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70.výročí osvobození od nacismu

Upozornění pro všechny 
příznivce KPH: 

Vážení spoluobčané,
zítra tomu bude neuvěřitelných sedmdesát 
let od chvíle, kdy do naší obce vstoupily 
tanky Rudé armády a zbavily nás nacis-
tické hrůzovlády. Zítra tomu bude sedm-
desát let, kdy ti nejstarší z vás a rodiče 
a prarodiče nás ostatních, jásavě přivítali 
vytouženou svobodu. Zítra tomu bude se-
dmdesát let, kdy skončila dosud poslední 
válka v našich dějinách.
 Mám radost z toho, že spolu se mnou 
stále cítíte důležitost každoročního při-
pomínání si tohoto velkého dne našich 
dějin.
 Tak, jak ubíhá čas, mění se i témata, 
o nichž v těchto dnech přemýšlíme. Ještě 
předloni by nás vůbec nenapadlo, že jen 
několik set kilometrů od nás může vy-
puknout opravdová válka. Bláhově jsme 
si mysleli, že se lidé v Evropě natolik po-
učili z hrůz 20. století, že se budou všemi 
silami snažit válkám zabránit.
 Ne, není tomu tak. Vidíme, že se lid-
ská přirozenost nemění a že je náchylná 
ke zlému. Vidíme, jak snadno mohou 
velmocenské choutky poražené mocnosti 
rozdmýchat oheň nenávisti tak, že hoří 
domovy a spolu s viníky umírají nevinní.
 Zároveň na příkladu mnoha oběta-
vých dobrovolníků také vidíme, že člověk 
není jenom špatný, ale že má zároveň 
vrozenou touhu po dobrém. 
 A vidíme to i na příkladu bludovských 
mužů, jejichž jména zde před chvílí za-
zněla.
 Stačilo málo a většina z nich mohla 
žít dál. Stačilo, aby si nevšímali svého 
okolí, aby jim byl lhostejný osud a svo-
boda národa. Stačilo, aby neukrývali ve 
stodolách partyzány. Stačilo, aby se sami 
partyzány nestali. Stačilo sedět doma 
a nedělat nic.

Některé koncerty se budou konat 
i v Obecním klubu Bludov (bývalý 
Klub důchodců), věnujte prosím 

zvýšenou pozornost místu konání 
koncertu KPH. Děkuji. 

  Helena Zavadilová

 Jenomže - byl by to potom „život“ 
hodný tohoto jména? Mohli by si pak dál 
vážit sami sebe?
 A jak jsme na tom my – my starší a vy 
mladší? Kdyby nepřítel začal rdousit naši 
zem jako tehdy před tři čtvrtě stoletím 
– co bychom udělali? Nastavili bychom 
odvážně své krky jako legionář plukovník 
Josef Březina, odmítli bychom pracovat 
pro okupanty a pak se vysmáli našim 
katům? Riskovali bychom jako starý farář 
Karel Dřímal a všemožně pomáhali odbo-
ji? Prováděli bychom odvážné záškodnic-
ké akce jako mladý Adolf Schwarzer?
 Anebo bychom si raději řekli – vždyť 
i bez svobody se dá žít!
 Nemusíme se přitom ptát jenom po 
našem chování v krajních situacích.
 Stačí se občas zamyslet nad naším 
vztahem k obci a k celé společnosti 
i v normálních podmínkách.
 Co společnosti dávám a co od ní oče-
kávám? Naše vnímání se asi dost změni-
lo. 
 Stát jsme přestali považovat za náš 
společný úkol tak, jak jej vnímali lidé 
ještě před těmi sedmdesáti lety. Jistě, 
mnohému uškodilo čtyřicet let, kdy jsme 
o sobě nerozhodovali sami, ale rozhodo-
vala jediná Strana navíc řízená z Moskvy. 
Ale mnohé jsme poté mohli napravit, avšak 
z pohodlnosti nenapravili.
 Vždyť je stále mnohem snazší se ptát, 
co udělá stát a obec pro mě, než si odpo-
vídat na to, co  mohu pro stát a pro svoji 
obec udělat já.
 Zkrátka – až příliš jsme si zjednodušili 
náš postoj ke světu. Stát a obec vnímáme 
jako zaopatřovací ústavy, které fungují 
automaticky, o které se nemusíme starat, 
jen se občas rozčilujeme, když nefungují 
zrovna podle našich představ.
 Bludovští hrdinové druhé světové 
války – ti, kteří zaplatili cenu nejvyšší, 
i ti, kteří válku přežili – nás přes pro-
past mnoha desetiletí inspirují. Zvou nás 
k nikdy neskončenému úkolu pracovat 
pro svou obec, pro svůj národ, pro svoji 
vlast. Je to velký a čestný úkol pro kaž-
dého z nás.
Kéž k němu stále nacházíme sílu!
Děkuji vám za pozornost.
              Ing. Pavel Ston, starosta obce

Pozvánka 
na zastupitelstvo

V pondělí 8. června 2015 od 18:00 hod. 
proběhne v kulturním domě 

4. zasedání zastupitelstva obce. 
Všichni jste srdečně zváni.

Koncert klavír a violoncello

26.4.2015 ve 14:00 hodin k nám přijel pan 
Stanislav Bogunia, který hrál na klavír 
a Robert Kružík – violoncello. Koncert se 
vydařil a věřím, že i tento typ hudby si 
časem získá více příznivců. 

                  H.Z. 

ˇ
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Mapa Stabilního katastru z roku 1834 část II.
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Tentokrát máme před sebou mapový list navazující na předchozí 
na severní straně. Pro lepší orientaci – v levém dolním rohu je 
bludovský zámek, horní strana končí těsně před Zámečkem (kte-
rý je na jiném listu). Co zajímavého nám ukazuje tato mapa?
 V samotném dolním rohu vidíme zámek a zámecký ryb-
ník, stejně jako později zbouraný zahradníkův domek na místě 
dnešního parkoviště (zřejmě měl čp. 80, které bylo před pár 
desetiletími přiděleno novostavbě na horním konci). Zámek už 
má dnešní podobu, včetně vchodu uprostřed západního křídla, 
k němuž jde cesta v dnešním tvaru. Na svém místě už stála kočá-
rovna a správcovský domek (ten měl ještě tvar roháčku). Stejně 
tak vidíme půdorys nedávno zbořené sýpky a řady dalších hos-
podářských budov, které dnes už nestojí a které vytvářely uza-
vřený obdélníkový dvůr. Hned za dvorem, na okraji Grynglete, 
byl větší rybník, který byl posléze zrušen a před asi dvaceti lety 
v menším rozsahu obnoven.
 Kolem zámku ještě nevede císařská silnice, ta byla stavěna 
jen o několik let později, nicméně lze si všimnout, že částečně 
využila již existující polní cestu vedoucí ke „Kotrléch“ kaplič-
ce. Kousek od ní vedla souběžně s Gryngletem (které již také 
existovalo, není však v mapě nijak pojmenováno) alej, překřížila 
Františkovu alej a pokračovala až na Hambálky. Zmíněná kap-
lička byla centrem, protnutím mnoha polních cest, z nichž dnes 
již existuje pouze „Příčná“. Každopádně ale už tehdy od kap-
ličky pokračovala polní cesta na Šumperk. Nebylo to tedy tak, 
že by se císařská cesta stavěla zcela nově – využila a upravila 
existující základ. Ještě více než dnes je zřejmé, na jak výjimeč-
ném místě „Kotrléch“ kaplička (která už je zakreslena) stojí – na 
průsečíku mnoha cest, které se ale kříží před jejím vchodem (ne 
jako dnes). Byla-li skutečně postavena až v roce 1745, jak o tom 
svědčí plány zachované v archivu, není vyloučené, že stála na 
místě staré úcty, třeba starého kříže, obrázku...
 Na východní straně mapy vidíme část bludovské stráně 
a oblast Hambálků. V dnešní „Helenině skale“ ještě zřejmě žád-
ný lom nebyl. Každopádně ale bludovský katastr zahrnoval jako 
dnes Bludovský kopec z obou stran.
 Vraťme se k zámku, resp. domům, které u zámku začínají. 
Nestojí ještě pozdější Čmakalův dům (řeznictví), ale na pozem-
ku jinak umístěná dřevěná stavba. Stojí dnešní dům Sadilův 
i Flídrův (oba zděné), ulice Stará má v zásadě dnešní průběh 
– jen k tehdejšímu Březinovu statku čp. 83, dnes Snášelům 
vedl širší prostor. Stojí statky Čmakalův i Kotrlých, každý mají 
alespoň jeden zděný dům. Zděná je i chalupa, kde dnes bydlí 
Matějčkovi. Svrškův – tehdy dřevěný - dům stojí na dnešním 
místě. Stejně tak chalupy na Balóně (dnes Krejčí, Stonovi, Ri-
edlovi) stojí tam, kde dnes. Spojující cesta vedle myslivny, která 
vede ke Kotrlým, také existovala. Myslivna je poměrně rozsáhlý 
komplex. Stály také domy v dnešní ulici Na Baloně – a také na 
dnešním místě a v zásadě v dnešních tvarech (jedinou výjimku 
představuje domek v Židovně, dnes již zbouraný, přičemž na 
této velké parcele dnes stojí tři domy Březinů, Hojgrů a Znojů.
Od myslivny jde cesta a kolem ní meze až na Skalku, která už 
tehdy měla charakter listnatého lesa ve stráni – a stejně tak exis-
toval nezalesněný pozemek (resp. pruh mezi dvěma zalesněný-
mi pozemky), na němž si v minulém století postavili Klimešovi 
chatu.
 U cesty na Zámeček vidíme symbol pro Ptáčkovu kapličku 
sv. Anny. Čmakálkův kříž (resp. jeho předchůdce Myšákův) 
zaznamenán není. Socha sv. Rocha je malou záhadou – ačkoli 
již tehdy musela stát, zřejmě nestála u cesty, ale kousek dál na 
hranicích dvou pozemků uprostřed dnešních sadů – a vyznačuje

