
tetický turista opět řekl : „.... …..“ - však už víme co, takže není 
nutno se opakovat.
 A konečně jsme nahoře: pohled z Brusné je naší vrcholovou 
prémií, protože je naším bludovským nejpanoramatičtějším (uf) 
výhledem, který tu máme, a to hned za humny - obec se zářícími 
novými fasádami domů v jarním slunci. V tom jásajícím sluneč-
ním svitu jako by nastával čas plný příslibů a očekávání. 
 Carpe Diem „Užij Dne“, pojem, který zavedl starořímský 
básník Horatius a po něm pak celý Řím a po něm pak následně 
celý pozdější Svět (díky, Internete). A my tak můžeme naplnit 
tento věčný výrok výstupem na Brusnou. Duše roztetelená 
blahem zažije zde naplnění a tělo se příjemně protáhne. Nic se 
nevyrovná skutečnému prožitku, když oko bloudí po tom pře-
nádherném horizontu kopců na obzoru a kdo má u sebe foťák, 
určitě si tu krásu zvěční.
 Tož přivítejme Máj a pojďme si ještě sednout po té túře přes 
Brusnou na „lavičku v jasmínu“ u našich bludovských lázní. 
Ale Pozór – na té lavičce vpravo si docela nedávno ulevil nějaký 
pes, přičemž jeho ‚vonný pozůstatek‘ tam na sedáku lavičky leží 
patrně dodnes. Možná je to náhrada vonného jasmínu, který zde 
ve skutečnosti chybí. Ostatně nedivme se tomu psisku, když ta 
Májová lavička není už nějakých padesát let natřená a je už tak 
zašlá, že ten pes si to vyložil navzdory Máchovi po svém, rozu-
měj po psím způsobu...     

    Roman Žalio

Jak jsem se rozjařil na Brusné aneb Bludov vstupuje do turistické sezony 2013

 V knihovně už byla připravena večeře. Po ní následovala 
výtvarná dílna, pohádkový kvíz s obří tajenkou, psaní přáníček 
pod pohádkovník, hry a soutěže – nejvíce se líbila – KDO MÁ 
POD ČEPICÍ – a jak to všechno dopadlo?
 Vyhráli všichni, protože si přinesli na hru kšiltovky a každý 
pod ní něco hezkého našel.
 Na dobrou noc jsme si přečetli pohádky, usínali jsme kolem 
půlnoci.
 Ráno nás čekala dobrá snídaně, předávání dárečků – jú, ty 
pokladničky- balení věcí – a to nejdůležitější-zakopávání přání-
ček pod strom POHÁDKOVNÍK.
 Se spoustou krásných dojmů jsme se rozcházeli domů.
TAK ZASE ZA ROK!

S. Holinková
knihovnice
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Veterinární služba
Veterinární služba oznamuje občanům,
že hromadná vakcinace psů proti  vzteklině, popřípadě ostatním 
nákazám, bude provedena dne 11.  května 2013: 
8:00 - 8:15 hod na dolním konci u Panenky Marie
8:20 - 8:35 hod v zahradě kulturního domu  
8:40 - 8:55 hod  na horním konci u lip
9:00 - 9:15 hod u Nealka
9:15 - 9:20 hod u železniční zastávky Bludov (směr Chromeč)
Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců.
Vzhledem k poměrně vysokému  počtu chovaných psů je vhodné 
použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním onemocně-
ním psů jako je psinka, infekční zánět jater, parvoviroza, infekční 
kašel, ale i leptospiroza, což je onemocnění, které přenáší hlodavci 
a je přenosné i na člověka. 
Očkování proti vzteklině stojí 150 Kč, cena kombinace je 300 Kč. 
Výše zmiňovaná vysoká koncentrace psů vede i k poměrně 
velkému promoření jak zevními cizopasníky ( blechy a klíšťata), tak 
vnitřními cizopasníky ( škrkavky a tasemnice). 
Doporučujeme proto psa alespoň 2x ročně odčervit, 
cena 1 tablety je 35 Kč na 10 kg váhy psa. 
Tablety zabírají na všechny vnitřní červy, Dle potřeby je nut-
no použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem 
tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést 
i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, které zbavují 
psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat , což je prevence boreli-
ózy, která je přenosná nejen na psy , ale i na člověka. Tyto moderní 
preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.

MVDr. Petr Šebesta, Severovýchod 11, Zábřeh 

O rekordní BLUDOVSKÉ OBŘÍ KRASLICI 
se v letošním roce psalo i v časopise 

pro esperantisty.

