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Pondělí 2. 5. 2016 v 19.00 hod. 
Koncert KPH /zámek/ 

Pátek 6. 5. 2016 v 19.30 hod.
 KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 8. května 
71. výročí vítězství 

nad fašismem

Bludovské turisty vytáhlo jaro 
na vycházky do přírody

První vycházku 23.3. nasměrovali do Šum-
perka, kde navštívili výstavu patchworku  
a výstavu dokumentů a fotografií k 30. výročí  
1. neoficiálního  Mistrovství  Československa 
v akrobatickém lyžování.  To se tehdy konalo 
v Kunčicích u Starého Města.

Lubomír Soural

Nový Hrad u Hanušovic

Pár fotek z úspěšného výletu našich turistů  
6. dubna na Nový Hrad u Hanušovic. Trasa byla  
naplánována vlakem do Bohdíkova a dál pak pěšky 
na zříceninu hradu se zakončením v Hanušovicích. 
Někteří byli překvapeni velikostí zbytků Nového 
Hradu nad Raškovem. Cestou do Hanušovic si pak 
natrhali medvědí česnek, kterého bylo plno všude 
kolem. Zdařilé akce se účastnilo 17 seniorů. 

J. Baslar
Autor fotografií: J. Baslar

Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2016 
byla splatnost poplatku za komunální 

odpad a poplatku ze psů. 
Žádáme občany, kteří doposud  
nezaplatili, aby poplatky zaplatili  

v co nejkratším termínu. 

OZNÁMENÍ: SBĚR PAPÍRU
Základní škola Karla staršího 
ze Žerotína Bludov organizuje 

jarní sběr papíru do přistaveného  
kontejneru. Kontejner bude umístěn 

u budovy stravovny
od 16. do 20. května 2016.

Přijďte podpořit děti a dovezte 
přebytečný papír. Za dovezený papír 

už teď děkujeme.
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ZŠ Bludov

ORIGAMI PRO ŠTĚSTÍ
Městská knihovna Šumperk, Šumperský a Jesenický deník ve spolu-
práci s nakladatelstvím knih pro děti Meander pozvaly knihovny okresu  
Šumperk a návštěvníky knihoven ke společné akci ORIGAMI PRO ŠTĚSTÍ.
 Pozvání k účasti jsme obdrželi od paní Havlíčkové (knihovna Šumperk) 
a paní Holinkové (knihovna Bludov) i my ve škole.
 Na plakátku k akci je napsáno: „Znáte japonskou dívku KIKO z knihy 
Markéty Pilátové Kiko a tajemství papírového motýla? Její ORIGAMI  
v souladu se starou legendou pomohlo těm, kteří je složili. Ve druhém 
dílu knihy, který vyjde letos před prázdninami, přijíždí Kiko na zámek 
do Velkých Losin a zažije zde dobrodružství, ve kterých hrají skládanky  
z papíru opět důležitou roli.“
 A tak děti  v průběhu března tvořily papírové skládačky – kytičky,  
motýlky, zajíčky, sovy, prasátka a další zvířátka. Některé děti našly návod 
na internetu, jiné tvořily podle návodů z knih. Pro děti z prvního stupně  
si dílničky připravili deváťáci a šikovné sedmačky.
 Fotografie z dílen budou poslány do  Šumperského a Jesenického de-
níku. Počátkem května bude na webu www.sumperskydenik.cz spuštěno  
hlasování čtenářů o nejlepší fotogalerii. 

Vladimíra Horáčková

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
O velikonočních prázdninách 24.3.2016 se ve školní družině konalo  
tvoření s jarní a velikonoční tématikou. Děti stříhaly, lepily a tvořily, až si 
nakonec odnesly domů několik krásných výrobků, které jistě potěšily nejen 
děti samotné, ale i jejich rodiče.