ji čtvereček s kroužkem – asi symbol hranatého podstavce 
a kulatého sloupu. Umístění uprostřed pole by dávalo smysl ve 
vztahu k úvahám o tom, že byl možná postaven na pohřebišti 
zemřelých na morovou nákazu... Místo dnešních sadů po celém 
kopci vidíme všude jen pole.
 Zajímavé je, že cesty, které vypadají jako nedávné zkratky, 
existovaly už tehdy – cesta odbočující kousek nad kapličkou 
sv. Anny směrem k hradu, stejně jako zvláštní ukončení cesty 
„Příčné“. Na okraji lesa vidíme zvláštní trojúhelníkový pozemek 
– že by šlo o pozůstatek někdejší rasovny, jež je zaznamenána 
ještě v mapě z roku 1741?
 Asi nejzáhadnější věc z tohoto listu vidíme na levé (západní) 
straně, kdy uprostřed polí vidíme dřevěnou, osamoceně stojící 
stavbu – kousek od cesty pod dnešním Matějčkovým sadem, 
poblíž potoka. K čemu sloužila, vůbec nevíme.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

která se bude konat poprvé 
v novém chovatelském areálu 

ve „Stodole na Nové“.

Výstavu drobného domácího zvířectva

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově zve všechny občany na 59. ročník tradiční

Sobota 27. června 2015 od 10 do 18 hodin
Neděle 28. června 2015 od 9 do 17 hodin

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

a oceněná čistokrevná zvířata do vlastních chovů. 

Srdečně zvou bludovští chovatelé.

Pro návštěvníky bude 
zajištěno občerstvení, 
kolo štěstí a tombola, 
která se bude losovat 

v sobotu i v neděli 
v 15:00 hodin.

Vstupné 20,- Kč
Děti do 15 let 

Zdarma
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

V červnu 2015 oslaví
Cikrýt Josef             Lázeňská 70
Preget Josef             Plk. Karla Hlásného       70
Kolářová Vlasta               Lázeňská  70
Snášelová Jaroslava         Stará  70
Drásal Jaroslav                Tyršova 75
Kašpar Ladislav               Úzká 75
Tunysová Božena             Ha Hradě  75
Baslar Josef                      Na Hradě 75
Směšný František             Jana Žižky 75
Kotrlý Karel                     Stará  80
Weiserová Anna               Na Hradě  81
Losová Marie                   Školní  81
Páťalová Alžběta             K Zámečku  82
Kranichová Jaroslava        8. května  84
Brecklová Jiřina                Polní  84
Železníková Eva                8. května  86
Hauková Zdeňka               Školní  87
Schwarzerová Květuše      K Zámečku  87
Juránková Jaroslava           Polní  87
Hrubá Božena                     Školní  88
Jílková Elisaveta                Husova  88
Skokan Lubomír                Ve Slévi  89
Ptáčková Helena                 Zahradní  89
Matějíček František            Palackého  91
Kozák František                 Nová Dědina  95

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

a budeme vzpomínat. 
Dne 10.června 2015 by se dožil 35 let pan

Aleš Hradský
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina. 

Dne 1. června 2015 se dožívá

pan František Kozák 
pěkných 95. let. Vše nejlepší a hodně zdraví 

přejí synové s rodinami a dcera s dětmi. 

  

Pracující rodina si pronajme rodinný 
domek minimálně 3+1. 

tel.: 702 003 467.

Dej každému dni příležitost,
 aby se stal nejkrásnějším

dnem tvého života. 
(M. Twain)

Dne 1. června 2015 oslaví své 
80. narozeniny pan Karel Kotrlý
Vše nejlepší, pevné zdraví, hodně 
štěstí, Božího požehnání a životní 
pohody do dalších let přejí manželka 
Anežka a synové s rodinami.

Ztichlo srdce otcovo, 
odešlo už spát, 

zůstaly jen vzpomínky 
a vděčnost nastokrát. 

Dne 27.června uplyne smutných 5 let, 
co odešel náš tatínek, pan

Alois Macek
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste ho 
znali a měli rádi. S úctou a láskou stále vzpomínají 
dcery s rodinami.

  Dne 17.června uplyne druhé smutné výročí, 
co nás navždy opustil náš přítel 
Jan Kacar
S úctou vzpomínají Chovatelé. 

  Maminky neumírají, 
maminky jenom usínají, 

aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 26.května jsme vzpomněli nedožité
91. narozeniny naší maminky, paní

Ludmily Mackové

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

a budeme vzpomínat. 
Dne 4.června 2015 by se dožil 32 let pan

Radoslav Otta
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina.

  Najednou už tu není, 
nedal nám sbohem ani žádné rozloučení. 

Odešel náhle, nikdo to nečekal, 
proč jen ten osud to tak uspěchal?

Dne 26. května 2004 jsme si připomenuli 
11. výročí, kdy nás náhle opustil náš syn, 
bratr a kamarád

Rostík Klimeš
S láskou a úctou vzpomíná maminka, 
bratr a kamarádi.
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POZVÁNKA
 

4.6.   autobusový zájezd seniorů ze Šumperka – zastavení 
  na kafíčko v 11:45 hodin
8.6.   jednání zastupitelstva obce v 18:00 hodin
11.6. - 30.6.  výstava p. Opluštila na téma Karneval 
  v Benátkách v 17:00 hodin
12.6.   komedie Kočičí jazýčky v 19:00 hodin, divadlo D123 Šumperk
14.6.   pohádka pro děti Zlatá rybka v 16:00 hodin, 
  divadlo Netratrdlo
23.6.   Žákovská akademie hudebních kurzů v 16:00 hodin
26.6.  vyřazení 9. třídy

na červen 2015

Připravované akce v dalších měsících – pozvánky:  
10.7.  letní kino 
11.7.  klášterní slavnosti
17.7.  letní kino
18.7.  hudební koktejl pro mladší generaci (Liwid, Lola běží, 
 Bags, Čardáš klaunů, Ben Dover) od 16:00 do 22:00 hodin
24.7.  letní kino
21.11.  v rámci Bludovského divadelního podzimu pojedeme na 
 muzikál Kleopatra do Prahy, odjezd v 6:00 hodin od KD, 
 přihlášky v KD Bludov na tel. 736 189 527 nebo na email: 
 kulturni.dum@bludov.cz. 
od 11.9.  (každý pátek) Zumba na velkém sále v KD Bludov s Angi 
 Samcovou v 18:00 hodin. Minimální počet přihlášených je 
 patnáct. Prosím o závazné přihlášení, cenu jsem se snažila 
 domluvit co nejnižší a vyšlo 40,- korun na osobu. Není to jen 
 o zaplacení lektora, ale též o pronájmu prostoru jenom na 
 vysvětlenou. Pro informaci v Šumperku je cena 60,- korun 
 na osobu. Těšíme se na všechny. 
od 20.9. do 20.12. (každou neděli na velkém sále)  
 taneční pro děti od sedmi let v KD Bludov v 17:00 hodin
Termíny lekcí jak na Zumbu, tak na taneční dostanou všichni zájemci 
rozepsané při přihlášení, některé termíny jsem musela vynechat kvůli 
akcím v KD. 

Vzpomínka
  Srdečně děkujeme za hojnou účast na pohřbu 

mojí milované manželky 

Marie Adamové 
dne 19. května 2015, za slova útěchy a pěkný 
projev pana Drozda z pohřební služby Zábřeh 
v kostele sv. Jiří. Manžel Karel Adam a synové.

