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Bludovan

Vážení spoluobčané,
až donedávna jsme si mysleli, že válka 
v Evropě je pouhou součástí historie. Že 
se o ní učí jenom děti ve škole, že občas 
zhlédneme nějaký válečný dokument 
nebo že jednou, dvakrát do roka přijde 
pár lidí s představiteli obecní samosprávy 
k pomníku, kde položí věnec a vzpome-
nou na padlé.
 Začali jsme si myslet, že válka je něco 
hodně vzdáleného. Vzdáleného časově 
i geograficky.
 A měli jsme k tomu řadu dobrých 
důvodů. Poslední válečný konflikt, jenž 
se dotknul naší obce i naší vlasti a jehož 
konec si v těchto dnech připomínáme, se 
odehrál před tři čtvrtě stoletím. Poslední 
válka, kterou jsme vnímali jako místně 
nepříliš vzdálenou, skončila před dvaceti 
lety v Jugoslávii.
 A najednou, jako mávnutím kouzelné-
ho proutku, je všechno jinak.
 Doslova v přímém přenosu pozoruje-
me, jak jeden z vítězných států druhé svě-
tové války – Rusko - obsazuje strategicky 
důležitý poloostrov svého suverénního 
souseda, ačkoli před pár lety garantoval 
nedotknutelnost jeho hranic. Argumentu-
je přitom i výsledky jakéhosi referenda, 
na Krymu uskutečněného. Tím to ovšem 
nekončí a s napětím očekáváme, jak bude 
vše pokračovat a kde se Rus zastaví? 
V Charkově, v Doněcku nebo dokonce až 
v Lotyšsku, kde žije také početná ruská 
menšina?
 Je to jako přes kopírák. I v Bludově 
proběhlo na podzim roku 1938 referen-
dum. Naši rodiče, prarodiče a prapraro-
diče v něm 97 procenty hlasů souhlasili 
s přičleněním Sudet k Německé říši. Jak 
svobodně asi hlasovali? Vypovídá oficiální 

číslo o něčem jiném než o jejich strachu?
Ani Rakousko a Sudety Hitlerovi nesta-
čily, takže pokračoval ve svém tažení za 
osvobození údajně trpících soukmenovců 
a za vytvoření tzv.„Lebensraum“ – tj. 
životního prostoru pro svůj národ. Násle-
dovalo Polsko, Francie, Benelux – nechy-
bělo mnoho a Hitler ovládl celou Evropu.
Podobnosti jsou až zarážející, včetně im-
periálních tužeb jednoho národa prahnou-
cího provést historický revanš za ponížení 
předchozích let – ve třicátých letech šlo 
o Německo, jež bylo pokořeno po první 
světové válce, dnes jde o Rusko, které při-
šlo o svou říši porážkou ve válce studené.
Evropa se probouzí z dlouhého a sladkého 
snu. Probouzí se ze snu, v němž se dá 
spolehnout na podepsanou smlouvu. Pro-
bouzí se ze snu, ve kterém ekonomická 
spolupráce znamená víc než vojenská síla 
a odhodlanost národa bojovat. Probouzí se 
ze snu, ve kterém je válka věcí minulosti.
Ano, bohužel, to vše byl jenom dlouhý 
sen.
 Ve skutečnosti jsou lidské dějiny dě-
jinami válek. Naši předkové, z nichž už 
zbyl na bludovském hřbitově či na váleč-
ných bojištích celého světa jenom prach, 
by nám o tom mohli vyprávět dlouhé 
hodiny.
 Zvlášť silné slovo by ale dnes mělo 
mít těch třináct našich hrdinů, jejichž 
jména jsou vytesána do mramoru za mými 
zády. Ti všichni pochopili, že údělem člo-
věka je toužit po svobodě a spravedlnosti. 
Proto, aniž museli, rozhodli se vzdorovat 
nacistickému podrobiteli své vlasti. Jestli-
že dnes můžeme být na svůj národ hrdi, 
že se před Němcem nepokořil a zvednul 
hlavu, je to také díky nim. Je to i díky 
těm, kteří měli štěstí a odboj a odpor proti 
nacismu a pozdějšímu komunismu přežili.
 Vezměme si z dávného dění pouče-
ní i pro dnešek. Mysleme na to, že Zlu 
a Zlému se ustupovat nemá. Že život ve 
svobodě není zadarmo a leckdy si žádá 
i oběť nejvyšší.
 Mysleme také na to, jak snadno se dá 
zapomenout na okolní svět a jak rychle 
může člověk a celé lidstvo přijít o iluze. 
Nepřestávejme však při tom všem věřit, 
že svobodný a spravedlivý život je možný 
a že k takovému životu byl člověk povolán.

Ing. Pavel Ston, starosta obce

Projev starosty obce k 69. výročí osvobození

ˇ

Pozvánka 
na zastupitelstvo

V pondělí 9. června 2014 od 18:00 hod. 
proběhne v kulturním domě 

18. zasedání zastupitelstva obce. 
Všichni jste srdečně zváni.

Závod vlčat a světlušek 
– okresní kolo 2014 v Bludově

Kdo přišel v sobotu 24. května 2014 do 
Vlčího dolu, asi byl hodně překvapen. 
Zaplnilo jej na 250 malých skautek (svět-
lušek) a skautů (vlčat) a jejich vedoucích 
z řady míst okresů Šumperk a Jeseník. Na 
domovenkách jsme si mohli přečíst místa 
jako Bludov, Šumperk, Zábřeh, Lesnice, 
Postřelmov, Ruda nad Moravou, Loštice, 
Jeseník, Mikulovice... Probíhalo zde totiž 
okresní kolo Závodu vlčat a světlušek o 
putovní totem náčelníka a putovní vlajku 
náčelní. Bludov hostil toto okresní kolo 
po čtrnácti letech.
  Účast, jak vyplývá ze zmíněných čísel,
byla obrovská – 29 závodících hlídek 
vytvořilo v polistopadových okresních 
skautských dějinách rekord. Na náročné 
trati okolními lesy šly malé světlušky 
a vlčata ve stopách Akely a Rakši z Kni-
hy džunglí a hledali Mauglího. Cestou se 
- pokračování str.2 -
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musely popasovat s různými úkoly – nejenom dokázat ošetřit fin-
gované zranění, ale také přeskakovat potok, plazit se a chodit na 
chůdách; zatlouct hřebík, složit pohárek z papíru a uřezat dřevo; 
poznat řadu rostlin a zvířat; očistit mrkev, ukrojit a namazat chle-
ba; poznat státní a skautské symboly a osobnosti; trefovat se na 
cíl - zkrátka vše, co by měli správní kluci a holky umět.
 Počasí přálo – ranní krátká sprška nevadila a polední liják, 
který se v Bludově spustil, se Vlčímu dolu zázrakem obloukem 
vyhnul. Večerní bouřka nás pak zastihla už doma.
 Organizace tak velkého závodu nebyla jednoduchým úkolem 
– o to větší pochvalu si zaslouží dva hlavní organizátoři: vůd-
ce bludovského střediska Jan Juránek – Hanes a vůdce oddílu 
Ondřej Daniel – Rys. K ruce jim byla řada ochotných mladších 
i odrostlejších bludovských skautů a skautek. Velkou vstřícnost nám 
projevil nájemce areálu ve Vlčím dole Pavel Hegedüs, kterému 
moc děkujeme; stejně jako Marii Balharové a Václavu Riedlovi, 
kteří prozíravě posekli trávu před koupalištěm. Akce by se neo-
bešla bez podpory sponzorů: Bludovská a.s.; Albi; EFKO-karton, 
s. r. o. a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky.
 A jak to dopadlo? V kategorii světlušek zvítězila hlídka ze 
Šumperka, na druhém místě z Mikulovic a bludovské světlušky 
skončily třetí! Mezi vlčaty zvítězila vlčata z Rudy nad Moravou, 
na druhém místě z Jeseníku a na třetím opět naše – bludovská 
vlčata! Světlušky – Ještěrky závodily ve složení: Eliška a Karo-
lína Juránkovy, Zuzana Znojová, Karolína Veselá, Julie Konečná, 
Dominika Korcová, Daniela Oláhová a Anna Balíková. Vlčata 
– Černí vlci: Štěpán Vojtek, Matouš Kundrata, Daniel Janošek 
a Vojtěch Čmakal.
 Jak bludovské světlušky, tak vlčata postoupila do krajské-
ho kola, které se bude konat začátkem června v Mikulovicích. 
Držme jim palce! Stanislav Balík – Ježek, zástupce vůdce 

skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Autoři fotografií: 
Lubomír Znoj, Jaroslav Petřík
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Usnesení Rady obce
Usnesením Rady obce Bludov ze dne 14.4.2014, číslo RO 2420/R/14, 
sdělujeme občanům:

- na základě první žádosti Rada obce Bludov zamýšlí pořízení Změny č.1 
územního plánu s podmínkou, že pro definitivní rozhodnutí o pořízení 
požaduje předkládání podnětů ze strany občanů v termínu do konce roku 
2014. Teprve na základě vyhodnocení těchto podnětů Zastupitelstvo obce 
Bludov rozhodne o pořízení Změny č.1 územního plánu.

 Vyzýváme proto občany, kteří mají podnětné připomínky pro 
zpracování změn územního plánu, nechť své připomínky zasílají 
písemně na adresu: Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
v termínu do 31.prosince 2014.

 Definitivní stanovisko Zastupitelstva obce Bludov bude připomín-
kujícím sděleno po březnovém jednání Zastupitelstva roku 2015.

 Obecní úřad Bludov, oddělení výstavby

Pozvánka 
Zveme srdečně všechny 

občany na vzpomínku 
výročí 80 let od úmrtí 

našeho významného rodáka 
– malíře Adolfa Kašpara 

(zemřel 29.6.1934 
v Železné Rudě).

Sejdeme se v pátek 
27. června 2014 

v 18:00 hodin
u památníku na Tř. A.Kašpara, 

kam také položíme kytici. 
Za Obec Bludov 
a kulturní dům 

Ing. Milan Klimeš, 
místostarosta

Volby do Evropského parlamentu 2014
Ve dnech 23. - 24. května 2014 se uskutečnily volby do Evrop-
ského parlamentu. Zúčastnily se jich v celé ČR 18,2 % voličů, 
v Bludově ještě méně – 17,83 %. Pokud bychom se podívali na 
jednotlivé bludovské okrsky, rozdíly ve volební účasti nebyly 
zdaleka zanedbatelné – zatímco v okrsku č. 2 (horní konec 
a střed obce) byla účast jen 14,89 %, v okrsku č. 3 (od paneláků 
směrem k Chromči) o šest procentních bodů více - 20,92 %.
 Zdaleka ne všechny strany získaly v Bludově alespoň jeden 
hlas (zcela bez hlasu zůstali např. NS-LEV21 vedení Jiřím 
Paroubkem, Česká Suverenita, Koruna česká apod.). Níže uvá-
díme všechny, které získaly alespoň jeden hlas. V posledním 
sloupci je pro srovnání uveden výsledek v celé ČR.

Z Bludova v těchto volbách kandidovala pouze Mgr. Ilona Hro-
chová na 19. místě Věcí veřejných. V Bludově získala 2 prefe-
renční hlasy, v celé ČR 37.

Stanislav Balík ml.

název
Hlasy Bludov

Hlasy ČR (%)
abs. %

KDU-ČSL 85 18,72 9,95
ANO 2011 78 17,18 16,13
ČSSD 64 14,09 14,17
TOP 09 a STAN 58 12,77 15,95
ODS 37 8,14 7,67
KSČM 33 7,26 10,98
Úsvit 25 5,50 3,12
Piráti 17 3,74 4,78
SZR-NECHCEME EURO 12 2,64 1,63
Věci veřejné 9 1,98 0,46
Strana zelených 8 1,76 3,77
NE Bruselu-Národní demokracie 6 1,32 0,46
Moravané 6 1,32 0,43
Strana svobodných občanů 5 1,10 5,24
Liberálně ekologická strana 2 0,44 0,49
Pravý Blok 2 0,44 0,52
DSSS a SPE 2 0,44 0,52
Republikánská strana 1 0,22 0,07
Romská demokratická strana 1 0,22 0,07
KSČ 1 0,22 0,56
Hnutí sociálně slabých 1 0,22 0,11
Občanská konzervativní strana 1 0,22 0,22

Zdroj dat: www.volby.cz

Vážení přátelé,
s velkou radostí vás zdravím jménem vedení obce při příležitosti 
významného výročí našeho bludovského Sboru dobrovolných 
hasičů.
 Délkou nepřetržité existence – 135 lety – je Sbor bludov-
ských hasičů bezesporu nejstarším bludovským spolkem.
 Svojí činností je potom tento „Sbor“ – a to jistě nejen dle 
mého názoru – naším spolkem nejvýznamnějším.
 Vždyť vy nezaměřujete vaši činnost pouze na zábavu a na 
oddych. Vaše hlavní poslání je závažné a vznešené zároveň. 
Být připraven pomoci všem bližním v nouzi, když jim životy 
a majetky ohrožují dva špatní páni – oheň a voda.
 Naše obec je na vás hrdá! Těšíme se s vámi ze všech vašich 
úspěchů. Ať už je to dlouhá řada trofejí a vynikajících umístění 
v hasičském sportu, nebo to jsou úspěchy při naplňování vašeho 
poslání.
 Byl bych rád, kdybyste byli s naší obcí spokojeni tak, jako je 
naše obec spokojena s vámi.
 S uspokojením konstatuji, že se v posledních letech podařilo 
v obci vybudovat nový víceúčelový sportovní areál, který je 
i vaším zázemím. Tento areál neustále vylepšujeme stejně jako 
postupně modernizujeme naši „hasičárnu“.
 Přál bych si, aby se nám takto vzájemně dařilo rozvíjet pod-
mínky pro vaši činnost i do budoucna. Dobře fungující hasičský 
sbor je totiž vizitkou každé úspěšné obce.
 Kdybychom Bludov posuzovali jenom podle úrovně hasič-
ského sboru, byla by naše obec na jedné z předních příček v celé 
naší zemi.
 Proto vám přeji – a vlastně nejen vám, ale nám všem, 
aby se vám dařilo, abyste mezi hasiče získávali další mladé 
adepty a aby se vaše činnost nadále všestranně rozvíjela.
 Když vám nyní přeji latinským - Ad multos annos! – Na 
mnohá léta! – přeji vám současně, abyste ještě dlouhá léta 
naplňovali heslo, které máte výšivkou zvěčnělé na vašem 
starém praporu: „Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně!“
    Ing. Pavel Ston, starosta obce

ZDRAVICE STAROSTY OBCE PŘEDNESENÁ 
KE 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BLUDOVĚ.
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Nepovedená oprava povrchu vozovky ulice 8. května - nekonečný příběh 
díl 2 -  Kruh se uzavírá.