Program:
SEMO Smržice
- Šlechtění, produkce a prodej osiv zeleniny a květin
- Poradna pro zahrádkáře

Prostějov
- Botanická zahrada 
  Petra Alberta

Tovačov
- Zámek

Brodek u Přerova
- Zvonkohra

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:30 hod.
Cena:  200,- Kč

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

Zájezd se uskuteční jen 
při dostatečném počtu účastníků

v sobotu 7.září 2013 

Smržice, Tovačov

Český zahrádkářský 
svaz ZO Bludov

pořádá zájezd
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Vzpomínka na P. Karla Dřímala – vzpomínal P. Oldřich Koutný

Blíží se květnové výročí konce druhé světové války. Jednou 
z jejích obětí byl i bludovských farář P. Karel Dřímal. Když 
jsem zpracovával jeho medailon do chystaného Martyrologia 
české a moravské katolické církve ve 20. století, narazil jsem 
i na svědectví jeho kaplana P. Oldřicha Koutného. To je uloženo 
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, fond 
Josef Beneš (1905-1979). Jde o dopis, který psal P. Oldřich 
vyšehradskému kanovníkovi Josefu Benešovi, který sepisoval 
příběhy kněží umučených nacisty. P. Oldřich byl v tu dobu de-
vět let po propuštění z bolševického kriminálu a působil jako 
kněz u řádových sester v Plavči. Již tenkrát se u něj projevovaly 
zdravotní následky obou kriminálů, na něž po čtyřech letech 
předčasně zemřel. Za laskavé zprostředkování svědectví děkuji 
Dr. Janu Stříbrnému z České křesťanské akademie.
 Následující řádky jsou neobyčejně silným svědectvím dvou 
velkých bludovských kněží 20. století – jak P. Karla Dřímala, 
tak P. Oldřicha Koutného. Děkujme Bohu, že dnes už nejsme 
vystaveni tak velkým zkouškám, jako naši někdejší kněží 
a jejich spoluvězni. Jejich oběti a hrdinství si nijak nezadalo s na-
ším obecním patronem sv. Jiřím, jehož památku jsme o nedávné 
pouti slavili. 

Stanislav Balík ml.

P. Karel Dřímal, kons. rada, farář v Bludově. Bodrá, rozšafná, 
hanácká povaha, vyznačující se rozvahou, klidem, rozumným, 
moudrým nazíráním na život. Lidumil. Veliký lidumil, měl lidi 
tak rád, že za celou dobu, co jsem s ním byl, neslyšel jsem tu 
nejmenší stížnost na farníky z jeho úst. Bludov měl tak rád, že 
stále opakoval, když jsme byli v Terezíně: „Aspoň kdybych tam 
byl pochován.“ Nebyla to vůle Boží. 
 Spolukněze měl rád, neomezoval je v práci, dovedl je 
vždy chránit a za ně se obětovat. Byl to člověk zlatého srdce 
a skutečně nemám ani jednu nejmenší vzpomínku, která by za-
střela jeho zářivý obraz. Obraz dobrého člověka. Byl skromný. 

Jednoduše, prostince zařízen na faře. Neuzavíral se ve faře. Kaž-
dý mohl přijíti a lidé toho využívali tak, že jsem vesele říkával: 
fara je průchodní dům. Na ulici každého zastavil, ke každému 
měl úsměv a svůj typický humor.
 Jen maličkou poznámku k jeho povaze a osobnosti. Jednou 
se mi zmínil o panu arcib. Stojanovi (ve vzpomínané době byl 
ještě kroměřížským kanovníkem, ne arcibiskupem – pozn. SB). 
Byl v Bludově u Kostelíčka Božího Těla. Pan arcib. Stojan šel 
pěšky z nádraží bludovského, jak si přál, stavil se ve faře, v kap-
lánce P. Karla. Tam se převlékl a šel s poutí ke Kostelíčku. Když 
se vrátil od Kostelíčka, v kaplánce vzal na sebe svůj ošumělý 
šat a popadl ten nejhorší klobouk, jak se domníval, že je jeho. 
Tu se asi snad jednou v životě zmýlil. Byl to klobouk P. Karla. 
Poslal mu ho zpět z Olomouce, opravený, vyčištěný s prosbou: 
„P. Karle, pošli mně můj klobouk, ale takový, jak je.“ Aspoň 
tolik k obrazu pana faráře, když jsme byli spolu v Bludově. Jako 
kněz byl horlivý v kostele. Jinak činný ve spolcích – v záložně, 
v mlékárně, v katolických spolcích.