Zuzana Měrková,Bc., vychovatelka ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘIPRAVUJE NA LETNÍ PRÁZDNINY 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Co je to příměstský tábor ?
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním táborům.  
Nabízíme dětem program na celý den a děti se večer vrací domů k rodině. 
Tábor je určen pro děti z 1.stupně naší základní školy.
Název: Stroj času
Termín: 22.8. - 26.8.2016             
Cena: 800,- Kč
Program: celotáborová hra,  soutěže venku i v budově, rukodělné práce,  
celodenní výlet, vycházky do přírody a hry v přírodě, sportovní aktivity.
Děti dochází na tábor denně – ráno od 7:30 hod. do 8:00 hod.
odpoledne odcházejí mezi 16:00 až 16:30 hod.
V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, oběd, dopolední a odpoled-
ní svačinka, materiál na činnost, cestovné a vstupné na výlet. Podrob-
nější informace najdete na webových stránkách naší školy nebo přímo  
u p.Nikolovové ve školní družině.
    Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Talent Show ve škole
Celá naše republika hledá talenty, proto jsme se rozhodli, že si najdeme 
ty své na naší škole. 
 Spolek rodičů a přátel Základní školy Karla staršího ze Žerotína vyzval 
žáky, kteří se chtějí představit spolužákům a rodičům. Měli předvést své 
umění a ukázat, co se v nich skrývá za talent.  Do soutěže se přihlásilo 
celkem 30 dětí. Někteří vystoupili jako jednotlivci, ale představilo se nám 
i několik skupinových vystoupení. Měli jsme možnost zhlédnout taneční 
kreace, ohňovou show bez ohně, točení s hůlkou, aerobik, kouzlení,  
točení obručemi, kreslení, zpívání, hru na kytaru a klavír. Velmi poutavé bylo  
dramatické čtení z vlastní tvorby autorky. 
 Všichni účinkující si zasloužili ocenění za své výkony a hlavně za  
odvahu, se kterou do této soutěže šli.
 Soňa Nikolovová

autor fotografií: ZŠ Bludov
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UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU SVOZU NÁPOJOVÝCH KARTONŮ (TETRAPAKŮ) V ČERVENÝCH PYTLECH

Změna stanovišť barevných kontejnerů

Od 1. 5. 2016 dochází ke změně svozu nápojových kartonů  
v červených pytlech. Nově budou červené pytle sváženy společně 
s pytlovým svozem plastů. Jedná se o sobotní svozy, které 
probíhají 1 x za 2 měsíce (nejbližší svoz je naplánován na  
11. 6. 2016). Prázdné nápojové kartony (tetrapaky) budete nadále 
shromažďovat v červených pytlech – je nutné zachovat oddělený 
sběr. Tyto odpady se budou společně pouze svážet. Nápojové 
kartony a plasty nesmí být shromažďovány do jednoho pytle. 
Tímto krokem budou ušetřeny peníze, které až dosud byly  
vynaloženy na svoz červených pytlů. 
 Nápojové kartony (tetrapaky) se řadí mezi odpad, který  
nevzniká v tak velké míře. Je tedy zbytečné jej svážet každý  

Nových sběrných míst bude celkem 6. Některá místa se pouze 
doplní chybějícími kontejnery a některá místa zaniknou či se 
vybudují na příznivějším místě. Nyní budou jednotlivá místa s 
kontejnery obsahovat minimálně kontejner na papír, plast a sklo. 
Nebude již žádné místo, kde by byl sbírán pouze jeden odpad. 
Tyto změny se začnou realizovat v druhé polovině dubna, či za-
čátkem května.

Přehled úplně nových sběrných míst:
• ulice Ermisova (křižovatka s ulicí Palackého) 
 – místo vznikne v průběhu dubna, května
• ulice Špalkova (na zelené ploše naproti č.p. 287) 
 – místo vznikne v průběhu dubna, května
• ulice Zahradní (na zelené ploše naproti domu č.p. 761) 
 – místo vznikne v průběhu dubna, května
• ulice Plk. Karla Hlásného (v zatáčce na zelené ploše, 
 naproti domu 720) – místo vznikne v průběhu dubna
• ulice Dr. Březiny (na zelené ploše naproti č.p. 214 u mostu) 
 – místo vznikne v průběhu dubna, května
• ulice K Zámečku (u trafostanice) 
 – místo vznikne v průběhu dubna, května

Na nových místech začneme s jedním kusem kontejneru na  
každou komoditu (papír, plast, sklo). Pokud bude zapotřebí, tak 
další kontejnery budou přidávány.

Doplnění stávajících sběrných míst:
• ulice Kroupova – nyní stojí nádoby na sklo, místo bude 
 doplněno o kontejner na papír a plast
• ulice Dr. Březiny (horní část u řadovek) – nyní stojí 
 kontejner na papír, místo bude doplněno o kontejner na plast 
 a sklo a nádobu na olej
• ulice Pod Baštou – nyní stojí kontejner na papír, místo bude 

doplněno o kontejner na plast a sklo a nádobu na olej
• ulice Za Školou (na kopci u vil) – nyní stojí kontejner na sklo, 

místo bude doplněno o kontejner na plast a papír

Sběrná místa, která zaniknou:
• ulice Špalkova (vjezd do Agregy) – nové místo na ulici 
 Špalkova (zelená plocha naproti č.p. 287)
• místo „Pod Lipami“ – nejbližší sběrné místo na ulici 
 Pod Baštou
• Hrabenovská točna – nejbližší sběrné místo na ulici Pod Baštou
• ulice V Potokách – toto sběrné místo zanikne ve chvíli, kdy 

se kontejnery přemístí na ulici Dr. Březiny (na zelené ploše 
naproti č.p. 214 u mostu) 

Pro lepší orientaci uvádím přehled všech platných sběrných míst:
1. ulice Ermisova (křižovatka s ulicí Palackého)           

měsíc, jelikož za tuto dobu většinou nedojde k naplnění pytle.