V Bludovanu 2-2014 jsme Vás informovali o úsilí, jež vyvíjí zá-
stupci obce směrem na Ředitelství silnic a dálnic Olomouc (dále 
jen ŘSD), vzhledem k výše uvedené nepovedené opravě.
 Bohužel musím konstatovat, že ŘSD využívá všechny 
zákonné prostředky, aby Obci a všem občanům, bydlícím podél 
ul. 8.května dokázali, že vše provedli tak říkajíc na „jedničku“.
Po několika urgencích náměstek ředitele ŘSD Olomouc 
Ing. Študent zaslal výsledek šetření nezávislé odborné laboratoře 
o způsobu provedení opravy (viz příloha č. 1). 
 Nepovedená rekonstrukce povrchu vozovky silnice I/44 – ul. 
8.května je podle zjištění laboratoře když ne lepší, než požadují 
normy, tak úplně vyhovující!!! To říká závěrečná zpráva TPA 
institutu, kterou po několika urgencích obdržel OÚ. Pokud Vás 
zajímá časový průběh reklamace, tak uvádím ve zkratce:
1. 14.11.2013 se na místě sešli zástupci Obce, ŘSD a přizvané

laboratoře (viz Bludovan)
2. 10.3.2014 obdržela Obec sdělení o způsobu provedení 

opravy, vč. dodatečného provedení opravy 14 ks vpustí. 
Oprava vpustí byla u dodavatele dodatečně objednána až na 
základě kategorického požadavku obce.

Příloha č. 1 - zpráva laboratoře Příloha č.2 - Výpis OR

3. 31.3.2014 oficiální urgence na ŘSD se žádostí o zaslání 
výsledků zkoušek laboratoře

4. 28.4.2014 další urgence obce na ŘSD s opakovanou žádostí 
o zaslání výsledků zkoušek laboratoře

5. 29.4.2014 obec obdržela závěrečnou zprávu – hodnocení 
nástřiku EMK 8. Zpráva je datována 7.4.2014, tedy 5 měsíců 
po zadání!

Hodnocení „nezávislé“ laboratoře v podstatě konstatuje, že vše 
ze strany objednatele (ŘSD) i dodavatele (Eurovia) proběhlo 
v pořádku. „Nezávislost“ laboratoře můžete posoudit sami podle 
výpisu z obchodního rejstříku. Laboratoř TPA s.r.o. je vlastněna 
z 10% právnickou osoboua TPA Gesellschaft Vídeň, a z 90% 
další právnickou osobou SBS Strabag – opět Vídeň (viz výpis 
z Obchodního rejstříku – příloha č. 2). To, že firma Strabag je 
jedním z velkých dodavatelů pro ŘSD ČR, je dostatečně známo.
 Takže co nám, občanům, ještě zbývá? Počkat na výsledky 
měření hlučnosti na komunikaci, které podle ŘSD proběhne 
v květnu nebo červnu 2014. A potom? Asi nafasovat špunty do 
uší nebo hole do ruky….

Ing. Milan Klimeš, místostarosta
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Kulturní dům Bludov Vás zve v rámci 
BLUDOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA na 

• One night 
•Madalen

•Revival ABBA

Soutěže pro děti 
+jízda vláčkem 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Hudební koktejl 

Neděle 6.července od 15:00 hod.
 Zahrada KD Bludov  

Kačenky na rybníku u zámku
Zásluhou dobrovolníků (Víťa Kvapil 
a spol.), kteří na zámeckém rybníku 
umístili hnízdiště pro kačenku a nasadili 
jí vejce, tato vyvedla 3 krásná káčátka.  
Rodinka byla přikrmována kolemjdou-
cími rohlíkem a dalšími pochutinami.  
Bohužel, z neznámých příčin se rodinka 
ve čtvrtek 15.5.2014 kolem 16:00 hodin 
vydala přes silnici směrem do zámecké-
ho parku. Bohužel, matka nepřežila… 
Zakopal jsem ji u nás na zahradě. Káčata 
byla odchycena p. Ing. Mornsteinem 
a jeho spolupracovnicí. Káčata měla vidi-
telná poranění. Předal jsem je zkušenému 
chovateli Ing. Františku Dobešovi, který 
je velmi ochotně přijal do své péče. Hned 
však projevil obavy o jejich naději na 
přežití. A to jak vzhledem k poranění, tak             
i k jejich stáří (cca 3 dny). Jeho obavy se 
naplnily do posledního písmene. Žádné 
z káčátek  nepřežilo….
 Přesto patří poděkování všem, kteří 
se o kačení rodinku starali a věřím, že 
příští rok bude pro kačení rodinku příz-
nivější.

Ing. Milan Klimeš
Český svaz ochránců přírody  Bludov

káčata při převozu

rodinka na rybníku
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V červnu 2014 oslaví
Snášel Miroslav Nádražní   70
Jílková Ludmila Hrabenovská  70
Weiserová Anna Na Hradě   80
Losová Marie Školní  80
Páťalová Alžběta K Zámečku 81
Brecklová Jiřina Polní   83
Kranichová Jaroslava 8. května   83
Železníková Eva 8. května   85
Juránková Jaroslava Polní   86
Schwarzerová Květuše  K Zámečku  86 
Hauková Zdenka Školní   86
Hrubá Božena Školní   87
Jílková Elisaveta Husova   87
Ptáčková Helena Zahradní   88
Skokan Lubomír Ve Slévi   88
Matějíček František Palackého  90
Schmiedová Edeltruda  Masarykova  91
Kozák František Nová Dědina 94

  Dne 23. června by se dožila

Ludmila Kvapilová 100 let.
S láskou vzpomínají děti Zdenka, Lída, Jarek, 
Dana, Víťa.

So 7. 6. 14.00 Zábavné odpoledne s bludovskými rekordy
Po  9. 6. 18.00 Zastupitelstvo 
13.-15.6.   Zájezd Budapešť
So, Ne 14. a 15. 6. Výstava drobného domácího zvířectva 
    /zahrada KD/
So 14. 6. 19.00 Koncert KPH-zámek
Po 16. 6.    17.00   Žákovská akademie
Út 17. 6. 18.00 Vernisáž výstavy KRESBY, MALBY, SOCHY
18.-27. 6.   Výstava KRESBY, MALBY, SOCHY
Pá 27. 6.  16-20.00  Den otevřených dveří  PALÍRNA BLUDOV
Pá 27. 6.   22.00 Letní kino – BABOVŘESKY

  Není smrti tam, kde byl život
vyplněn prací, láskou a obětavostí

Dne 14. května 2014 zemřela ve věku 84 let

Jarmila Kolářová, 
roz. Krušinská

  Ruku už Vám nepodáme, abychom Vám 
mohli přát, jen kytičku na hrob dáme 

a budeme vzpomínat.
Dne 4. června 2014 by se dožil 34 let pan

Radoslav Otta
Dne 10. června 2014 by se dožil 34 let pan

Aleš Hradský
Za tichou vzpomínku děkujeme všem,
kdo jste je oba znali a měli rádi.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

 Dne 16. 6. 2014 se dožívá 90 roků 
pan František Matějíček

 Přejeme mu hodně zdravíčka, 
životního elánu, ať ještě dlouho 

poslouchá svoji oblíbenou „dechovku“.
Přejí manželka, sestra a děti s rodinami.

 

 Dne 7. 6. oslaví své 80. narozeniny
paní Anna Weiserová

 Všechno nejlepší přeje
Laďa a Rosťa s celou rodinou.

  Tak jak Vám z očí zářila láska a dobrota, 
tak nám budete chybět do konce života

Dne 19. 6. bude tomu 12 roků, co nás navždy opustila

Vitoslava Zamykalová
S láskou vzpomínají manžel, děti, vnoučata 
a pravnoučata. Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi.

  Dne 11. června vzpomeneme 15. smutné výročí,
co nás navždy opustil pan
Josef Motyka

V dubnu, to  bylo 10 let, co odešel náš bratr pan
Miroslav Motyka

Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste oba znali 
a měli rádi. Vzpomeňte s námi.

  Kdo poznal tě, ten měl tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 17. června 2014 uplyne 1. smutný rok, 
co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček pan
Jan Kacar
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste ho 
znali a měli rádi. S úctou a láskou stále vzpomíná 
manželka s rodinou.