Školní rok 1940/41, P. Karel Dřímal uprostřed

P. Karel Dřímal uprostřed vlevo, P. Oldřich Koutný uprostřed vpravo
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 Jako člověk ukázal se nejkrásněji ve vězení. Odvezli nás 
společně 3. května 1944. Zatýkali ho v jeho pokoji. Byl klidný, 
ale na jeho tváři byla vidět vážnost okamžiku. Byla smutná, 
tehdy jistě tušil, že se již nevrátí. V Šumperku byli jsme oba 
v temné kobce, později ve světlé. Snášel to velmi statečně a zpí-
vali jsme nábožné písně. Tam jedenkrát, jak si pamatuji, chtěli 
ho gestapáci bít. Pan farář sdělal brejle a pravil: „Jsem starý, 
když mne zabijete, berete to na svědomí.“ A nebili.
 Odváželi nás do Terezína. Zde bych charakterisoval pana 
faráře: byl to náš táta. (Nevím, zda ostatní spolubratři s tím sou-
hlasí.) Jedno na něm krásné bylo, a to podtrhuji: nevyhnul se ani 
jednomu cvičení, všechno nesl s příkladnou trpělivostí. Pamatuji 
se, když se nás zmocňovala netrpělivost, to se on ozval. Zapa-
matoval jsem si obsah těchto slov: „Ne, nemyslete, že Vaše oběti 
by byly zbytečné, jsou nutné, aby svět viděl, že za svůj milý ná-
rod trpíme a rádi trpíme.“ Byl to on, který dovedl několika slovy 
nadchnout a svým příkladem uklidnit. Denně večer měl několik 
slov a společnou modlitbou jsme končili den. 
 Z pětatřicítky na čtvrtém dvoře nás přestěhovali na druhý 
dvůr. Tu se zase ukázal krásný rys jeho povahy. Netlačil se, aby 
na pryčně zaujal místo, byl poslední v řadě, ač věděl, že na něho 
nezbyde místa v kobce. Nezbylo. Chlapci (všichni měli dobré, 
zlaté srdce) obětavě mu místo udělali.
 Na druhém dvoře jsme dlouho nebyli. Z bolestných zážit-
ků druhého dvora bylo komando kopání zákopů u Terezína. 
K mému úžasu mi jednou řekl: „Chodím tam rád“, ale smutně 
se na mne podíval a pravil: „Tam se trochu najím“. Byly tam 
přídavky. 
 Jednou vrátili jsme se z komanda a všechny naše svršky 
byly již odstěhovány. Hledali jsme je. Konečně zase na čtvrtém 
dvoře. Tam byl pan farář již kost a kůže. Přišel jednou za mnou 
a řekl mi, že se bude hlásit do kuchyně (škrabárna brambor), že 
se tam aspoň trochu nají, že je nejstarší a má na to právo. To 
bylo cosi zvláštního, neboť jeho skromnost mu nedovolovala se 
někam hlásit. Ale byl hlad, strašlivý hlad. „Máte právo, ale radit 
Vám nemohu, což kdyby se Vám tam něco stalo“, odpověděl 
jsem. Když jsem druhý den přišel z komanda, pan farář, jako 
vždy, šel mi naproti a donášel mi trochu polévky. Zlaté srdce!
 Byl v kuchyni. Za týden viděl jsem, že má na prstech rány, 
že má je rozřezány, rozšvihány a v nich hlínu a špínu. Uchopil 
jsem jeho ruce a prosil jsem, aby tam nechodil. Nechtěl odtud 
odejíti. Rány se mu zanítily a přes naléhání všech odmítl jít na 
„Krankenrevír“, že to nestojí za to, že za 14 dní se pojede domů. 
Doma, že si to nechá ošetřiti. Pravděpodobně, a docela opráv-
něn, se gestapáků bál. Já snad bych také nešel, vždyť kolikrát to 
byla hrůza, co oni dělali. Palec mu začal uhnívat, již nechodil do 
kuchyně, dali ho na pětatřicítku, kde byli nemocní.
 Sběh událostí byl tak rychlý, že Vám nemohu sdělit osobně, 
jen to, co mi pak řekli o něm moji spolubratři. Já totiž na ko-
mandě dostal jsem silný otřes mozku. Spolubratři mě s takovou 
obětavostí dotáhli do Terezína, jinak bych zahynul. Zde jsem byl 
v bezvědomí a blouznil bez lékařského ošetření. Jedno jen vím, 
když jsem se probral na chvílečku, stál u mne pan farář. Poprvé 
viděl jsem tvář jeho velmi smutnou a slyšel jsem jeho poslední 
slova: „Kdyby aspoň Ty ses vrátil!“ Pak nevím nic.
 Když se trochu má nemoc zlepšila a já jsem byl při sobě, 
prosil jsem spolubratra V. Riedla, aby mne donesl k panu faráři. 
Uchopil mne a nesl mne na pětatřicítku. Bylo zamknuto, vevnitř 
se nikdo neozval, nebylo nic vidět. Šel se mnou zpět. Za malou 
chvíli přišlo osvobození. Pan farář byl první na propouštěcí 

listině. V. Riedl spěchal k němu. Vrátil se, uchopil mne a donesl 
mne již k jeho mrtvole. Bolest to byla pro mne strašná. 
 Nic jsem s ním nemohl dělati. Vše bylo zamořeno tyfem. 
Usiloval jsem z Prahy o něho, kdepak! Z Bludova rozjel jsem se 
do Terezína a zjistil jsem k mé velké bolesti, že je spálen a jeho 
popel nasypán do společného hrobu v Bohušovicích na hřbitově. 
Více nic jsem nezjistil.
 O jeho illegální činnosti nevím nic, jen to, že často přestrojen 
a ve vázance odjížděl, že byl v illegalitě. Jeho smrt 5.5.1945.
 Jeho data životní neznám, musel byste se, pane kanovníku, 
obrátit na jeho sestru, která byla u něho hospodyní: Andělka Dří-
malová, Medlovice čp. 30 u Ivanovic na Hané.
 Pane kanovníku, ty věci si zpracujte dle svého. Co se týče 
mé maličkosti, nemusíte se o mně zmiňovati. Rád jsem Vám vy-
hověl, i když ne hned, můj zdravotní stav mi to nedovoloval. Píši 
přímo na list a myšlenky tak, jak mě napadly. Doufám, že jsem 
Vám přece aspoň něčím posloužil. Rád jsem to udělal. Jsem 
Vám vděčný, že chcete něco napsati o P. Karlu Dřímalovi. Věřte, 
každý, kdo ho znal, kdo s ním přišel do styku, ať ve vězení, nebo 
v Bludově, musí říct: Měl zlaté srdce.
 Ještě Vás prosím, že Vám to píši tak i s chybami, neuceleně 
slohově a ne v lepší úpravě. Jsem rád, že to dopíši, poněvadž 
srdce se zase hlásí svou slabostí.
 Již to tak přijměte ode mne, jak to je. Rád jsem Vám posloužil 
a děkuji za to, že jste se na mne obrátil. Jsem Vám vděčný, že se 
ujímáte mého šéfa, pana faráře Dřímala. 