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

Dne 19.června 2015 bude tomu 13 let, 
co nás navždy opustila

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

  Děkujeme vám všem, kdo jste se přišli dne 28. dubna 2015 
rozloučit s panem

Jindrou Klimešem
Děkujeme za květinové dary a především za slova útěchy. 

Zarmoucená rodina

  Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se 

dne 24.dubna 2015 přišli naposledy rozloučit s naším drahým 
tatínkem, dědečkem a pradědečkem panem

Josefem Krejčím
Zvláště děkujeme Hasičskému sboru v Bludově za důstojné 

rozloučení. Synové Josef, František a Jiří s rodinami. 
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Kulturní dům Bludov vás zve na

ŽÁKOVSKOU AKADEMII   
Úterý 23. června 2015

od 16 hod. v KD Bludov.

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

 
Akce, které proběhly:
22.4. – 3.5. jako již tradičně zde proběhla výstava Můj koníček. Děkuji 
všem, kdo přispěli svým umem a šikovností ke zdárnému uskutečnění 
výstavy a zapůjčili své výtvory nebo sbírky. 

26.4.2015 ve 14:00 hodin k nám přijel pan Stanislav Bogunia, který hrál 
na klavír a Robert Kružík na violoncello. Koncert se vydařil a věřím, že 
i tato hudba si časem získá více příznivců. 

5.5. k nám z Plzně přijel pan Čestmír Lukeš (jel přímo rovnou z cest ze 
Švýcarska) s přednáškou o náročném výstupu na horu Eiger. Přednáška 
byla velice zajímavá a podložená hudbou, která celou atmosféru krásně 
doplňovala. 

6.5. Kristýnka O Reilly u nás vedla Zumbu pro všechny věkové kategorie 
a nás obě potěšil i překvapil zájem všech žen i dívek, které si přišly 
zacvičit, od září povede Zumbu Angi Samcová v prostorách velkého sálu. 
Pro velký počet zájemkyň byl kinosál malý. Na viděnou v září!

9.5. jsme s dětmi jeli na výlet do Podlesíčka a první zastávka byla 
v Moravské Třebové na zámku na výstavě Fenomén Igráček, další 
zastávkou byla Olešnice, kde jsme navštívili Muzeum veteránů a Muzeum 
strašidel a poslední zastávkou bylo Podlesíčko, kde mají opravdu 
pohádkové domečky a krajina je překrásná, provázela nás Manka, 
Cipísek a čarodějnice Kanimůra.

12.5. – 25.5. jsme zde měli vystavené andělské obrazy Jarmilky 
Brablecové

18.5. herci divadla Věž zahráli pro školky z Bludova, Chromče a Bohutína 
pohádku Včelí medvídci zpívají. Podle reakcí se dětem pohádka líbila 
a my děkujeme.

20.5. v prostorách andělských obrazů Jamilky Brablecové přednášela 
Zdenka Blechová o tom, Jak na sobě pracovat. Přednáška byla velmi 
inspirující. Na paní Blechové se mi nejvíc líbí to, že nikomu nic nevnucuje, 
pouze nabízí a vypráví o svých zkušenostech a jak řešila různé životní 
problémy a strasti. Zároveň nám poradila, jakými technikami se zbavovat 
problémů a strachu. Těšíme se další setkání, které proběhne 28.4.2016.

H. Z.
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S historiky za nepovšimnutými 
památkami v okolí - Brníčko, Sudkov, Bludov

Městská knihovna Šumperk, 
příspěvková organizace

pořádá autobusový zájezd 
pro seniory

čtvrtek 4.června 2015
odjezd 8:30 z autobusového nádraží (sraz před budovou AN)

Památky navštívených obcí nám přiblíží 
památkářka ing. arch. Jitka Štáblová

a historik Mgr.Drahomír Polách.

Program: 
  9:00  Brníčko - kostel NPM, prohlídka objektu a gotických maleb
  9:45  Sudkov - textilka, výklad
10:15  Bludov zámek s parkem, prohlídka a výklad včetně 
           historie šlechtického roku Žerotínů
11:45  Bludov – kulturní dům - přestávka na kávu a koláče
12:45  Bludov - hrobka
13:15  Bludov - kostel sv. Jiří , prohlídka
13:45  návrat autobusem do Šumperka

Pro zájemce + soubor lidové architektury, horní konec 
a pěšky přes hrad a Bludoveček do Šumperka

Cena zájezdu: 50 Kč 
Přihlášky a rezervace míst - spolu s úhradou ceny 
zájezdu: Knihovna na ul.17.listopadu 6, půjčovna 
pro dospělé tel. 583 283 138 Mgr. Kamila Šeligová

Zájezd se koná v rámci cyklu Setkávání se seniory, 
který finančně podpořilo město Šumperk 
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ZUMBA
s Angi Samcovou

Přijďte si zacvičit, pobavit se a díky 
pohybu se i odreagovat. 

Cvičení - pohyb pro všechny věkové 
kategorie bez ohledu na věk či 

postavu.
Kdy se sejdeme? 

11. září 2015
V kolik hodin? 
18:00 hodin

Kde? 
V KD Bludov, velký sál

Kurzovné? 
560,-/pololetí (14 lekcí za 40Kč)

Co s sebou? 
Dobrou náladu, pití, vhodné 

pohodlné oblečení.

Minimální počet je 15 zájemců, 
hlaste se prosím u pí. Zavadilové 

v KD Bludov do 31. 8. 2015. 
Přihlášky jsou závazné.

3. 6. 2015  Sraz 9:00 u kostela. Délka 10 km
 Vlčí důl – Bludoveček 
 – bludovský kopec – okolo Brusné a zpět
17. 6. 2015  Odjezd autobusem 9:03, 
 Šumperk – vlakem 9:52. Délka 10 km
 Libina – Bradlo – Nová Hradečná – vlakem 
 zpět (odj.14:41)

1. 7. 2015  Sraz u cukrárny v 13:00. Délka 9 km
 Chromeč – Postřelmůvek – Rovensko (galerie) 
 – Postřelmov – zpět bus. do Bludova.

15. 7. 2015  Sraz u kostela v 10:00.
 Horní konec – koupaliště (koupání)
29. 7. 2015  Sraz v 8:30 u cukrárny, autobusem (odj.8:44).  
 Délka 9 km nebo 13 km
 Štíty autoservis – rybník Sychrov – Horní 
 Studénky – Klášterec – (bus. nebo pěšky Bludov).

VYCHÁZKY SENIORŮ
ČERVEN – ČERVENEC

VYCHÁZKY SENIORŮ
SRPEN – ZÁŘÍ
12. 8. 2015  Sraz u cukrárny v 8:15, 
 autobusem (odj.8:31). Délka 11 km
 Šumperk – Městské skály – Bratrušov 
 – autobusem Bludov

26. 8. 2015  Odjezd vlakem 8:45.
 Bludov lázně – Jeseník – prohlídka lázní   
 Jeseník – vlakem zpět.

9. 9. 2015  Sraz 9:00 u kostela. Délka 9 km
 Bludoveček – Starý hrad – Háj – Šumperk 
 Bludovská – Bludoveček.

23.9.2015  Sraz v 9:00 u cukrárny. Délka 13 km
 Sudkov – Kolšov – Brníčko hrad – autobus 
 Sudkov a pěšky Bludov.
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ZŠ Bludov

Plavecký výcvik třídy 2.B
I žáci 2.B se dočkali svého plaveckého výcviku. Od února do 
dubna jezdili na bazén do Zábřeha, kde pod vedením Bohumila 
Molka, šéfa Soukromé plavecké školy, a zkušených instruktorů 
rozvíjeli své plavecké schopnosti a dovednosti, otužovali se 
a potápěli. Využili také parní a bublinkovou lázeň, kterou místní 
koupaliště nabízí. Nechyběly ani oblíbené hry ve vodě a jízda na 
vodním skútru.
 V závěru výcviku byli žáci průběžně zkoušeni z těchto 
plaveckých disciplín: splývání, prsa, znak, plavání libovolným 
způsobem za určitou dobu, plavání pod vodou, skok do vody 
a lovení puků. Na poslední hodině dostali i vysvědčení se svými 
výbornými výsledky.
 Závěrem bych chtěla poděkovat p. Bohumilu Molkovi 
a všem instruktorům za jejich práci s dětmi.
 Blanka Pavelková

Blanka Pavelková, Blanka Grigová, 
Martina Kociánová, Martina Černá

Štafetový běh
Dne 15. 5. se v Olomouci uskutečnilo okresní finále ve štafeto-
vém běhu „S mistryní světa Ludmilou Formanovou“, do kterého 
se naši žáci 3. - 5. tříd probojovali po úspěchu v okresním finále. 
Závodilo se ve smíšených štafetách na úsecích 8 x 100 metrů 
a 8 x 200 metrů. Z dvanácti nejlepších týmů Olomouckého kraje 
se žáci naší školy umístili na hezkém 5. místě. Všem reprezen-
tantům gratulujeme.
   Martina Kociánová