Narodila se 24. 2. 1930 v Bludově v rodině Antonína Krušinského 
a Marie, roz. Krmelové. V mládí žila v čp. 291 a na hájovně 
(Na zámečku). Po svatbě r. 1952 žila se svým mužem Františkem 
Kolářem v Šumperku, byla maminkou pěti dětí. Větší část života 
pracovala u pozemních staveb v Šumperku. 
Za vzpomínku na ni děkuje vnuk Martin Jílek.
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Kruh přátel hudby Bludov Vás zve na

Jana Kopicová – hoboj
Alice Voborská – klavír

Sobota 14. června 2014 
v 19:00 hod.  

Zámek Bludov

-vstupné 40.- Kč-

Kulturní dům Bludov děkuje panu K.Bankovi KartoTISK s.r.o.  
za zhotovení plakátů na akci BLUDOVSKÉ REKORDY.

Kulturní dům Bludov zve na

Bludovské kulturní léto 2014
Pá 27. června  16.00-20 hod. 

Den otevřených dveří PALÍRNA BLUDOV 
Vstup volný

•
Pá 27. června 22.00 hod. Letní kino BABOVŘESKY 

+ 12. bludovský týdeník
 Zahrada KD Bludov - vstupné dobrovolné

•
Pá 4. července 22.00 hod.  Letní kino REVIVAL 

+ 13. bludovský týdeník
Zahrada KD Bludov - vstupné dobrovolné

•
So 5.července 19.00 hod. Recitál Ivo Jahelky

Zámek Bludov - vstupné 50.- Kč
•

Ne  6. července 15.00 hod. Hudební koktejl 
One night, Madalen, Revival ABBA
Soutěže pro děti, vláček, občerstvení

Zahrada KD Bludov  -vstupné dobrovolné
•

Pá 25. července 21.00 hod. Letní kino pro děti – ŠMOULOVÉ II.
Zahrada KD Bludov - vstupné dobrovolné

 

KoncertKoncert

Kulturní dům Bludov Vás zve na

ŽÁKOVSKOU 
AKADEMII   

Pondělí 16. června 2014 
v 17:00 hod.

-vstupné dobrovolné-

Vystoupí žáci Hudebních kurzů 
při KD Bludov – flétna, kytara a klavír

Kulturní dům Bludov 
oznamuje, že poslední

MATEŘSKÉ
CENTRUM 

před prázdninami bude 
v úterý 17. června 2014
a znovu zahájí po prázdninové 

pauze činnost 
v úterý 9. září 2014.
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Kulturní dům Bludov Vás zve na

RECITÁL IVO JAHELKY

Sobota 5. července 2014 
v 19:00 hod.
Zámek Bludov

Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze, kde získal titul JUDr. 
a v roce 1978 se dal na dráhu advokáta. Protože měl sklony k psaní 
písniček, vysloužil si také další neformální titul „zpívající právník“. 

Začal se věnovat zhudebňování soudních případů a příběhů ze života. 
Protože lidský život nabízí neustále nepřeberné množství zajímavých 
situací, pokračuje v této činnosti i v současné době. Vychází z toho, 

že humor a smích jsou kořením života, že každý se rád zasměje 
neštěstí druhých, a že - jak pravil jeden recidivista – ŽIVOT 

JE NEPŘETRŽITÁ ŘADA PRŮSERŮ NEPRAVIDELNĚ 
PO SOBĚ JDOUCÍCH.

-vstupné 50.-Kč-

Kulturní dům Bludov vás zve 
do LETNÍHO KINA

 •   BABOVŘESKY + 12. bludovský týdeník
 Pátek 27. června 2014 /22:00 hod./

 •   REVIVAL + 13. bludovský týdeník
 Pátek 12. července 2013 po setmění /22:00 hod./

 •   ŠMOULOVÉ II. Letní kino pro děti
 Pátek 25. července 2014 /21:00 hod./

Zahrada KD Bludov 
OBČERSTVENÍ - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V případě nepříznivého počasí se promítání nekoná.

v zahradě za Kulturním domem v Bludově

Výstavu drobného domácího zvířectva

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově zve všechny občany na 58. ročník tradiční

Sobota 14. června 2014 od 10 do 18 hodin
Neděle 15. června 2014 od 9 do 17 hodin

Vystaveni budou králíci, holubi, hrabavá 
i vodní drůbež, bude možno zakoupit kvalitní 

a oceněná zvířata pro další chov.

Členové Základní organizace ČSCH Bludov vzpomínají 
první smutné výročí, kdy nás opustil náš dlouholetý 

člen a funkcionář ČSCH, pan Honza Kacar.
 Výstava v letošním roce bude pořádána na jeho počest.

Vstupné 20,-
Děti

Zdarma

Lázeňské okénko

Lázeňské odpoledne v Lázních Bludov
Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním červnu lázně 
Bludov kulturně ožijí. 
 V neděli 15. 6. se mohou návštěvníci těšit na hudební 
vystoupení vybraných orchestrů festivalu Hudba bez hranic 
– dolnostudénský hudební festival. Každý návštěvník si jistě 
přijde na své. Součástí odpoledního programu bude také žehnání 
léčebnému prameni kancléřem Olomouckého arcibiskupství, 
vystoupení skupiny historického šermu Vanir Zábřeh, výstava 

prací dětí, vystoupení kejklíře Jonáše, řemeslný jarmark, různé 
soutěže a hry pro děti. Děti jistě přivítají možnost vyzkoušet si 
střelbu z luku a skákací hrad. 
 Programem akce bude provázet a k tanci i poslechu hrát 
DJ Láďa Doseděl „Hurikán“. 
Občerstvení a parkování pro návštěvníky je zajištěno. 
Vstupné dobrovolné do klobouku. 

Občerstvení 
kolo štěstí 
tombola

/hlavní výhra-sele/
Srdečně zvou

bludovští chovatelé
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O čem se psalo v regionálním tisku v r. 1977

V rodišti Adolfa Kašpara
Starobylá moravská obec Bludov byla i podle soudu německých 
historiků založena dřív než sousední okresní město Šumperk. 
Letošní rok je pro ni nadmíru významný. ,,Výročí Října a Února 
slavíme vzorným plněním volebního programu, v prosinci vzpo-
meneme stého výročí narození nejvýznačnějšího našeho rodáka, 
akademického malíře Adolfa Kašpara. Začali jsme též s přípra-
vami dochované písemné zprávy o Bludovu, a zároveň 100 let 
od založení sboru, “ informuje nás předseda MNV K. Plíhal.
 Z INVESTIČNÍCH zvelebovacích akcí již slouží veřejnosti 
prodejna potravin za více než milion korun a autobusová čekár-
na u lázní, v nichž sirný pramen pomáhá léčit děti postižené 
vadami srdce. Koncem října otevřeli novou budovu mateřské 
školy a jeslí pro 170 dětí. Hodnota díla? Zhruba 6 milionů ko-
run. Podílí se na něm většina ze 3000 obyvatel, včetně členů 
místní organizace Čs. Strany socialistické. Její funkcionář, bratr 
F. Jandl, patří mezi nejagilnější členy MNV. Dlouhá léta rozvážel 
po okrese pečivo z pekáren, nyní jako důchodce obětavě pečuje 
o materiály na zvelebování akce. Voliči i předseda K. Plíhal mají 
pro jeho práci jen slova uznání.
 Kronikář však rovněž zaznamenává, že letos v lednu se 
částečně zbortila střecha zámku z roku 1624, v němž má MNV 
úřadovny. „To uhodí do očí každého návštěvníka,“ zamyšleně 
konstatuje předseda a vysvětluje: „Provizorně jsme ji zajistili. 
– Oprava byla svěřena šumperskému Okresnímu stavebnímu 
podniku. V příštím roce tu má prostavět 800 000 korun. Ale dali 
jsme si za 62 000 korun zhotovit studii na nutnou rekonstrukci 