Váš Oldřich Koutný
Plaveč, 8. listopadu 1965

Kamenictví – Kováč
VÝROBA A OPRAVY POMNÍKŮ
Hrabenov 129, mobil:605 94 64 68

www.kamenictvikovac.cz 

Výroba pomníků ze žuly
Žulové rámy,sokly, krycí desky
Zhotovení betonových základů
Opravy pomníků ,rovnání rámů

Sekání nápisů
Zlacení, stříbření,barvení písma

Broušení pomníkových dílů  
Prodej a montáž doplňků 

(lampy, vázy, okýnka, kříže, růže)
Kameny na grilování

Stačí prozvonit - zavoláme
Schůzku si můžete domluvit kdykoli

Termín objednávky se snažíme 
přizpůsobit zákazníkovi 

Nenabízíme dárky ani slevy 
ale příznivé ceny 

Cenová konzultace a doprava zdarma

Nabídka našich služeb
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Den učitelů v naší škole
Letos jsme si připravili dárek pro naše nejstarší školáky. Žáci 
9. ročníku si mohli „zaučit“ v prvních třídách, vrátit se o pár let 
zpět, ale v jiné pozici - za katedrou. A jak se jim to líbilo? 

Velikonoční dílna ve školní družině

Zprávy ze školy

Dne 27.3.2013 jsem si my, žáci 9.ročníku, vyzkoušeli učite-
lování. Učitelkami jsme se stali pro malé prvňáčky. A protože 
bylo před Velikonocemi, vytvořily jsme jim pestrý program. 
Na začátku jsme si povídali o velikonočních tradicích. Děti s 
radostí odpovídaly na naše otázky. Velmi nás překvapila jejich 
zvídavost, ta už se v naší deváté třídě moc nevidí. Ale nezůstali 
jsme jen u tradic. Chvilku před vyučováním jsme jim schovaly 
velikonoční vajíčka - děti je pak bleskurychle našly. 
V našem dívčím týmu byly : Ivča Ospálková, Nika Zatloukalová 
a Marťa Zlámalová.
 Děti si nás velmi oblíbily a společně jsme si hodinu užili. 
Přejeme všem prvňáčkům všechno nejlepší!  
Ivča Ospálková, Nika Zatloukalová
Učení bylo velice zábavné a bylo fajn se vrátit do dětských let. 
Velice jsme si to užili, bylo to pěkné zpestření dne. Doufáme, že 
se to malým prvňáčkům líbilo. 
Ondřej Laštůvka, Pavel Feit
Pozn.: Den učitelů (28.3.) jsme museli z důvodu prázdnin 
přeložit na 27.3. 

                                  Březinová Jarmila

Sportovní soutěže žáků 1. stupně
Březen byl pro žáky 1. stupně naší školy měsícem sportovních 
soutěží. Proběhla obě okresní finále ve vybíjené žáků 4. a 5. 
tříd a také oblastní kolo ve florbale. Zatímco ve florbale se nám 
tentokrát nedařilo /nepostoupili jsme do okresního finále/, ve 
vybíjené jsme byli úspěšnější. Děvčata obsadila pěkné 4. místo 
a chlapci si z okresního finále přivezli vynikající 2. místo. 
 Družstvo dívek hrálo ve složení: Lucie Matějová, Katka 
Válková, Soňa Ženčáková, Štěpánka Březinová, Adéla Matě-
jová, Štěpánka Skoumalová, Kristýna Jančálková, Eliška Ju-
ránková, Zuzana Dvořáková, Hana Gahaiová, Barbora Filipová 
a Karolína Ščučková.
 Chlapecké družstvo: Adam Hýbl, Jiří Sadil, Pavel Mazák, 
Patrik Šíbl, Ondřej Musílek, David Kohout, Štěpán Vojtek, 
Šimon Pešák, Jan Kvapil, Vojtěch Kotrlý, Filip Matějček 
a Zdeněk Zlámal.
 Chtěla bych všem, kteří naši školu reprezentovali, poděkovat 
a těšit se s nimi na další sportovní soutěže, které nás  letos ještě 
čekají /fotbal a atletika/. 