Na závěr ve stručnosti shrnutí změny:
•  květnový svoz červených pytlů plánovaný na den 5. 5. 

2016 již neproběhne
•  v sobotu 11. 6. 2016 připravte k přístupovým cestám na 

svoz nejenom žluté pytle s plasty, ale také červené pytle  
s nápojovými kartony (tetrapakem)

•  na další sobotní svozy budete připravovat vždy žluté  
a červené pytle společně

         Lucie Šoupalová
	 	 	 	 referent	ŽP	OÚ	Bludov

2. ulice Špalkova (na zelené ploše naproti č.p. 287)           
3. ulice Na Vískách (obchod „U Urbana“)            
4. ulice Plk. Karla Hlásného (naproti domu č.p. 720)           
5. ulice Školní + Slepá    
6. ulice Polní (MŠ)    
7. ulice Lázeňská (penzion pro důchodce)  
8. ulice K Zámečku (u trafostanice)             
9. ulice Dr. Březiny (spodní část – naproti č.p. 214)           
10. ulice Dr. Březiny (horní část – u řadovek)
11. ulice Kroupova
12. ulice Jiráskova
13. „olšanské bytovky“
14. ulice Zahradní
15. ulice Pod Baštou 
16. ulice Družstevní
17. ulice Za Školou (u ZŠ)
18. ulice Za Školou (na kopci u vil)
19. ulice 8. května (bytovka č.p.69)
20. ulice Lázeňská (bytovka u sběrného dvora)

V dalším odkazu na webových stránkách a článku v Bludovanu 
najdete mapu, tabulku s těmito místy a přehledem, jaké nádoby 
na jednotlivých stanovištích stojí či stát budou.
 Tento rok bude ukazatelem toho, jestli jsme schopni více 
třídit a využívat barevných kontejnerů a zjistíme potřebné po-
čty kontejnerů na jednotlivá místa, aby nedocházelo k tomu, že 
některé kontejnery budou přeplněny a jiné budou poloprázdné. 
Další roky chci sběrná místa upravovat v tom, že vybudujeme 
pod kontejnery zpevněná místa a kontejnery ohradíme. Ohrád-
ky budou vypadat podobně jako na obrázku. Stanoviště budou 
následně osázena stálezelenou pnoucí rostlinou, aby kontejnery 
lépe zapadaly do okolního prostředí.   
 Přichází doba, kdy se musí každý člověk naučit co nejvíce 
třídit a využívat barevných kontejnerů. Rokem 2024 končí mož-
nost ukládání komunálního odpadu na skládkách a do této doby 
se bude každým rokem navyšovat zákonný poplatek za jeho ulo-
žení na skládkách. V roce 2024 by měl být pouze tento zákonný 
poplatek za uložení 1350,- (nyní poplatek činí 500,-). Dle mého 
je dobré se na tuto dobu připravovat už teď a začít využívat běž-
ných popelnic co nejméně. Tímto docílíme toho, že se poplatek 
na jednotlivého občana nebude zvyšovat v tak velké míře. Toto 
vše záleží pouze na Vás, na občanech, kolik bude mít obec ná-
kladů na odstranění zejména komunálního odpadu z běžných po-
pelnic a kolik tedy bude činit v budoucnosti poplatek na občana. 
Proto obec přichází s navyšováním počtu barevných popelnic, 
aby bylo pro vás třídění snazší. Chtěla bych, abyste tento krok 
uvítali, než jen odsoudíte, že Vám u domu budou stát kontejnery. 

Lucie Šoupalová
referent	ŽP	OÚ	Bludov
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Odpady, které vznikají v obci Bludov a co se s nimi děje dále