celého zámku nákladem 16 až 18 milionů korun. Byly by zde 
i klubovny všech složek Národní fronty, osvětová beseda, 
knihovna, klub důchodců. Objekt je historicky cenný a pamě-
tihodný. Byl posledním sídlem Žerotínů. V zámeckém parku se 
vzácnými exotickými dřevinami dokončujeme kanalizaci. Bude 
zde letní divadlo, letní kino, chceme v něm pořádat různé osla-
vy, též mezinárodní družstevní dny, i letní karnevaly. Ovšem do 
památkářsky závažné a nákladné rekonstrukce „zámku se sami 
nemůžeme pustit. Jednáme o ni.“
 Hovoříme s předsedou Plíhalem znovu o Adolfu Kašparovi, 
který zde prožil své dětství. Mnohé, co později mistrně zvěčnil 
v ilustracích k dílům B. Němcové, A. Jiráska, Z. Wintra, B. 
M. Kuldy, F. Bartoše, I. Hermanna, O. Bystřiny, i ve slabikáři 
a v čítance, mělo svůj původ v Bludově a jeho okolí. Když bylo 
Adolfu Kašparovi 10 let, vyhořel domek jeho otce a rodina se 
odstěhovala do Olomouce. Na rodiště však Kašpar nezapomínal. 
Roku 1926 vyzdobil podmanivými ilustracemi „Paměti obce 
Bludova“, sepsané dalším bludovským rodákem, dr. Březinou.
 „V Bludově už máloco bezprostředně připomíná Mistra Kaš-
para. Proto tím houževnatěji usilujeme, aby se na jeho bludovské 
dětství zachovaly památky z té doby. Víme, že tím jsme povinni 
budoucím generacím. Nejvhodnějšími by k tomu byly místnosti 
v zámku,“ vyjadřuje předseda Plíhal mínění obce.
 Kolektiv historiků pracuje na nových „Dějinách Bludova“. 
Mají vyjít v jubilejním roce 1979. Zachytí vše podstatné od roku 
1927, tedy i současný rozvoj rodiště Adolfa Kašpara. A věřme, 
že i budoucí historici budou moci psát o záslužných činech 
občanů Bludova tak, jako historici současní.

13.6. – 15.6.2014
PROGRAM : 
1.den:  odjezd v časných ranních hod. směr Bratislava, Maďarsko. 
Příjezd v dopoledních hod. do Budapešti: prohlídka  Budínský hrad, dunajské 
nábřeží, Matyášův chrám, Rybářská bašta, Parlament, procházka středem 
města, po ulici Váci přes Vörösmartyho náměstí k bazilice sv. Štěpána, ...., 
projížďka lodí po Dunaji okolo Margitina ostrova (1 hod.), v podvečerních 
hodinách ubytování v hotelu, možnost večeře.
2.den: po snídani odjezd do Gödöllö k baroknímu zámku, který pro svůj 
odpočinek využíval císař František Josef  a královna Alžběta, dále okolo 
pohoří Matra s nejvyšší horou Maďarska (Kékes 1015 m) do barokního města 
Eger, procházka malebnými uličkami historického centra s prohlídkou baziliky, 
hlavního náměstí Dobó tér, možnost návštěvy hradního areálu s výhledy na 
staré město a okolní vinice. V místních vinotékách je možné zakoupit typická 
vína jako Egri bikavér a Egri leányka. Návrat do Budapešti, osobní volno, 
pro zájemce možnost podvečerní návštěvy termálních lázní.
Možnost večeře a nocleh v hotelu.
3.den: po snídani odjezd do historického města Szentendre s mnoha 
historickými skvosty, dále návštěva města Visegrád, které bylo po několik 
let sídlem maďarských králů. Od břehu Dunaje se zvedá středověký hradní 
komplex s královským palácem. Ostřihom – město položené v ohybu Dunaje 
s dominantní bazilikou. Rodiště prvního uherského krále Štěpána 
Odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách.

CENA :   3.290,- Kč   
CENA ZAHRNUJE : dopravu lux. busem, 
2 x ubytování v hotelu** / pokoje s příslušenstvím,
2 x snídaně, služby průvodce, pojištění CK
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY : 
- zajistíme cest.pojištění za 17,- Kč / den nebo za 27,- Kč / den včetně 
storna zájezdu
- zajistíme 2 večeře v hotelu (menu o 3 chodech) za 700,- Kč
CENA NEZAHRNUJE : vstupné cca 10.000,- HUF

Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s CK Maxima pořádá zájezd

BUDAPEŠŤ a okolí Beletrie pro dospělé: 
Gavalda, A. Billie  
Brockmole, J. Dopisy z ostrova Skye  
Zusak, M. Zloděkda knih  
Priestley, Ch. Pan Krátur  
Mankell, H. Bílá lvice  
Boček, E. Aristokratka ve varu  
Boček, E. Poslední aristokratka  
Walter, J. Nádherné trosky  
Gruber, V. Miluj mě, nebo střelím  
Hájíček, J. Rybí krev 
Naučná pro dospělé: 
Croos-Müller, C. Štěstí  
Ryby  
Soros, T. Maškaráda kolem smrti
Beletrie pro děti: 
Procházková, L. Kočka se vdávala  
Kunnas, M. Nejveselejší kniha o autech  
Souralová, V. Včelí domeček  
Patterson, J. Můj nejhorší školní rok  
Milan, P. Poprask v ZOO  
Semelková, J. Dědo, kdy už budou Velikonoce?  
Semelková, J. Babi, kdy už přijde ježíšek?  
Fiksl, J. Vlaky a vláčky  
Moravcová, A. Zvířátka v přírodě  
Klimek, H. Strašidlář  
Lipusová, R. Obrázkové čtení  
Laňka, D. Vítejte v pekle  
Weiner, E. Templetonovic dvojčata mají nápad 
Sunková, L. Supermáma  
Naučná pro děti: 
Oftring, B. Objevujeme přírodu 

Knihovna Bludov
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Dne 29. června 2014 vzpomeneme 80. výročí úmrtí našeho 
nejslavnějšího rodáka - akademického malíře Adolfa Kašpara. 
 Tentokrát Adolfa Kašpara přiblížíme prostřednictvím vzpo-
mínek jeho přítele Jindřicha Veselého. 

Adolf Kašpar

A poslední hodina
 Černý, neblahý byl letošní svátek Petra a Pavla – 29. VI. 
1934. Za poledne přišel ke mně přítel Vavroušek a zdrceně ozna-
moval, že mu telefonovala paní Kašparová, aby jeden z nás jel 
do Železné Rudy, že je Adolf mrtev. Odpoledne opakována výzva 
telegramem.
 Druhý den ráno jel jsem do Železné Rudy s dcerou Kašparo-
vou Jitkou, která se zatím vrátila z Rusavy. Smutné bylo shledání 
v márnici… Pak jsem vykonal s paní Kašparovou pouť k místu, 
kde vydechl Kašpar naposledy… Místo to jsem poznamenal na 
stromě. Malíř nemohl by si voliti lepšího: svah lesního průseku, 
obrácený k nám, do Čech, k Moravě.
 Učinili jsme s paní Kašparovou opatření, aby byla kremace 
v Praze, aby se zahrála oblíbená píseň „Ej za horú, za horeč-
kú“, která se hrála o svatbě, atd.
 Poslední chvíle Adolfa Kašpara jeho choť líčila takto: Dne 
29. června 1934 rána vstala jsem již o šesté hodině; chtěla jsem 
brzy vyjít k Čertovu jezeru, na Špičák a Pancíř. Poněvadž mně 
muž večer říkal, že je po odpoledním výletě k jezeru Laka una-
ven, bylo smluveno, že půjdu ráno sama, on že zůstane v hotelu 
a půjde si namalovat s kopečku nad hotelem Javor, který se mu 
velice líbil. Když jsem byla již oblečena, vstal také muž, který 
se mezitím probudil, a na otázku „Proč vstáváš?“ odpověděl: 
„Půjdu s tebou“. Když jsem se ho zeptala, zda již není unaven, 
odpověděl záporně; též úplně svěže vypadal.“