            Mgr. Eva Macková

Na Zelený čtvrtek jsme pro děti ve školní družině připravili veli-
konoční tvoření.  Vyráběli jsme různé dekorace. Děti vyzkoušely 
nové techniky např. patchwork na polystyrenovém vajíčku, ale 
zdokonalily se i v ostatních technikách. Svoje výtvory si spoko-
jeně odnesly domů , kde je zcela  určitě použily k  velikonoční 
výzdobě.
      Soňa Nikolovová
      vychovatelka ŠD

Malí autoři ve školní družině
Ani v letošním roce jsme neporušili tradici a v měsíci březnu  
jsme navštívili místní knihovnu, prohlédli si společně spoustu 
zajímavých knížek a hlavně si děti odnesly nápady, jak vytvořit 
knížku vlastní. Vzniklo celkem 17 knížek, v některých byly po-

hádky,  v jiných se povídalo  o zvířátkách nebo velikonočních 
tradicích. Nechyběly ani knížky plné humoru. Největší ocenění 
si zaslouží  Daniela Oláhová ze 3.třídy, která nás svoji knížkou 
opravdu velmi pobavila. Velkou pochvalu si také zaslouží Eliška 
Juránková ze 4.třídy, Ema Brokešová a Jana Sadilová ze 3.třídy,
Tobiáš Kříž, Lucie Ženčáková, Šimon Kundrata ze 2.třídy 
a Michaela Maturová, Elizabeth Grycová, Karolínka Juránková 
a Markéta Nedomová z 1.třídy.
   Soňa Nikolovová

vychovatelka ŠD
Recitační soutěž
21.3. 2013 se konalo okresní kolo v recitaci. Naši školu re-
prezentovali  David Matějček z 1. třídy a Daniela Oláhová ze 
3. třídy, kteří postoupili z okrskového kola. Daniela se umístila
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Základní škola Karla staršího
 ze Žerotína Bludov srdečně zve

rodiče, prarodiče, přátele a příznivce školy, 
současné i bývalé žáky na 

OSLAVY 
 k 355. výročí založení školy v Bludově 

a 105. výročí založení měšťanky v Bludově

KDY:  sobota 8. června 2013 od 13:00 hodin

KDE: hasičský areál/kulturní dům a prostory školy

PROGRAM: školní akademie žáků, prohlídka školy, hudba 
k tanci a poslechu, občerstvení a další doprovodné aktivity

Bližší informace budou před oslavami zveřejněny 
na stránkách školy: www.zsbludov.cz

Ozdravný pobyt Putování lesem 
se skřítkem Ostružníkem Ostružná 
2.4. - 12.4. 2013

Díky Státnímu fondu životního prostředí ČR získala naše škola 
dotaci na projekt - Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší.
 Podpora v rámci programu je poskytována na realizaci 
ozdravných pobytů žáků 1. stupně základních škol z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. tam, kde koncentrace suspendo-
vaných částic PM10 překročily alespoň 1x v období 2005 - 2009 
roční imisní limit. Ozdravný pobyt se realizuje na minimálně 
10 dní se zaměřením na environmentální výchovu. 
 Náš ozdravný pobyt začal hned po Velikonočním pondělí, 
kdy jsme se shromáždili na Bludovském nádraží a plni očekává-
ní jsme nasedli do vlaku směr Ostružná. Předpověď počasí nás 

sice trochu děsila, hlavně rodiče a paní učitelku, ale náladu  jsme 
si zkazit nenechali. Ostružná nás uvítala celá zasněžená a všech 
11 dní jsme si užívali na sněhu. Ubytovali jsme se v rodinném 
penzionu Anežka. K dispozici nám byl i menší bazének, který 
jsme hojně využívali. 
 Každé ráno sice v 8 hodin začínalo vyučování a učili jsme se 
až do oběda, ale po odpoledním klidu, kdy nás měli na starosti 
2 členové OS Gaudolino, jsme hráli venku různé hry, stavěli 
bunkry, bobovali nebo se jen tak váleli ve sněhu. Večerní pro-
gram byl také různý – poznali jsme nové společenské karetní a 
deskové hry, vyrobili jsme si ruční papír, skřítky, se kterými jsme 
hráli divadlo, auta, která sama jezdila aj. Nejvíce se nám líbila 
diskotéka, kde jsme se pořádně vytancovali.  Víkend jsme začali 
velkým projektem, kdy se z nás stali zoologové, kteří objevili 
nový dosud neznámý zvířecí druh a tento jsme museli vědecky 
popsat a představit ostatním. Toto vše i v anglickém jazyce.
 V neděli jsme se vypravili na celodenní výlet do Lesního 
baru v obci Horní Lipová. Čekal nás tu horký čaj a opekli jsme 
si špekáčky. Poté jsme navštívili i Faunapark, kde nejvíce našeho 
obdivu získala puma a téměř bez přestávky běhající a skákající 
liška. Byli zde také různí papoušci, opice a mnoho dalších zají-
mavých zvířat. 

na 1. místě a bude naši školu reprezentovat v Olomouci 
v krajském kole. Dětem blahopřejeme a děkujeme za jejich 
snahu a práci.