Slovíčkový král
Koncem dubna se mohli žáci 3., 4. a 5. ročníků zúčastnit soutě-
že v anglickém jazyce – Slovíčkový král. Soutěžilo se v rámci 
jednotlivých ročníků. Žáci si tak mohli vyzkoušet a porovnat své 
dosavadní znalosti s vrstevníky.   
 A jaké byly soutěžní úkoly? Mimo jiné znalost abecedy, 
skládání slov, anagramy, psaní vět, uspořádání vět v rozhovoru. 
Protože páťáci se tento cizí jazyk učí již třetím rokem, měla pro 
ně paní učitelka navíc připravené poslechové cvičení. Nejvíc dě-
tem dalo zabrat vyhledávání pro ně neznámých slov v anglicko-
-českém slovníku.
 Všichni žáci byli šikovní a prokázali tak jisté znalosti z ang-
ličtiny. Věříme, že příští rok se soutěže znovu zúčastní a přibu-
dou k nim letošní druháci, z kterých se stanou třeťáci. 
 A tady je pořadí výsledků na prvních třech místech v jednot-
livých kategoriích:

3. ročník
1. Kubíček Tomáš, 2. Nedomová Markéta, 3. Hrabkovská Markéta

4. ročník
1. Ženčáková Lucie, 2. Gahaiová Marie, 3. Váňová Tereza

5. ročník
1. Sadil Matyáš, 2. Kotrlá Daniela, 3. Oláhová Daniela

Den v lázních
Naše škola se zapojila  do projektu Prevence nadměrné hmot-
nosti a obezity, který organizuje Ústav pro studium odborných 
předmětů a praktických dovedností Fakulta zdravotnických 
věd Univerzity Palackého v Olomouci společně se Státními 
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Žáci přijatí ke studiu na SŠ a SOU

Škola Počet

Gymnázium Šumperk, Zábřeh 4 + 2 z 5.r.

Obchodní akademie Šumperk, Mohelnice 4

VOŠ a SPŠ Šumperk 3

SZŠ Šumperk 5

SŠ  technická, železniční a stavební  Šumperk 4

OA a SOŠ pedagogická Litomyšl 2

VOŠ a SŠA Zábřeh 2

S pedagogická škola Přerov 1

Hotelová škola Vincenze Priessnitze 1

SŠ technická a zemědělská Mohelnice 1

SOŠ obchodu a služeb Olomouc 1

SŠ obchodu, gastronomie a designu Praktik Olomouc 1

OU a Praktická škola Mohelnice 1

SŠ polygrafická Olomouc 1

SPŠ polytechnická Zlín 1

léčebnými lázněmi Bludov v roce 2015. Garantem projektu je 
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. přednosta ústavu . Pro-
jekt je zaměřen na pohybovou aktivitu dětí. Žáci prvního ročníku 
plnili různé sportovní disciplíny a za odměnu jsme mohli strávit 
půl dne v našich lázních. Pro děti jsme domluvili exkurzi. Stát-
ními lázněmi nás provedla paní Marie Krátká, které tímto děku-
jeme za trpělivost a krásný výklad. Dalším nádherným dárkem 
bylo koupání v lázeňském bazénu, za což vděčíme vedení Lázní 
Bludov a moc děkujeme. Na závěr připravilo 5 žáků devátého 
ročníku pro děti pohybové aktivity v lázeňském parku. Součástí 
našeho projektového dne bylo samozřejmě zdravé jídlo a pití. 
  Velké poděkování od žáků 1.A, 1. B, 

Jarmily Březinové, Ireny Dokoupilové

Český červený kříž – Hlídka mladých zdravotníků
Dne 12. května si vybraní žáci vyzkoušeli znalosti z oblasti první 
pomoci v praxi. V areálu loděnice v Šumperku byli namaskovaní 
figuranti, kteří simulovali opravdová zranění – hřebík v dlani, 
popáleninu 2. stupně, zlomeninu, pneumotorax atd. Nebylo jed-
noduché všechny zraněné správně ošetřit, přivolat pomoc, umís-
tit je do stabilizované polohy a ještě uklidňovat, ale naši žáci 

to až na drobné chybičky zvládli. Soutěže, kterou pořádá Český 
červený kříž,  jsme se zúčastnili už po  několikáté. V posledních 
letech se pravidelně umisťujeme na předních příčkách a i letos 
tomu nebylo jinak. 3. místo obsadili mladší žáci – Vojtěch Čma-
kal, Šimon Kundrata, Daniela Kotrlá, Eliška Kubíčková, Matyáš 
Sadil a 2. místo získali starší žáci – Štěpánka Březinová, Lucie 
Matějová, Vojtěch Kotrlý, Karolína Ščučková, Filip Matějček. 
Všem ještě jednou gratulujeme a snad příští rok postoupíme do 
krajského kola. 
  Mgr. Dita Kaňáková

Přijímací řízení 2014/2015
Důležitým datem pro žáky 9. ročníku se stal 15. březen.
 Tímto dnem ukončily střední školy a odborná učiliště příjem 
přihlášek do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/
2015.
 Pro mnohé  nebylo jistě jednoduché zvolit tu nejvhodnější 
školu. Snad ale měli všichni šťastnou ruku.
 Většina žáků prošla 15. dubna v rámci přijímacího řízení 
novými celostátními přijímacími testy, které vypracovala spo-
lečnost CERMAT. Toto pilotní testování by mělo objektivně 
prokázat studijní předpoklady žáků i jejich znalosti získané na 
základních školách. Střední školy zapojené do tohoto  testování  
však při příjímání žáků přihlížely i k jiným kriteriím.
 I když se všichni příznivé výsledky nedověděli hned, nako-
nec si každý odnesl zápisový lístek na školu, kterou si vysnil.
Popřejme jim, ať se jim v dalším studiu daří.

Martina Hrdinová
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Římskokatolická farnost Bludov
Vás zve

Na pouť do kostelíčka Božího Těla 
nad Bludovem

v neděli 7. června 2015

Program:
10:30 - Slavnostní mše svatá  

- celebruje PhDr. Štěpán Martin Filip OP, Th.D. 
vyučující na Teologické fakultě v Římě a Olomouci

14:30 - Svátostné požehnání

Stánky nabídnou tradiční produkty lidových řemesel.
Autobus ke kostelíčku pojede v 9:30 z Bludova 

se zastávkami na trase.
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Výšlap bludovských seniorů 6.5.2015
Další výšlap bludovských seniorů 6.5.2015 byl poněkud ohro-
žen, protože do rána hodně pršelo, a tak se nás nakonec sešla 
necelá desítka. Trochu jsme změnili trasu, protože po nočním 
dešti se nedalo jít naučnou stezkou. Nádražní ulicí jsme došli 
k nádraží, a potom dále po naučné stezce až na Bludoveček, kde 
byla přestávka v útulné hospůdce. 
 Cestou jsme obdivovali rozkvetlou přírodu s krásným 
výhledem na panorama Jeseníků. Nebyla to náročná vycházka, 
všichni jsme šli svým tempem, takže každý si přišel na své.
    Zveme tímto i ostatní, kteří dosud sedí doma, ať se přidají 
k dalším pochodům. Těšíme se na vás.   