 Sešla jsem dolů objednat nám snídani. Když jsem se vrátila, 
byl již oblečen a rovnal pečlivě všechny své věci do kufříku. Na 
mou otázku, proč si vše tak pečlivě rovná, když se odpoledne 
vrátíme, věci si zabalíme a nachystáme k odjezdu, odpověděl: 
„Mám rád vše v pořádku, když odcházím.“ Poté s chutí po-
snídal, promluvil s panem hoteliérem Špalkem a informoval se 
o cestě, značkách, prose ho, by mně to na mapě ukázal, poně-
vadž prý se lépe orientuji.
 Vyšli jsme z hotelu 10 minut před osmou hodinou za velkého 
parna. Šli jsme přes louku na silnici a odtud na turistickou cestu 
vpravo. Když jsme na ni odbočili, litoval, že nejsou naznačeny 
vzdálenosti. Když jsme asi po 200 krocích stoupání přišli k cha-
lupě švýcarského slohu s kameny na střeše, která se mně velice 
líbila, řekl: „Počkej, ofotografuji ti tu chalupu.“ Na povel jsem 
šla několik kroků výše a postavila se před aparát se psem Hon-
zíkem. Pak jsme stoupali dále. Při vstupu do lesa jsme spatřili 
tři turisty, pána a dvě dámy. Muže, který byl rád sám v přírodě, 
to zlobilo; ulevil si poznámkou: „Člověk nemůže vyjít, aby se již 
někdo na cestě nevyplknul.“ Na začátku mladého lesa dohonili 
jsme turisty; na moji poznámku „Předejděme je“ jsme je přede-
šli a stoupali po slunci dále. Šla jsem několik kroků před mužem, 
když jsem zaslechla za sebou výkřik. Ohlédla jsem se a viděla, 
jak se muž kácí na okraj stezky do jeřábového keře. Můj prvý 
dojem byl, že zakopl o vyčnívající kořen a poranil si nohu. Když 
jsem mu však pohlédla do tváře, uviděla jsem, že je smrtelně ble-
dý, oči má ztrnulé a těžce dýchá. Nejsem zkušená v nemocech, 
a proto jsem měla dojem, že pro velké horko omdlel. Mezitím 
přichvátal pán, turista, z těch, které jsem předešli, a pomohl 
mně muže položiti na trávník. Bylo právě pět minut přes čtvrt 
na devět. Poněvadž ležel hlavou se svahu dolů, přenesli jsme 
ho na druhou stranu cesty. To již nedýchal! Já však jsem stále 
byla v myšlence, že to je pouze hluboká mdloba a že po lékařské 
pomoci bude vše zase dobré.
 Poslali jsme hocha, který tudy šel náhodou, pro povoz 
a čekali. Mezitím přišel finanční strážník, který zkoušel umělé 
dýchání. Asi 10 minut před 10. hodinou se konečně objevila bryčka 
s koníkem. Ale bylo tam pouze sedadlo pro kočího a jednu oso-
bu. Posadili jsme muže vedle kočího a k němu ještě se posadil 
hoch, který došel pro povoz. Já pak běžela kratší cestou, abych 
uvědomila lékaře, aby byl přichystán a neodešel, poněvadž byl 
svátek. Když jsem u lékaře vše potřebné zařídila a vyšla, přijíž-
děla právě bryčka a zastavila u vchodu.
 Pan dr. Hartmann vyšel, podíval se na muže a obrátil se ke 
mně se slovy: „Zde je všechna pomoc marná, je mrtev! Pravdě-
podobně mozková mrtvice. Zavezte ho do márnice.“ –
 Jako ve snách jsem šla za bryčkou k márnici a teprve, když 
ležel na stole v márnici, daleko od domova, jsem si ponenáhlu 
uvědomovala, co mne postihlo…“

Pozdě večer odjíždím autem s Jitkou ku Praze.
 Vpravo na návrší u Železné Rudy se bělají hřbitovní kříže 
a zdi márnice. A vlevo na vrchu směrem k Černému jezeru, kde 
skončil pout životní A. K., houstne baladická tma.
Přijíždíme do vzdušné čáry mezi oběma místy.
Světýlko u rakve zablikalo prudčeji do šera. A nad šumavskými 
velikány zasvítila hvězda.
 „Jitko, tam vlevo v lese…a to třepetající se světýlko u rakve 
tam…“
29. červen 1943 – den neblahý, černý!
Čtvrtky III., str. 195-199     
    Jindřich 

Pomník v místě úmrtí Adolfa Kašpara cca 1,5 km 
od Železné Rudy na Šumavě

Poznámka: ponechán původní pravopis 



Bludovan 11

Bludovan 5/2014

BESÍDKY KE DNI MATEK V MŠ
 Vykouzlit maminkám úsměv na rtech se povedlo dětem 
z naší školky při vystoupeních, která byla věnována všem ma-
minkám k jejich květnovému svátku.
 Děti ze všech tříd si připravily vlastní pásmo písniček, říka-
nek, hudebně pohybových her, nechyběly ani dramatizace pohá-
dek. Každou maminku také jistě potěšil vlastnoručně vyrobený 
dáreček, který děti maminkám předaly spolu s velkou pusou 
a přáním všeho nejlepšího.

Za kolektiv MŠ
Mgr. Jarmila Maturová

V MŠ plaveme jako rybičky J

Kraul nebo znak, to je jedno, plaveme tak i tak J. Možná ne 
úplně samy, trošku nám pomáhaly instruktorky plavání, ale nám 
to nevadí, stejně máme radost. 
   Na začátku února jsme se dozvěděly, že budeme jezdit na 
kurzy plavání. Opravdu jsme se hodně těšily. Potom už nám jen 
zbylo připravit batůžky plné potřebných věcí pro plavání a hurá 
na bazén do Šumperka. 
   Čekaly na nás paní instruktorky, které nám pomohly, abychom 
se nebály vody a naučily nás dokonce potápět. Skákání do vody 
a řádění v malém bazénku nebylo žádnou výjimkou. Prostě fůra 
zábavy. Nejlepší je, že opravdu umíme plavat a budeme mít celé 
léto na to, abychom si zdokonalovaly svůj vybraný styl J.
Za děti z plaveckého výcviku

Bc. Nétková Kateřina
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ZŠ BLUDOV
Ekoklub 
Již v minulých letech se naše škola stala členem Ekoklubu Vily 
Doris v Šumperku. Žáci 4. ročníků tak mají každoročně možnost 
zúčastnit se všech ekologických programů. Letos to byly  pro-
gramy: Sedlačina to je dřina, Včelí medvídci a Zlatonoš. Sou-
částí akcí Ekoklubu je i účast na Dni Země a praktická výuka 
v přírodě – Bludovská stráň. Absolvovali jsme již první čtyři 
akce, Bludovská stráň nás čeká v posledním červnovém týdnu 
těsně před prázdninami.
 Sedlařina, to je dřina – zde se žáci seznámili s tím, co všech-
no obnáší práce na statku. Od zvířat, přes rostliny, nářadí, stroje 
i postupy práce. Vyzkoušeli si mimo jiné i podojit krávu.
 Včelí medvídci – program o včelách, jejich životě, chovu 
a produktech. V této lekci si žáci vlastnoručně vyrobili budku 
pro čmeláky.
 Zlatonoš – za tímto názvem se skrývaly „poklady“ našeho 
kraje. Těžba dřeva, těžba rudy a výroba skla. Děti si mohly samy 
„vytěžit“ svou rudu. Některé si ale odnesly jen obyčejný kámen.