Jarmila Březinová

Prvňáčci ne exkurzi u Holínků
„Jaký kus nábytku bude asi truhlář vyrábět?“ Tato věta 
v učebnici matematiky nás inspirovala k prohlídce výroby 
nábytku v místní firmě pana Holínky. Děti si 16. dubna v dílně 

prohlédly výrobu nábytku – materiál, stroje, hotové výrobky atd. 
Děkujeme paní Holínkové za vstřícnost a ochotu.                                                                                            

Jarmila Březinová a Irena Dokoupilová
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V sobotu 20.4.2013 provedli členové a příznivci Českého sva-
zu ochránců přírody úklid a opravu naučné stezky „Bludovská 
stráň“. Byla provedena oprava terénních schodů, odstranění 
náletů a spadaného listí. Takže využijme jarního počasí, kdy je 
bludovská stráň nejkrásněší, plná jarních květin, k vycházkám za 
poznáním a relaxací.

Milan Klimeš
Předseda ZO ČSOP Bludov

Naučná stezka „Bludovská stráň“ 
je připravena na sezónu 2013.

Dopis od žáků 5. ročníku z ozdravného pobytu v Ostružné
Milí Bludováci, 
posíláme Vám srdečné pozdravy z ozdravného pobytu v přírodě. 
Hned po Velikonocích jsme se vydali do malebného penzionku 
v Ostružné, kde jsme strávili nezapomenutelných dvanáct dní. 
 Dopoledne jsme se věnovali studiu a poté na nás čekaly zá-
bavné hry, které pro nás připravili instruktoři občanské organi-
zace Gaudolino. Zdravý horský vzduch jsme si užili při stavění 
sněhuláků i během túrky do nedaleké lesní restaurace v Horní 
Lipové. Navštívili jsme také fauna park, kde jsme pozorovali, 
jak se zdejší zvířata, jako jsou srnky či lišky, připravují na pří-
chod jara. 
 Večery jsme trávili také společně. Zhlédli jsme zajímavou 
přednášku o Číně, zúčastnili jsme se talentové soutěže a mnoho 
legrace jsme si užili při koupání v bazénu a během diskoték.  
 Na „školu v přírodě“ budeme velmi dlouho vzpomínat 
a chceme touto cestou poděkovat paní učitelce Ditě Kaňákové, 
která ji pro nás zorganizovala. 

            S pozdravem 
            žáci 5. třídy ZŠ Bludov 

 Celý pobyt jsme za hry a aktivity sbírali body, které jsme 
nakonec vyměnili za hodnotné odměny. Byl to krásný zážitek 
a dozvěděli jsme se také mnoho o ekologii a ochraně životního 
prostředí. 
 Tímto chceme poděkovat všem, kteří nám při tomto pobytu 
pomáhali, zejména pak p. Strnadové za věcné dary a p. Matějovi 
za odvoz zavazadel.
      Mgr. Dita Kaňáková

Beletrie pro dospělé: 
Carroll, Lee Černá labuť vzlétá
Francková, Z. Osudová vteřina
Ciprová, O. Princezna Veronská
Šíbr, Z.  Duha nad lesy
Tučková, K. Žítkovské bohyně
Scanlan, P. Vše pro lásku
Beletrie pro mládež: 
Walliams, D. Pan Smraďoch
  Procházky po lese
Brezina, T. Maska se zářícíma očima
Wilsomová, J. To nejhorší na mé sestře
  Šmoulové - Prťata
Harperová, A. Psí ráj - Packa
Naučná pro dospělé: 
Brown, S.L. Jak poznat nebezpečného muže
Tepperwein, K. Mentální tréning
Brokbals, W. Hry a hračky ze dřeva
Naučná pro mládež: 
La Bedoy‘ere, C. Malý farmář - Zvířata na statku

Nové knihy k 9.4.2013

Práce ve svahu nad nádražím

Zasloužená odměna - srnčí guláš z myslivecké výstavy



Co se děje v MŠ aneb plavání nás baví
 Abychom se řádně připravili na letní radovánky, neporu-
šili jsme „školkovou“ tradici a vyrazili na lekce plavání do 
krytého bazénu v Šumperku. No, možná zpočátku nás trochu 
strašila hluboká voda, ale když se nás ujaly instruktorky plavání 
a předvedly nám, že se také nebojí, strach někam zmizel ? A jak 
to bylo dál? 
   Za okny ještě sníh a my řádili pěkně v teploučku, plavali na 
zádech, na bříšku, trošku jsme se měnili v „potápky“ ?. Pravdou 
je, že nám chvíli trvalo, než jsme získali jistotu, že se neutopíme. 
Možná neplaveme úplně tak, jak se má, ale to nám je fuk! Hlav-
ní je, že se už v létě nemusíme bát bazénů a tobogánů. 
   A víte proč? Protože umíme plavat! 