Zdraví L.Soural.
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Miroslav Doležel
Masér se zájmem o východní medicínu (berou nemocného jako 
celek a taky ho tak léčí) v bludovských lázních a soukromý 
filozof. Svobodný, 42 let.
Jak se to tak přihodí, že se z maséra stane i filozof? 
Nebo to bylo opačně?
 Dnešní společnost sice nikoho nenutí k tomu, aby pracoval, 
ale pokud člověk nemá kapitál, ze kterého by mohl pohodlně 
žít, tak pracovat musí. Já jsem se tedy stal nejdřív tím masérem 
a teprve potom i tak trochu filozofem. Jak sama dobře víte, tak 
už to není jen o tom masírování.
Přesně tak. Takže Vaše práce a ne zcela běžný přístup k životu 
mají něco společného?
  Samozřejmě, že mají. Společnost na nás všechny klade ob-
rovské nároky a je proto téměř vyloučené, aby člověk v produk-
tivním věku neměl nějakou tu bolest nebo zdravotní problém. 
Takže zdravotní problémy potkaly také mě samotného. To by 
samozřejmě nebylo nic divného, nebýt poněkud zvláštního 
a šokujícího lékařsko-pacientského maratonu.
 Potíže se projevovaly už v dětství, ale v pubertě v období 
růstu ještě víc. Doktorka se zajímala o moji nadváhu, ale příčinu 
problému ani nezjišťovala. 
 V tu chvíli jsem si uvědomil, že je v našem zdravotnictví 
něco zásadně špatně a zvolil jsem svoji vlastní cestu k odstraně-
ní svých tělesných i duševních potíží. Nakonec jsem tento svůj 
přístup přenesl i na svoje klienty a začal jsem jim skutečně po-
máhat od jejich zdravotních potíží. To je ta moje, jak Vy říkáte, 
soukromá filozofie.
Takže Vy při svojí práci nepůsobíte jen na pacientovo tělo 
ale i na jeho mysl a duši?
 Samozřejmě. Je to přesně tak. Každá bolest, každý zdravotní 
problém má svoji příčinu nejen tělesnou, ale i duševní. Takže 
chceme-li odstranit tyto zdravotní potíže, musíme léčit nejen 
tělo, ale i duši. Každá léčba vyžaduje spolupráci ze strany paci-
enta. On sám musí věřit tomu, že se může uzdravit a nakonec se 
uzdraví. To záleží na rozhodnutí každého z nás a taky na příčině 
nemoci. Někdy stačí jen úleva. Někdy je potřeba čas, aby si kaž-
dý z nás uvědomil hodnotu života i sebe. Léčba nesmí být pro 
pacienta nepříjemná. Musí se na ni těšit a mít dobrý pocit z toho, 
že je blíž ke svému uzdravení.
To mi připomíná orientální medicínu. 
Podobně pracuje i Dr. Hnízdil.
 Ano. Jedná se o alternativní přístup k léčbě. Především 

u civilizačních nemocí a nemocí pohybového aparátu je takový 
přístup velmi vhodný. Při svoji práci používám například Reiki 
a mnohé další alternativní léčebné přístupy. Léčit se dá i dobrým 
slovem a pochopením. Lidé mnohdy potřebují třeba jen někomu 
sdělit to, co je trápí a hned se jim uleví nejen na duši, ale i na 
těle. Klasická medicína téměř vždy léčí pouze příznaky a ná-
sledky. Tzv. Východní medicína se zaměřuje na samotné příčiny 
vzniklých potíží a v tom je její obrovská výhoda. Je sice pravda, 
že léčba mnohdy trvá déle, než při podávání běžných léků, ale 
výsledek je mnohem trvalejší. 
Odkud jste přišel do bludovských lázní?
 Působil jsem v jiných lázních v okolí, kde postupem času do-
šlo k využití lázní spíše ke komerčním účelům. Klient - pacient 
vloží peníze do všeho, co mu pomůže, ale pokud vnímá zájem 
jako o člověka, tak do léčby vloží mnohem více. Tak si i nějak 
představuji zdravotnictví pro tu práci, kterou dělám. Život mi 
nabídl lázně Bludov, a tak jsem tady a zde mám možnost pokra-
čovat ve své filosofii. 
Řekněte mi ještě něco více o Vaší zajímavé práci.
 Práci maséra dělám skoro dvacet let, tj. dvacet let jako ko-
níček – mám to stále jako koníčka, z toho deset let dělám v láz-
ních. Zajímám se o alternativní léčbu, práci s energií – meridiá-
ny. Zajímám se o  psychologii, ta nás ovlivňuje celý život. Rád 
si přečtu zajímavé knihy na toto téma a hlavně mám možnost si 
ověřit vše na sobě i v práci s klienty. Říkám tomu energetická 
prožitková masáž, 
Energetická: že se pracuje s meridiány 
– vliv na nervový systém a orgány
Prožitková: člověk, co si prožije, tomu věří 
a vnímá okamžité změny
Masáž: je to takové lidské poděkování za to, 
že to se sebou a se mnou vyzkoušeli.
Když tyto tři systémy spojíme, je to vliv na celý lidský systém, 
který je celý náš život a je ovlivňován životem a zkušenostmi, 
které prožíváme po dobu žití. 
 V každém případě můžu hovořit z vlastní zkušenosti. 
Účinek Vaší léčby jsem měla možnost pocítit na vlastní kůži 
a je to opravdu úžasný pocit, když si člověk může masáž opravdu 
vychutnat a užít.
 Přeji Vám mnoho spokojených a hlavně uzdravených pacien-
tů a děkuji Vám za rozhovor.

Na otázky Heleny Zavadilové 
odpovídal Miroslav Doležel. 

Charita Šumperk působí rok v novém sídle
Charita Šumperk, nestátní nezisková 
organizace poskytující sociální a zdra-
votní služby, si počátkem června při-
pomíná roční výročí od přestěhování 
do nového sídla na Jeremenkově ulici 
v Šumperku. 
 Charita Šumperk působí v severní 
části okresu Šumperk od roku 1992. 
Poskytuje domácí zdravotní péči včetně 
péče domácí hospicové, pečovatelskou 
službu, službu osobní asistence, půjčuje 
zdravotní pomůcky a poskytuje služby 
humanitárního charakteru.
 Za dobu své činnosti se Charita ně-
kolikrát stěhovala. Z ulice Vančurovy na 
ulici 8. května a poté na dlouhodobé pů-
sobiště na Žerotínově ulici. Nynější sídlo 
je v opravené budově bývalé „hygieny“ 
na Jeremenkově ulici v Šumperku.

 „Na novém působišti jsem velmi 
spokojeni. S dostatkem prostoru se ote-
vřely možnosti dalšího rozvoje“ říká 
M. Vychopeňová, ředitelka Charity 
Šumperk a dodává, že v letošním roce 
Charita otevřela domácí odlehčovací 
službu, která umožňuje rodinám pečují-
cím o seniora nebo nemocného, pracovat 
nebo si odpočinout. Pečovaný zůstává 
ve svém domově a nemusí navštěvovat 
cizí prostředí. „Dále začíná pracovat 
svépomocná skupina pro dlouhodobě 
pečující o dlouhodobě nemocné“ udává
Vychopeňová. Tato skupina má pomoci 
pečujícím setkat se s lidmi, kteří mají 
podobné problémy. 
 Nové sídlo je pracovním zázemím pro 
45 zaměstnanců, převážně zdravotních 
sester a pečovatelek, kteří ročně

poskytnou službu 850 klientům.
Více informací naleznete 
na www.sumperk.charita.cz
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Soutěž mladých hudebníků „Folkový kvítek“

26.dubna v neděli se Olomoucká Flóra 
stala místem soutěže mladých hudeb-
níků. 
 Folkový kvítek je název soutěže au-
torské tvorby, kdy děti vystupují s vlast-
ními písničkami. Naopak druhá soutěž 
Brána umožní soutěžit všem dětem, 
které zvládnou hrát na hudební nástroj 
(kytara, klavír...atd) anebo zpívat.
 V jeden den jste mohli slyšet mla-
dé talenty od zpěváků, až po skvělé 

muzikanty skládající si vlastní písničky 
a hudbu.
Za naši mimoškolní výchovu působící 
v Kulturním domě Bludov se účastnili 
Ema Brokešová, Markéta Nedomová 
a Michal Příhoda.
 Bohužel v tvrdé konkurenci zku-
šenějších hudebníků  jsme neobsadili 
ani jednu z prvních tří příček, ale příští 
rok jim to „nedarujem“ podotkl Michal. 
Všichni tři bludovští účastníci soutěže 
byli poprvé na takové velké přehlídce 
a tréma udělala svoje.
 Za šumperské soutěžící se můžeme 
pochlubit 2.postupovým místem ve Fol-
kovém kvítku - Pavel Kudláč a třetím 
místem v kategorii skupiny + dua - Anna 
Vilhemová, Natálie Janíčková.
 Nezbývá, než popřát mnoho hudeb-
ního štěstí všem zúčastněným do dalších 
soutěží.
 Rádi mezi námi uvítáme i další zá-
jemce o hraní na akustickou kytaru, klavír 
- keyboard, bicí soupravu nebo zpěv. 

Informace na www.m-machala.cz , 725 686 325, 
facebook: Machala - akustická kytara, zpěv, klávesy, bicí.