Den Země                                                                 
Velká přehlídka všeho ekologického v parku u Vily Doris.
Velká účast spousty škol, 25 stanovišť s různými úkoly a v nepo-
slední řadě skvělá vystoupení dětí – tanečníků, hudebníků, spor-
tovců. Vše bylo nasměrováno k tématu Rodiče a děti. Na stano-
vištích žáci plnili různé úkoly vědomostní, rukodělné i sportovní 
/např. lanová dráha, lezecká stěna, výroba drobných předmětů, 
poznávání mláďat, třídění zvířat atd./ Nelze vyjmenovat vše. 
Strávili jsme tam celé dopoledne, skvěle jsme se bavili. Nebylo 
v našich silách projít všechna stanoviště – ti nejšikovnější jich 
absolvovali 16. Někteří méně – byli již unavení, nebo raději 
sledovali vystoupení. Mohli tak vidět i žákyně naší školy - Lucii 
Matějovou, Kateřinu Baslerovou, Natálii Mösnerovou.
Takže milí budoucí čtvrťáci – máte se na co těšit.

                             Mgr. Eva Macková               
  

Druháci maminkám
Hned po Velikonocích se děti z druhé třídy pustily do výroby 
přáníček pro maminky. Pod vedením paní Magdy vytvářely 
krásné papírové kytičky – přáníčka.Děvčata a chlapci si vyzkou-
šeli práci se spreji – zapouštění barev, stříhání i lepení.  Postupně 
kombinovali různé barvy a velikost kytek – každý podle svého 
vkusu. Všichni byli se svými výrobky spokojeni. Určitě budou 
spokojeny i maminky, až jim kytičky z lásky děti předají.
                                                                   V. Horáčková

Slovíčkový král
Dne 28. dubna proběhla na prvním stupni základní školy již tra-
diční soutěž v anglickém jazyce. Žáci 3., 4. a 5. ročníku porov-
návali své znalosti v oblasti slovní zásoby.  Soutěžící anglicky 
popisovali zadané obrázky, luštili slovní přesmyčky, poradili si 
i s logickými řadami slov, či s pohádkovým poslechovým cviče-
ním. Všichni zúčastnění prokázali, že je studium cizího jazyka 
těší a že jsou jejich vědomosti na velmi dobré úrovni. 
 Titul „Slovíčkového krále třetí třídy“ získal Marek Kameník, 
ve čtvrté třídě výsostnou pozici obsadil Matyáš Sadil a králov-
nou mezi soutěžícími z pátého ročníku se stala Denisa Vaňková. 
Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme. 
 Za kolektiv vyučujících anglického jazyka 

Mgr. Zdeňka Kulhajová

Projektový den – Jižní Amerika
Již čtvrtým rokem proběhl na naší škole projektový den věno-
vaný rozvojovým zemím světa. Projektový den na téma Jižní 
Amerika se konal v pátek 9. května a zúčastnili se ho všichni 
žáci na naší škole. 

 Na prvním stupni žáci vytvářeli projekty s různou tématikou 
– zaměřili se na státy, povrch, památky či zvířata Jižní Ameri-
ky, dále se naučili některá španělská slovíčka či zhlédli ukázku 
z karnevalu v Riu. 
 Žáci druhého stupně se mohli zapsat na různé aktivity. 
Někteří se dozvěděli zajímavé informace a prohlédli si suvenýry 
z Kolumbie, dále poznali významné plodiny, které odtud pochá-
zejí a změnily pozitivně či negativně celý svět (brambory x ko-
kain). Těžký život v chudinských čtvrtích zhlédli žáci v krátkém 
dokumentu a následně diskutovali o problematice dětské práce 
a nízké životní úrovně v některých státech. Soutěžní kvíz o Bra-
zílii přiblížil žákům zajímavosti tohoto státu a na závěr viděli 
ukázky z největšího karnevalu v Riu. Na tuto hodinu navázala 
další, tentokrát výtvarná aktivita, kdy si mohli vyrobit originální 
karnevalové masky. Poslední aktivita probíhala v tělocvičně, kde 
se žáci dozvěděli informace o nadcházejícím mistrovství světa 
ve fotbale konaném   v Brazílii a následně se rozlosovali do jed-
notlivých států a vyzkoušeli si turnaj na vlastní kůži.
 Na závěr bych bych chtěla poděkovat všem učitelům za 
připravené aktivity.

Mgr. Dita Kaňáková   

Ozdravný pobyt v Ostružné
Ke konci dubna se žáci 5. třídy vydali vlakem na čtyřdenní 
ozdravný pobyt do obce Ostružná v Jeseníkách. Pobyt byl zamě-
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řen zejména na aktivity spojené s přírodou a ekologií, avšak žáci 
se kromě přírodovědy setkali i s dalšími předměty – tělesnou 
výchovou, českým a anglickým jazykem, matematikou a výtvar-
nou i hudební výchovou.

 Zazpívat za sebou písničku o  měsících v roce a doprovodit 
ji pohybem je náročné, a tak děti sklidily od rodičů pořádný 
aplaus. Vyvrcholením besídky pro maminky byla jistě dramati-
zace pohádky o zvířátkách, která zabydlovala opuštěnou budku. 
Myšky Hrabalky, žabky Kuňkalky, zajíčci Ušáčci, koníčci Klu-
sáčci, kozlíček Roháček, včelka Mája, ježečci Pichláčci, vever-
ky Zrzečky, kočičky Micinky i pejsci Hafáčci se vměstnali do 
budky. A bylo jim tam příjemně do té doby, než přišli medvědi 
Huňáči Fuňáči.... 
 Zanedlouho už všechna zvířátka držela v rukou vlastnoručně 
vyrobená srdíčka s přáníčkem a růže, zazpívala o máminých 
očích a předala dárečky osobám nejmilejším. 
 Děti byly pochváleny a v uvolněné atmosféře pak každá 
maminka hledala mezi mnoha obrázky dětí právě ten svůj nejú-
žasnější portrét. Sladkou tečkou na závěr byl  borůvkový koláč, 
který upekly naše šikovné paní kuchařky.
 Děkujeme dětem za jejich velkou snahu a rodičům za podpo-
ru, pomoc a pozitivní slova.
               Iveta Šejnohová, Blanka Pavelková

Den Země v Bludově
Na pátek 25. 4. 2014 připravili deváťáci ve spolupráci 
s MOČSOP v Bludově pracovně poznávací dopoledne spojené 
s úklidem Bludovské stráně.
 Proč to všechno? Uklízejí (za nás ostatní) nepořádek. 
Plastové láhve, rezavé plechovky, hliníkové obaly, ale i cíleně 
přivezený odpad, kterého se někdo bezplatně potřeboval zbavit. 
Příroda si sice s odpadky poradí, ale otázkou je, za jak dlouho. 
A tak děti za malou odměnu uklízely. A co bylo dál? Na čtyřech 