Za kolektiv MŠ
Nétková Kateřina

Velikonoční dílny v MŠ

Ačkoli nám počasí vůbec nepřálo, za okny mrzlo, jako když 
praští, poletoval sníh, nikdo by v ten den nevěřil, pokud by to 
sám neprožil, že tu zase po roce blíží se Velikonoce. A s nimi již 
tradiční oblíbené velikonoční dílny v mateřské škole.
 Ty se letos uskutečnily 26.3.2013 v odpoledních hodinách. 
Paní učitelky si pro rodiče s dětmi připravily 4 druhy tvoření. 
Vzhledem ke každoroční vysoké účasti se tvoření konalo ve 
dvou třídách. V Motýlku se zdobily 2 vajíčka, a to ubrouskovou 
technikou a další zajímavou technikou.
V Myškách se vyráběla velikonoční přáníčka se slepičkou 
a na pověšení nazdobeného kytičkami papírového beránka na 
klacíku. Za drobný příspěvek do kasičky si děti vybraly, kolik 
výrobků si budou chtít s rodiči vyrobit a mohly se společně do 
„toho“  vrhnout. Takže, porozumět postupu, tamto obkreslit, 
vystřihnout, přidržet, přilepit, nakreslit, tamhleto natřít, nastříkat, 
nechat uschnout, odlepit, ...uf. Maminky, tatínci, ale i babičky 
a starší sourozenci společně s dětmi trpělivě a snaživě pracovali 
na výrobku, který se jim společnými silami podařilo dokončit 
do vysněné podoby. Domů si tak mohly děti spokojeně odnést 
zasloužené, společně vytvořené velikonoční výrobky. 
 Avšak pro mne, z pozice maminky i paní učitelky bylo 
nejcennějším momentem vidět zářící očka dětí k rodičům a rado-
sti z krásných velikonočních výrobků, které si v mateřské škole 
mohly společně s rodiči vytvořit, a tak i strávit nenahraditelné 
chvíle s našimi nejbližšími.

Za kolektiv MŠ Bc. Dana Březinová

Tak už konečně přišlo...
...Ptáte se, co? No přece jaro. Také děti v naší mateřské škole 
toužebně očekávaly, kdy už konečně bude svítit sluníčko, vysuší 
louže a bláto na školní zahradě. A až bude hřát, aby na sebe 
nemusely vrstvit tolik svetrů, šálů, rukavic a bund, které je tolik 
svazuje.
 Od prvního jarního kalendářního dne čekaly a vyhlížely to 
správné počasí, aby se v průvodu mohly vydat na zahradu a spá-
lením Moreny konečně vyhnat zbytky zimy. Podařilo se nám to 
až za čtrnáct dní. Slavnostně se zpěvem, říkadly a tanečky jsme 
přivítali jaro, a tak konečně přišlo.
 Také zahradu – keře, ploty i trávník děti vyzdobily připrave-
nými kytičkami, aby už jaro neotálelo.

Za kolektiv MŠ Eliška Březinová
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8. ročník výstavy MŮJ KONÍČEK
Na 8. ročníku výstavy Můj koníček se podařilo shromáždit 
rekordní počet exponátů od šedesátky místních i přespolních 
vystavovatelů. K instalaci exponátů proto byl využit i přilehlý 
balkon.  Od roku 1999, kdy byla založena tradice těchto výstav, 
vystavovalo v Kulturním domě Bludov kolem 500 vystavovate-
lů ze všech koutů republiky, dokonce i ze zahraničí. Vystřídaly 
se zde všechny věkové kategorie, jednotlivci i skupiny, někteří 
s jedním koníčkem, jiní s více, někteří vystavovali jednou a ně-
kteří opakovaně. Pan Karel Adam nikdy nezklamal a zúčastnil se 
pokaždé. Tentokrát se sešla opavdu bohatá ukázka rozmanitých 
koníčků od modelů letadel, sbírky starožitných kočárků, soch, 
ručních prací, známek, minerálů, šperků, svíček a zvonků až 
k živým exponátům, které vystavoval Kroužek mladých cho-
vatelů. Rovněž byla zastoupena velká ukázka sbírky motýlů 
a brouků Jiřího Schauera. I přesto, že se výstava konala již po 
osmé se zde objevily i exponáty a sbírky, které se zde ještě 
nevystavovaly, např. panenky, sbírka písků, štítků na hole aj. 

Výstava se jako obvykle  setkala s velkým zájmem, jednak 
z řad  vystavovatelů, ale i návštěvníků a bylo co obdivovat. 
 Vernisáž výstavy, v pátek 22. března, zahájili žáci 
p. učitele M. Machaly, kteří mimo jiné pohotově nacvičili na 
kytary i písničku „Sousedovic Toníček nemá žádný koníček“. 
Za vystavovatele tentokrát přiblížili své koníčky Jarmila Ficht-
nerová, Roman Vyroubal, Jiří Schauer a za Domov Paprsek 
Olšany ředitelka Jarmila Koubková. Nejvíce ale zaujal David 
Verner, který jako člen kroužku mladých chovatelů opravdu 
vyčerpávajícím způsobem informoval o činnosti kroužku. Mís-
tostarosta Ing. Milan Klimeš pak výstavu slavnostně zahájil.
 Srdečně děkuji všem vystavovatelům za čas a ochotu zapůj-
čit své exponáty na tuto výstavu. Díky nim jste se mohli potěšit 
krásou a zajímavostí sbírek a výrobků a mohli jste načerpat 
inspiraci k zajímavému trávení volného času. Poděkování patří 
i paní Magdě Lapčíkové za velkou pomoc při přípravě výstavy.