Svojsíkův závod Hraběšice
V půlce května se uskutečnil skautský závod pojmenovaný po 
zakladateli českého skautingu Antonínu Benjaminu Svojsíkovi 
- Svojsíkův závod. Sraz jsme měli brzy ráno, možná také proto, 
abychom provedli poslední dodělávky na našem kratičkém vy-
stoupení, které bylo součástí Svojsíkova závodu. Po příjezdu na 
autobusové nádraží na nás již čekaly přistavené autobusy. Na-
brali jsme směr Hraběšice. První zastávku jsme ale provedli již 
na Krásném, kde pro nás šumperští skauti přichystali motivační 
scénku, která nás měla vtáhnout do děje. Následně jsme na kou-
pališti zanechali vlčata a světlušky (nejmladší členy, pro které 
byl připraven doprovodný program) a s bratrem Royem se ode-
brali zpět do autobusů, které nás odvezly do cílové destinace.
 Po vystoupení z autobusu a pobrání všech sil a batohů 
proběhl nástup, na kterém jsme byli všichni přivítáni. Vedoucí, 
kteří neběželi s žádnou družinou jako doprovod, byli rozděleni 
na různá stanoviště jako pomocná síla. To byl i můj případ. 
Závod započal. Naše stanoviště vesměs prověřovalo, jak se do-
káží skauti z šumperského okresu řídit podle návodu. Abych to 
upřesnil, na stanovišti, kde jsem pomáhal bratru Cvrčkovi, měli 
skauti za úkol správně zapojit repro soustavu 5.1 a vytvořit si 
svoji vlastní placku. Závod trval přibližně 3 hodiny. 
 Po takovém vyčerpávajícím výkonu se šli všichni naobědvat. 
Naše základna byla pod hostincem na dětském hřišti. Po obědě 
se začaly hrát scénky a také započala druhá část závodu, která 
měla za úkol prověřit schopnosti jedince a ne družiny. Tato část 
závodu probíhala do 19:00. Po zakončení této části přišel ve 
20:00 na řadu nástup, kde nám sdělili, že slibované výsledky bu-
dou mít až další den ráno. Také nám bylo sděleno, že si můžeme 
užívat volné zábavy. Někteří byli ve společenských místnostech 
a hráli společenské hry, jiní skauti zase dali přednost táboráku 
s kytarou, našlo se pár jedinců, kteří šli spát. Druhý den to přišlo.
Dozvěděli jsme se, že naše holčičí družinka se umístila na 

krásném 11. místě a chlapecká družina na 7. místě. Nástup jsme 
zakončili druhou slokou junácké hymny a jelo se domů.

Tomáš Musílek – Tom
rádce družiny Lišáků

Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
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Slet čarodějnic 30. 4. 2015
Na zahradě v MŠ se dopoledne sešly děti i paní učitelky v kostý-
mech. Přivítala je čarodějnice Bludimíra a její kolegyně Chlubi-
míra, která je naučila kouzlit a čarovat. Hned po čarování násle-
doval let na koštěti. Jen málokdo věděl, jak se na koště správně 
nasedá, aby se vzneslo. Všechny čarodějnice odstartovaly let 
a obletěly celou školku. Po namáhavém letu si mohly protáhnout 
tělíčka a zatančit si na čarodějnické písničky. Čarodějnice Blu-
dimíra seznámila všechny malé čarodějky a čaroděje s dalším 
programem – ochutnávka lektvaru u čarodějnice Chlubimíry, 

hledání ztraceného hada mezi dalšími chlupatými zvířátky 
a trefování čarodějnice do její veliké pusy se zkaženými zuby. 
Po splnění zadaného úkolu byla pro děti připravená barevná žabí 
očka a další gumové myšky a háďata.

Monika Vybíralová, DiS., 
učitelka MŠ

Procházka okolo Bludova bez špekáčku, zato s holinkama. 
Cyklostezka kolem Bludova je hotová už od loňského podzimu 
= jak uváděl oznamovací panel už v tom minulém roce na jeho 
obou koncích. Ačkoli je cesta „úředně hotová“, tak nebyla do-
sud dokončena (zkolaudována?). Ačloliv není dosud dokončena, 
je námi Bludováky hojně navštěvována. Ačkoliv je nehotová 
a přesto hojně navštěvována, je už také hojně poseta výkaly 
bludovských psů. To je rovno výkalům samotných jejich pso-
vodů (výraz „výkaly samotných Bludováků“ si tady z etických 
důvodů nemohu dovolit). Nedosti na tom: ačkoli je cesta téměř 
hotová, je u Habermannova mlýna zatarasena ‚na obě strany‘, 
to aby tam někoho nenapadlo vjet  na ni s autem a udělat si 
z ní závodní dráhu. Takový filuta se už našel, máme svědka, že 
od ‚sudkovského nádraží‘ vjel na ni někdo s osobákem, vytlačil 
z ní jednu  místní paní i se psem, aby zakrátko u mlýna zjistil, že 

je cesta zahrazena – bohudík, a tak se musel ten ‚někdo‘ vracet 
nazpět. 
Takže: 
KDO zajistí, aby cesta nesloužila jako kaliště místních psů? 
KDO zajistí, aby na ni nevjížděla motorová vozidla?
Protože, známe, jak to ve světě chodí: Američanům například 
stačí doporučit, Němcům nakázat a Čechům znemožnit! Takže 
vsadit po dokončení a odevzdání té cyklostezky do provozu 
v místě nájezdů na ni omezovací roztečné kovové sloupky? 
 Jinak bude ten náš výdobytek vypadat jak pro dobytek. Nebo 
tam můžeme umístit uvítací tabule s nápisem: 
„Vítejte na pozemcích Chytré horákyně“ - vše dovoleno 
- věnováno místními nadšenci s mentalitou zpanštělých lokajů.

                        Roman Žalio

S papouškem se poradíme, jak se mluvit naučíme
Tento název dostal projekt zpracovaný Mgr. Hanou Bendovou 
pro rozvojový program Podpora logopedické prevence v před-
školním vzdělávání v roce 2015. Projekt naší mateřské školy byl 
hodnocen jako úspěšný a jeho realizace bude podpořena dotací 
z MŠMT.
 Záměrem projektu je zlepšení kvality logopedické prevence 
v mateřské škole. Z tohoto záměru vycházejí hlavní cíle pro-
jektu - zahrnout aktivity logopedické prevence do každodenních 
činností ve všech třídách mateřské školy, zvýšit zájem rodičů 
o problematiku rozvoje dětské řeči a prohloubit spolupráci 
s nimi, vybavit mateřskou školu novými logopedickými 
pomůckami a počítačovou technikou - interaktivní tabulí. Spl-
nění uvedených cílů nám umožní vytvořit optimální podmínky 
pro stimulaci řečového vývoje dětí a cílenou logopedickou inter-
vencí odstranit případné deficity komunikačních schopností před 
zahájením školní docházky.
 V první fázi realizace projektu byly zakoupeny hry, po-
můcky a metodické materiály k logopedické prevenci a zřízeny 
„Papouškovy koutky“ ve všech třídách mateřské školy. Jedna 
pedagogická pracovnice absolvuje program DVPP Logopedický 
asistent – primární logopedická prevence ve školství.

Realizace projektu bude pokračovat v novém školním roce 
2015/16 přednáškou pro rodiče a veřejnost „Jak správně pod-
porovat přirozený rozvoj dětské řeči“, s praktickou ukázkou 
pomůcek a metodických materiálů pro rozvoj řeči dítěte.
Navazovat bude cyklus akcí pro rodiče a děti:
„S papouškem se poradíme, jak pusinku procvičíme“
- zájmová dílna pro rodiče a děti zaměřená na rozvoj 
  motoriky mluvidel
„S papouškem se poradíme, jak správně hlásky
vyslovíme“ - zájmová dílna pro rodiče a děti zaměřená 
na podporu správné výslovnosti hlásek
„S papouškem se poradíme, jak ručičky procvičíme“
- zájmová dílna pro rodiče a děti zaměřená na rozvoj
  jemné motoriky a grafomotorických dovedností.
 V prosinci 2015 proběhne závěrečné vyhodnocení projektu 
a jeho přínosu pro zlepšení kvality logopedické prevence v naší
mateřské škole a zvýšení povědomí rodičovské veřejnosti 
o významu rozvoje dětské řeči od nejútlejšího věku dítěte.