 Jednou z nejzajímavějších skupinových aktivit prvního dne, 
kdy počasí nebylo příliš příznivé a předpověď také neslibovala 
nic pěkného, byla stavba přístřešku v nedalekém lese, který měl 
chránit každý tým před nepříznivým počasím. Přestože některé 
přístřešky nebyly zrovna stabilní, všechny skupinky předvedly 
velmi nápadité úkryty. Během pobytu měli také žáci za úkol vy-
myslet a zahrát pohádku, kde mohli nechat vyniknout své herec-
ké schopnosti. Při závěrečném představení jsme měli možnost 
zhlédnout příběhy dobrodružné, vtipné i poučné.
 Předposlední den se uskutečnil celodenní výlet do Horní 
Lipové. S žáky jsme se nejprve vydali na tzv. lesní bar, kde jsme 
se na své cestě mohli občerstvit přímo uprostřed lesa. Protože 
bar nemá žádnou stálou obsluhu, všichni si počítali svou útra-
tu sami podle přiloženého ceníku a peníze průběžně vkládali 
do kovové pokladničky. Po občerstvení následovala cesta zpět 
do Horní Lipové, kde jsme navštívili velmi zajímavou atrakci 
s názvem Faunapark. Na tomto místě mohli žáci velmi zblízka 
sledovat různá domácí i exotická zvířata. Nejvíce žáky zaujal 
samec pumy jménem Babu, hravé opičky a také různé druhy 
papoušků. Velmi zajímavým zpestřením bylo sledování volného 
letu papoušků Ara, který téměř nikdo z nás předtím ještě nevi-
děl. Přestože žáci během výletu nachodili docela slušný počet 
kilometrů, nechali si trochu energie na závěrečný večer, kdy se 
konala vytoužená diskotéka. 
 Čtyři dny utekly velmi rychle, avšak i za tak krátkou dobu 
si žáci stihli osvojit nové užitečné poznatky a domů se vraceli se 
spoustou zajímavých a neobvyklých zážitků.
 Závěrem bych chtěla poděkovat p. Matějovi a p. Kvapilovi 
za odvoz zavazadel, čímž nám významně usnadnili naše cesto-
vání.

Mgr. Zdena Krylová

Maminkám k svátku
Podávám Ti, mámo, růži,
zkus se usmát, to Ti sluší.
 Tak takto vystoupení našich prvňáčků končilo. A jak to 
vlastně začalo? Nápadem  dětí udělat radost svým maminkám. 
Od nápadu už pak byl kousek k nadšení do nacvičení krátkého 
programu.    
 V úterý 13. května v 16 hodin děti statečně nastoupily před 
plnou třídu posluchačů. Po úvodním slově dvou malých mo-
derátorů Julinky a Vítka se děti pochlubily písničkou Abeceda 
a poté již každý z nich přednesl své vyznání mamince v básnič-
ce. Pavlínka, Danek, Matouš a Vítek proložily básničky hrou na 
hudební nástroje. 
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stanovištích prokazovaly svoji šikovnost. Sportovaly – házely 
šiškou na cíl. Je ale pravdou, ze ne všechny si s touto, dříve 
tak běžnou dovedností, poradily. Prvňáci házeli lépe než třeťáci. 
Lámaly si hlavičky u přesmyček, ale vítězily. Poznávaly „oby-
čejné“ luční rostliny. Tady už uvítaly pomoc deváťáků, ještě že 
tam byl šťovík, který bezpečně poznaly. Stavěly domečky z pří-
rodnin a fantazie jim vskutku nechyběla. Nakonec si došly pro 
svůj poklad – malou odměnu za své velké namáhání.
 Vyhrála Bludovská stráň, lesopark Gryngle, fotbalové hřiště. 
Vlastně životní prostředí naší obce. Na jak dlouho?
 Děkuji pilným třídám, vstřícným třídním učitelkám, 
deváťákům za přípravu a pomoc, škole za možnost pomáhat 
a MOČSOP za malou odměnu.

           Alena Bauerová
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OHLÉDNUTÍ    
Další z oblastí, které byla vždy v Kulturním domě Bludov věno-
vána velká pozornost, je nabídka akcí pro děti.
 Pokud jde o nabídku pravidelné zájmové činnosti, tak se 
v průběhu let objevovaly na kratší či delší dobu, vždy dle zájmu 
dětí, následující kroužky – rybářský, střelecký, pionýrský, taneč-
ní, pěvecký, tábornický oddíl Delaware dramatický, šachový, 
jóga a angličtina pro děti, autoškola na malý motocykl, brejk, 
mladí chovatelé. V současné době pracuje pouze šachový a pio-
nýrský kroužek. V rámci hudební školy mohli žáci navštěvovat 
třídu s výukou hry na klavír, kejbort, flétnu, kytaru, harmoniku, 
housle. Každoročně se pak absolventi hudebních kurzů předve-
dou na žákovské akademii a často vystupují na vernisážích a při 
vánočním přání v pensionu. 
 Už řadu let zkouší každou neděli dechový soubor mládeže, 
dříve to byla i hudební skupina mladých El. odpor a při ochot-
nickém divadle nějaký čas pracovalo oddělení pro děti. Pro 
nejmenší děti už řadu let funguje každé úterý dopoledne mateř-
ské centrum.
 V 90. letech min. stol. to bylo pravidelné promítání video-
filmů pro děti. V loňském roce v rámci letního kina byl učiněn 
pokus – promítání pro děti, což se setkalo s velkým zájmem, 
takže i v letošním roce budeme pokračovat. 
 Řada akcí, dříve velmi oblíbených a pravidelně se opakují-
cích, byla pro nezájem zrušena, např. dětské diskotéky, kultura 
školám, /divadelní představení pro MŠ a ZŠ Bludov, Bohutín 
a Chromeč/, 6 ročníků přehlídky dětských a mládežnických sku-
pin, zaměřených na folk, country a trampskou muziku FOTRC, 
uzlařská regata, turnaj v dámě, zábavná odpoledne atd.

 Kulturní dům se mnoho let podílel na akci Slet čarodějnic, 
na zahradě KD a ve Vlčím dole. Později převzala štafetu paní 
Milana Jirglová a nyní Pavel Hegedüs. Několikrát byly pořádány 
dětské dny, dříve ve spolupráci s Pionýrem na hasičském areá-
lu, později legendární dětské dny s pohádkovým lesem s Pány 
z Bludova u Kostelíčka. V rámci květnových a říjnových oslav 
bývá často vedle kladení věnců uspořádán lampiónový průvod 
s ohňostrojem.
 V poslední době jsou nejvíce oblíbené a hojně navštěvované 
nedělní pohádky, mikulášské besídky, maškarní karnevaly. Začá-
tek května je vždy spojen se zájezdem pro děti, většinou jsou 
pro velký zájem vypravovány dva autobusy. Nelze vyjmenovat 
všechna místa, která jsme za těch více než 20 let navštívili, tak 
jen namátkou – Hřebčín Napajedla, Strašidelný hrad, Perníková 
chaloupka, Dinopark Vyškov, Muzeum Kopřivnice, Obuvnické 
muzeum Zlín a zoologické zahrady – Brno, Olomouc, Ostrava, 
Jihlava, Hodonín, Lešná, Dvůr Králové, Praha. Plavili jsme se po 
Brněnské přehradě, Vltavě, Baťově kanálu a podzemím Maco-
chy.
 Děti rovněž navštěvují některé další akce, např. cestopisné 
přednášky, koncerty, nadpoloviční většinu tvoří na Výšlapu za 
bludovským špekáčkem. Tvoří také velké procento vystavovate-
lů na výstavách Můj koníček. MŠ a ZŠ Bludov se zúčastňovala 
výtvarných soutěží s následnou výstavou na téma Bludovské 
památky, Vánoce, Velikonoce, Moje škola… 
 Rekordy jako Bludovský skořápovník a Obří kraslice by 
rovněž nevznikly bez velkého nasazení dětí.

Jarmila Divišová
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Žákovská akademie,
zámek, r. 1998

Zábavné odpoledne, r. 2011

Mateřské centrum, r. 2004

Dětský zájezd - Kroměříž, r. 1994 Vystoupení žáků Hudební školy 
na zahájení výstavy, r. 2013

Zaměřeno na děti

Dětský karneval, r. 2012

Pálení čarodějnic,
Vlčí důl, r. 2004
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Pohodáři - výuka tanců, 12. 4. 2014

Číše plná operety, 18. 5. 2014

Babouci, 11. 5. 2014