Jarmila Divišová

Bludovští vystavovatelé:
Adam Karel Filatelie, Sbírka blud.pohlednic
Babničová Dana Sbírka pexes
Baslar Josef Malby
Brecklová Alena Ruční práce
Březina Dušan Sbírka zvonků, Štítky na hole
Diviš Zdeněk             Kaktusy
Diviš Zdeněk ml. Sbírka autíček
Divišová Jarmila Sbírka citátů, tučňáků
Feit Pavel   Minerály
Fichtnerová Jarmila Sbírka starožitných kočárků
Hubáčková Jindra Patchwork
Johnová Marie Kreslení, Ruční práce
Kaňa Bedřich Kreslené vtipy, Květinové variace
Kranichová Vanda Pletené šály
Kubíčková Vlasta Šperky z korálků
Kvapil Karel Řezbářské práce
Motyková Petra          Křížková výšivka
Poisl Zbyněk Autodráha
Ston Vojtěch Loď ze zápalek
Sobotková Milena Ruční práce
Snášelová Jaroslava Vyšívání
Straka Jaroslav Historická kola
Schauer Jiří Sbírka motýlů a brouků
Souralová Jitka Háčkování
Soural Lubomír Modely letadel
Snášel Jan Starožitnosti
Skoumal Zdeněk, st. Modely letadel
Šnajberková Božena Ruční  práce
Šnajberk Jaroslav Loutky
Váňová Magdaléna Kresby, sochy
Vepřková Vlaďka Patchwork, Pedig

Vojtek Ondřej Sbírka turist.známek
Vyroubal Roman Fotografie
Vyroubal Vojtěch Kresby
Rodina Minářová Sbírka písků
Kroužek mladých chovatelů Bludov
Keramický kroužek ZŠ Bludov
Školní družina ZŠ Bludov 

Přespolní vystavovatelé:
Bilachová Marie, Chromeč Pedig
Brokešová L., Bartoňov Háčkování
Cikánková Eva, Štěpánov Sbírka panenek
Grulichovi O. a L., Špk Sbírka brouků, Chov zlatohlávků 
Holásková N., Ústí n.O. Šití na Barbíny
Kašpar Marek, Ruda n.M.    Modely hradů a zámků
Hájková Věra, Šumperk Fotografování
Koblihová Markéta, Olomouc Ruční práce
Kobliha Marek, Olomouc Papírové modely
Kristková Eva, Hrabenov  Sbírka porc. cukrů
Kučera Petr, Špk Malby 
Říhová Jitka, Hrabová Výroba řezaných svíček
Šimková Marcela, Radomilov  Šperky z korálků
Štáblová Ludmila, Špk Kraslice
Steiner Pavel, Ruda n.M. Dřevěné sochy
Válková Zdena, Velké Losiny Perníčky
Veselá Jana, Špk Fotografování
Wintrová M., Ruda n.M. Malby
Winter Miroslav, Ruda n.M. Historie
Winter Radek, Ruda n.M. Malby
Kolektiv pletařek Bohumín Pletení pro potřebné
Domov PAPRSEK  Olšany

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Anketa JAK SE VÁM LÍBÍ VÝSTAVA MŮJ KONÍČEK VIII.?
Jaroslava Snášelová: 
„Výstava je moc pěkná, 
rozšířil se počet zájemců, 
je bohatá a jsou zde  
krásné exponáty.“

Jarmila Jurásková: 
„Cestičky už téměř vyschly,
a my jsme si semhle vyšli, 
výstava potěšila nás, proto 
příště příjdeme zas.“

Magdaléna Váňová: 
„Jedním slovem
– překvapivá.“

Michal Jurásek: 
„Výstava se mi hodně líbí, jsem 
překvapený, kolik 
se toho tady sešlo. Je parádní 
vidět, co vše lidé sbírají 
a čím se zajímají. Na rozdíl 
od televizního vysílání tato 
výstava působí velmi pozitivně“.

Lubomír Soural: 
„Výstava se mi líbí, je 
krásná a poučná. Hlavně, 
že lidé něco dělají.“

Jitka Vyroubalová: 
„Líbí se mi moc. Je lepší 
jak před 2 roky, je zde 
více věcí, různorodějších, 
je zde zastoupeno více 
koníčků.“
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Kresba V.Vyroubala
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Operetky v Růžové zahradě, 29. 3. 2013
FOTOKROUŽEK

Studenti oboru akustická kytara vystoupili na rockové besídce

V pátek 5. dubna se v šumperském H-clubu uskutečnil koncert 
žáků akustické kytary. Na koncertě vystoupilo kolem 40 žáků p. 
uč. Miroslava Machaly. Z 16 bludovských žáků vystoupilo 14 
před plným sálem spokojených rodičů. Besídka přilákala přes 
120 návštěvníků z řad rodičů i veřejnosti.

Bludovská obří kraslice

 Bludovská obří kraslice ožila po dobu letošních Velikonoc 
u Koliby Permoník v Sobotíně

Opět ji obdivovaly davy návštěvníků a byla krásně viditelná 
z hlavní silnice, letos chvíli i pod sněhem.