Mgr. Hana Bendová
Mateřská škola Bludov
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Co je v MŠ tentokrát nového? Hned čtyři události, o které se 
s Vámi podělíme.
 Kraul nebo znak, to je jedno, plaveme tak i tak J. Možná ne 
úplně samy, trošku dětem pomáhaly instruktorky plavání, ale to 
nevadí, stejně máme radost.  Na začátku února jsme se dozvě-
děli, že budeme jezdit na kurzy plavání. Opravdu jsme se hodně 
těšili. Potom dětem už jen zbylo připravit batůžky plné potřeb-
ných věcí na plavání a hurá na bazén do Šumperka. Skákání do 
vody a řádění v malém bazénku nebylo žádnou výjimkou. Prostě 
fůra zábavy. Nejlepší je, že děti opravdu umí plavat a budou mít 
celé léto na to, aby si zdokonalovaly svůj vybraný styl J.
 Další aktivitou byl „Pobyt v přírodě“, který se jako obvykle 
konal v Centru ekologických aktivit na Švagrově. Pro děti bylo 
přichystáno krásné zázemí, výborná kuchyně, ale hlavně spousta 
her, které byly zaměřené na vzdělávání v oblasti ekologie. Do-
movem se nám na krátkou dobu stal les, louka, rybník a pramen, 
ze kterého jsme dokázali utvořit „Kříšťálovou studánku“. Není 
v nejhlubším lese, ale doufáme, že kolem poroste tmavé kap-
radí a budou z ní i laně pít. Zrádných slziček po maminkách 
bylo pomálu, možná proto se nám nechtělo ani spěchat domů.  
Všechno má svůj začátek a konec, takže nám nezbylo, než sbalit 
potřebnou batožinu a vydat se domů. Jak se nám nechtělo odjet 
ze Švagrova, stejně tak jsme se už cestou v autobusu nemohli 
dočkat, až uvidíme budovu MŠ a hlavně jestli budou čekat ma-
minky J.
 Děti ze třídy předškoláků „Včelky“ pravidelně při vzdělá-
vacích činnostech vaří. Většina receptů je zaměřena na zdravou 
výživu. Proto paní učitelky přihlásily tři kuchařské týmy do 
soutěže Zdravá 5. Porota vybrala všechny naše týmy do krajské-
ho kola. Odměnou za naši celoroční práci je nejen každodenní 
ochutnávka zdravých jídel, ale také kuchařská kniha, kterou 
v rámci soutěže Zdravá 5 obdržíme.
 Na druhou květnovou neděli připadá Den matek. Děti ze 
všech tříd si jako poděkování za všechno, co pro ně maminky 
dělají, připravily vlastní pásmo s písničkami, říkankami, hudeb-
ně pohybovými hrami a dramatizacemi pohádek, které mamin-
kám představily na tradiční besídce. Za krásná vystoupení byly 
oceněny milým úsměvem a velkým potleskem. V některých 
třídách děti pro maminku nachystaly pohoštění, na kterém si 
všichni společně moc pochutnali. Každou maminku také jistě 
potěšil vlastnoručně vyrobený dáreček, který děti maminkám 

předaly spolu s velkou pusou 
a přáním všeho nejlepšího.
 Včelky si pro maminky 
ke Dni matek připravily také 
program, jako všechny děti, 
ale byl vskutku netradiční. 
Namísto programu ve třídě 
jsme vyrazili na školní zahra-
du. Trošku jsme se strachova-
li, zda nás nezradí počasí, ale 
i sluníčko stálo při nás. Děti 
spolu s maminkami předved-
ly obdivuhodné sportovní 
výkony, nebojíme se říci, 

V MŠ se pořád něco děje

že na profesionální úrovni J, v disciplínách: běh s dítětem na 
zádech, běh se svázanýma nohama a přenášení vody po lžících. 
Při opékání párků děti maminkám zazpívaly písničky, poté jim 
vytvořily zmrzlinový pohár – prostě zásady zdravé výživy byly 
bezesporu splněny J. 

Beletrie pro dospělé: 
B 1     Higgins-Clarková, M.  Vánoční zloděj
B 2     Hubka, V.  Modrá
B 3 Gibbins, D.  Nejvzácnější rukopis
B 4 Hellmannová, D.B.  Dvě ženy
B 5 Dostojevskij, F.M.  Zločin a trest
B 6 Kubíček, M.  Toulavou touhou
B 7 Kubíček, M.  Přízeň přírody
B 9 Cook, R.  Blízký konec
B 11 Dvořák, O.  Hořící lilie
B 13 Johansenová, I.  Osudný příliv
B 15 Voodová, B.  Duhový had
B 17 Perry, T.  Tatínkovy holčičky
B 19 Fieldingová, J.  Dobré úmysly
B 21 Steelová, D.  Dům pro mou lásku
B 23 Willettová, M.  Dům nad strží

Naučná pro dospělé:   
N 1 Zeman, M. Jak jsem se mýlil v politice

Nové knihy k 10.4.2015

 Školní rok se nám pomalu blíží ke svému konci, mnozí se 
těší na prázdniny. My však máme před sebou ještě spoustu akti-
vit, na které se těšíme. A co po prázdninách? Nechte se překva-
pit, dáme Vám vědět J.

 Za kolektiv MŠ Bc. Nétková Kateřina 
a Mgr. Jarmila Maturová



Bludovan 5/2015

Bludovan 16

Sidecarcross

Posádka Hutira Plhák opět vítězně
Po krátké „dlouhé“ zimní přestávce se opět rozjel seriál mistrov-
ských závodů v sidecarcrossu „Klasik“. Z Bludova se ho zúčast-
ňuje smíšená posádka Zdeněk Plhák (Bludov) a Stanislav Hutira 
(Moravská Třebová). První závod se jel 25. 4. 2015 v Mohelnici. 
Po dramatické chvilce na trati posádka dojela celkově na dru-
hém místě. Seriál pokračoval dalším závodem v Březové nad 
Svitavou. Tam se oběma závodníkům v náročném rozbahněném 
terénu podařilo zvítězit a přiblížit se tak k obhajobě loňského 

mistrovského titulu. Vrcholný závod sidecarcrossu – mistrovství 
světa na našem území se jede 14. 6. 2015 v Kramolíně u Plzně. 
Jeho součástí je i závod „Klasik“, ve kterém naše posádka bude 
chtít navázat na loňské 2. místo. Kromě mistrovského seriálu 
v ČR se borci hodlají zúčastnit i několika závodů v zahraničí. 
Je škoda, že pro velké vzdálenosti nemůže závody v zahraničí 
sledovat více fanoušků a posádku podpořit. 
 Obhájci mistrovského titulu mají v nové sezóně dobře na-
kročeno, těšíme se na jejich další sportovní úspěchy.

70 let
 S odstupem sedmdesáti let už vznikají různé mýty, polopravdy 
a podobné věci. Platí to i o všeobecně známých „pravdách“ 
jakou je příběh Kalašnikova a jeho zbraně. Nikdo, kromě rus-
kých expertů nepopírá, že AK-47 je konstrukčně i koncepčně 
vývojovým pokračováním útočné pušky STG44 konstruktéra H. 
Smeissera. Ten zkonstruoval první prakticky použitelný samopal 
MP-18 už na konci první světové války, kdy Kalašnikov ještě 
nebyl na světě. Smeisserovy výtvory byly natolik dokonalé, že 
na nich nebylo co vylepšovat. Naopak, první Kalašnikův pokus 
o samopal byl nedokonalou atrapou amerického Thompsona. 
V Sovětském svazu nebylo nelegální kopírování tabu. Platí to 
i o slavné stíhačce MIG-15, která měla úspěch díky pirátským 
kopiím britského motoru Rolls Royce. Dalším příkladem kopí-
rování je tank T-34. (podvozek Christie, motor Liberty. Oboje 
USA.) 
 A daly by se uvést mnohé další příklady: osobní automobil 
Poběda, Moskvič atd. Tímto samozřejmě nesnižuji odvahu, utr-
pení, oběti, strádání a účast sovětských lidí na porážce fašismu. 
To je mimo jakoukoliv diskusi. 
 Kdyby měl někdo pocit, že to, co píšu, není pravda, já jinak,
než pravdu, psát neumím. 
  Ale vraťme se ke konci II. světové války.  Svět se změnil, ale 
o tom je zbytečné psát. To je vidět okolo nás.
  Historie nepozná osudy malých lidí. Historie pozná vítěze 
a poražené. V každé válce trpí nejen lidé, ale i zvířata. Váleč-
né tažení do Sovětského svazu začaly tři miliony německých, 
rumunských, italských, finských, maďarských, chorvatských 
a slovenských vojáků a s nimi 750 tisíc koní. Ztráty byly neuvě-
řitelné. Na východní frontě udává německá armáda ztrátu 1000 
koní denně. V době války se tohoto tažení zúčastnilo i několik 

koní z Bludova. Dva z nich se jmenovali Bobin a Fuchs. Při 
ústupu „neporazitelné“ německé armády se Bobin vrátil zpět 
do Bludova, kde ho poznal jeho bývalý majitel. S ním se také 
vrátil i vůz a kareta, která byla poznamenána válkou. Fuchs 
nepřežil a Bobin se do konce života bál střelby. Majitel Bobina 
i vozu šel za německým velitelem a ten mu koně i vůz vrátil. 
Po příchodu Rudé armády do Bludova musel ale Bobin opět 
narukovat. Rusi chtěli koně, vůz, žrádlo pro koně na 4 dny 
a chlapa ke koním. Měl jet hospodář, ale hospodyně prosila, aby 
ji nebrali muže. Vojáci se nechali uprosit, ale vzali ji 16 letého 
syna. Maminka plakala ale syn musel jet a vést koně s vozem 
naplněným ruským vojenským chlebem až do Hradce Králové. 
Byla to kolona asi 60 vozů a jela z Ostravy. Na kozlíku seděl 
syn majitele Bobina, ruský voják a německý zajatec. Na cestě za 
Štíty před Bílou Vodou na železničním přejezdu začal německý 
zajatec Rusovi vysvětlovat, že Němci válku ještě neprohráli a že 
Hitler má tajnou zbraň. Načež Rus vytáhl pistoli, němce zastřelil 
a hodil ho do příkopu. 
 Po příjezdu do Hradce Králové rus vytáhl z několika pytlů 
po jednom chlebu a dal je majiteli Bobina. Počet pytlů musel 
„sedět.“ Od NKVD dostal „bumažku“ a mohl jet domů. Toto 
potvrzení všichni respektovali a nikam už jet nemusel. Po celou 
dobu, co byl pryč (asi 10 dní) o něm nikdo nic nevěděl. Ani 
rodiče. 
  Po skončení války nebyla situace bezpečná. Ve válce zahy-
nulo tolik koní, že je do Evropy dodávala i UNRA.
  Nakonec snad je toto: Válka je sama o sobě zločinem proti 
lidskosti, a proto nezapomínejme! Je pravda, že nejsme jako oni, 
ale oni nejsou jako my. Ale určují politiku tohoto státu.

 Bludov 24.4.2015  R. Řežucha. 
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70.výročí osvobození od nacismu
7.5. v podvečer jsme oslavovali 70.výročí osvobození od 
nacismu slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Jiří, poté 
zastupitelé obce uctili památku obětí nacismu u Pomníku 
padlých a po úvodním slově pana starosty, pana Balíka 
a pana faráře jsme se přemístili do Vlčího dolu, kde 
Akáda Šumperk pro nás měla připravenou krásnou ohni-
vou show. Ohňostroj Štěpána Brablece byl též oslňující 
a plný krásných efektů. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu celé 
akce!

                                    H.Z.

Výstava Můj koníček
Ve dnech 22.4. - 3.5. se jako již tradičně po dvou letech konala 
výstava Můj koníček.  K mé velké radosti se výstavy zúčastnilo 
poměrně hodně zájemců a tímto všem děkuji za jejich projeve-
nou důvěru. 
 Vystavovali nejen občané Bludova, ale i z Bohdíkova, 
Chromče, Jeseníku, České Vsi i Šumperka: 
Emil Horký – Bludov
Ivana Strnadová – Bludov
Dagmar Mondeková – Šumperk
Petr Kučera – Šumperk
Miroslava Cikrytová – Bludov
manželé Nováčkovi – zámek Potštejn
Marie Balatková – Bludov
Olga Soukopová – Ruda nad Moravou
p. Osladilová – Bohdíkov
Vlasta Kuttlerová – Komňátka
Petra Březinová – Bludov
Jana Holinková – Bludov 
Stanislav Balík – Bludov
Farníček Bludov
Michal Jurásek – Bludov
Petra Motyková – Bludov
Jana Veselá – Šumperk
Irena Benešová – Jeseník
Ivana Kouřilová – Bludov

Myslím, že se můžeme těšit na další již desátý ročník, který bude 
za dva roky. 

  
H.Z. 

Dagmar Taláčková – Česká Ves
Radek Opluštil – Loštice
Josef Baslar – Bludov
p. Fichtnerová – Bludov
Lucka autistka – Šumperk
Zbyněk Poisl – Bludov
Dobrotety – Olomoucký kraj 
Domov důchodců Libina
p. Sobotková – Bludov
Jana Přichystalová – Městečko Trnávka 
knihovna Městečko Trnávka
Juliana Vohralíková – Hrabenov
Veronika Zavadilová – Bludov
Zdislava Zavadilová – Městečko Trnávka
Miloš Žák – Městečko Trnávka 
Marie Johnová – Bludov
p. Bilachová – Chromeč
Gabriela Hrachovinová - Šumperk

Výstava Jarmilky Brablecové
12.5.2015 v 17:00 hodin zde proběhla vernisáž andělských 
obrazů, kterou uvedla krásnými slovy sama autorka obrazů 
Jarmilka Brablecová. Je mi velkou ctí a radostí, že Jarmilka 
byla ochotná své obrazy propůjčit a podělit se s námi o to 
krásné, co v sobě má a skrze svoje malířské umění předává 
radost dál. Jarmilko, děkujeme!
 Krásnou hudbou doprovázel pan Tomáš Prokopič. Kdo 
přišel na výstavu, měl možnost poslouchat CD z jeho tvorby. 

                            H.Z.
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Včelí medvídci

18.5. přijeli představitelé divadla Věž 
zahrát hlavně našim dětem pohádku Včelí 
medvídci zpívají. 
 Na představení se přišly a přijely po-
dívat děti ze školky z Bludova, Chromče 
a Bohutína. Podle reakcí se pohádka líbi-
la. Já se též výborně bavila. Děkujeme! 

 

Přednáška Čestmír Lukeš
5.5.2015 k nám přímo ze Švýcarska přijel 
pan Čestmír Lukeš. 
 Zajímavým a poutavým vyprávěním 
podbarveným krásnou hudbou nás zavedl
až na vrcholky příkré stěny Eigeru, 
kde prožívali nejednu krušnou chvilku, 
ale také poznali sami sebe navzájem 
a co jeden ve druhém mají. Pane Lukeši, 
děkujeme!

9.5.2015 jsme se s dětmi vydali na celo-
denní výlet, který se vydařil hlavně díky 
krásnému počasí. Naše první zastávka 
byla v Moravské Třebové na zámku, 
kde jsme si prohlédli výstavu Fenomén 
Igráček (udivilo mě, kolik různých vari-
ací Igráček měl!) a pro časovou rezervu 
jsme měli na chvilku rozchod, většina z 
nás skončila na zámeckém dětském hřišti 
(některé děti už měly hlad, takže bylo 
potřeba doplnit energii). Poté jsme přejeli 
do Olešnice, kde nás čekal oběd v hotelu 
Závrší (jídlo bylo vynikající). Po obědě 
jsme se rozdělili na dvě skupinky - jed-
na skupinka navštívila Muzeum strašidel 
a druhá Muzeum veteránů. 
 Muzeum strašidel je sklepení bývalé 
ledárny, kde se od zimy do letních měsíců 
uchovával led pro řezníky a olešnický 
pivovar. Bylo postaveno pod bývalým 
hřbitovem na počátku 19. století. Od po-
loviny 20. století nebylo využíváno. Nové 
využití našlo sklepení otevřením muzea 
pověstí Olešnicka v r. 2003.
 Muzeum veteránů byla krásná sou-
kromá sbírka rodiny Hamerských. Obrazy 
- převážně krajinářská tvorba z Olešnic-
ka jsou dílem pana Karla Hamerského 

- bývalého učitele olešnické hospodářské 
školy. Jeho syn Petr pak svůj um zasvětil 
historickým vozidlům československé 
výroby. Automobily a motocykly nejen 
sbírá, ale i ve své dílně uvádí do původní 
podoby.
 Našim cílem bylo Podlesíčko s po-
hádkovými chaloupkami, kde se nám moc 
líbilo a po celé vesničce nás doprovázel 
Cipísek s Mankou a čarodějnicí Kanimů-
rou. Všichni jsme se dobře bavili a smáli 
se téměř celou prohlídku. 
 Podlesíčko  se nachází na Vysočině 
v rekreační oblasti Žďárských vrchů 
a krajina je opravdu pohádková.
 Děkuji panu řidiči Josefovi Hamříko-
vi za skvělou spolupráci po celou dobu 
výletu a pohodový přístup.          

               

Výlet

Přednáška Zdenka Blechová
Dne 20.5. přijela poprvé paní Zdenka 
Blechová z Plzně s přednáškou „Jak na 
sobě pracovat.“ Přednáška byla velmi 
zajímavá, poučná a inspirující. Každý 
z nás hledáme své štěstí a klid v duši 
jiným způsobem, proto neodsuzujme, ale 
naslouchejme a vnímejme sebe navzájem. 
Za sebe musím říci, že přednáška mi 
hodně dala a mám zase na dlouhou dobu 
co dělat, žádné setkání není náhodné. Pro 
velký zájem zúčastněných k nám paní 
Blechová přijede opět, a to 28.4.2016. 
Těším se na příjemné setkání se zajíma-
vými lidmi už teď. 

Zumba 6.5.2015
Dne 6.5.2015 se k mému velkému pře-
kvapení přihlásilo na Zumbu 22 zájemců. 
Mile nás zájem potěšil. Domluvila jsem 
proto Zumbu od září s Angi Samcovou ze 
Šumperka od 11.9.2015 každý pátek na 
velkém sále KD v 18:00 hodin. 
 Děkuji všem, kteří přišli a těším se
v září na viděnou!                                       H.Z.