Tímto článkem bych chtěla přiblížit všem občanům obce, co se 
děje s odpady, které v naší obci vznikají. Chci vyvrátit názory 
těch, že stejně všechny odpady končí na skládce. Toto se možná 
dělo v době hodně dávno minulé, ale dnes jsme v době, kdy se 
každý odpad, pokud je to možné, dál zpracovává. To, že na sklád-
ce končí hodně plastů, papíru a dalšího využitelného odpadu, je 
způsobeno tím, že lidé tyto odpady vhodí do běžné popelnice  
a ta je následně vysypána na skládce. Pokud je využitelný odpad 
vhazován do barevných kontejnerů, dále se zpracovává a využívá 
se k další spotřebě.
 Popíši Vám, co se děje s jednotlivými odpady, které vznikají 
v obci na místě, kam se sváží, tj. v Rapotíně. Společnost SITA 
CZ a.s., u které se odstraňuje veškerý odpad z obce, disponuje na 
svém provoze v Rapotíně mnoha technologiemi, které využívá na 
zpracování odpadu. Skládkování je nejdražší způsob odstranění 
odpadu, jelikož se z každé tuny odpadu musí odvádět zákonné 
poplatky státu za uložení 600,- Kč, a tak odstranění jedné tuny 
komunální odpadu vyjde na cenu přes 1100,- Kč. 
V obci Bludov vznikají nejvíce tyto odpady:
Komunální odpad
Jedná se o odpad z běžných popelnic a vzniká v nejvyšším množ-
ství. V roce 2015 jsme svozové firmě odevzdali 812 tun tohoto 
odpadu. Tento odpad se nijak netřídí a svozové auto jej sype rov-
nou na skládku. 
Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad)
Jedná se o odpad z hnědých popelnic. Jsem ráda, že už hodně 
občanů má tyto popelnice doma a svoz využívá. Můžeme říci, že 
379 tun, kterých bylo v obci v roce 2015 sesbíráno, by skončilo  
v komunálním odpadu. Bioodpad končí na technologii zva-
né kompostárna, kde se tento odpad v určitém poměru smíchá  
a zapraví do výrobního základu pro výrobu substrátů a kompos-
tu, které dodávají půdě živiny. Jelikož tento odpad nekončí na 
skládce, je jeho odstraňování mnohem méně finančně nákladné 
(neplatí se zákonné poplatky).
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Jedná se o odpad, který vzniká na čističce odpadních vod a vozí 
se taktéž na technologii kompostárna. Tento odpad však musí 
splňovat zákonem dané předpoklady pro takové uložení. Tyto  
informace se získávají z odběru vzorku odpadu, který se provádí 
jednou ročně.
Papír
Papír je svážen z modrých kontejnerů. Svozové auto jej doveze 
do Rapotína na třídící linku, kde se papír ručně roztřídí na tří-
dicí lince podle kategorií (např. na vlnitý lepek, kancelářský  
papír, noviny, časopisy). Vytříděný papír se lisuje do balíků  
a poté se přepravuje k dalšímu zpracování a využití. Na obrázku 
vidíte, jak vypadá třídicí linka, která se nachází na provoze  
společnosti SITA CZ a.s. v Rapotíně.

Sklo
Odpad je svážen ze zelených kontejnerů či nádob. Sklo se svozo-
vými auty odváží do Rapotína, kde se dotřiďuje na bílé a barev-
né sklo. Následně se odváží ke zpracovateli a potom do skláren.  
Velkou výhodou skla je, že se dá recyklovat donekonečna.  
Plast 
Plast je svážen ze žlutých kontejnerů nebo pytlů. Svozové auto jej 
taktéž doveze do Rapotína na třídící linku, kde se ručně dotřídí 
na jednotlivé typy plastů. Dále se vytříděné plasty buď podrtí na 
plastovou drť, či přímo lisují do balíků. Takto upravené plasty se 
odvážejí k dalšímu zpracování a využití.
Kompozitní obaly
Odpad je svážen z červených pytlů na provoz Rapotín. Z tetrapa-
ků se vytřiďují nečistoty, následně se lisují do balíků a odvážejí  
k dalšímu zpracování a využití. 
Potravinářský olej z domácností
Tento olej končíval donedávna v běžné popelnici, nebo kanali-
zaci. Nyní máme možnost olej shromažďovat do zvláštních ná-
dob. Ty následně vyváží společnost EKO-PF spol. s r.o. Olej se 
zrecykluje a dále se využívá v chemickém či dřevařském průmy-
slu, ve stavebnictví, při výrobě ekologických paliv nebo energie.
Objemný odpad
Jedná se o odpad, který vzniká při velkoobjemových svozech  
v květnu a v listopadu. V minulosti končil všechen tento odpad 
na skládce. V posledních třech letech je odpad na provoze spo-
lečnosti SITA CZ a.s. ještě dotřiďován. Odpady, které lze dále 
využít, se oddělují od odpadu, který nelze dále zpracovat a skončí 
na skládce. Vybírá se například dřevo (z nábytku, oken apod.), 
které se podrtí na štěpku, která se využije v dřevařském průmyslu 
nebo na výrobu energie.
Nebezpečný odpad
Tento odpad je nashromážděn v obci většinou při květnových  
a listopadových svozech nebezpečných odpadů. Jedná se o staré 
barvy, obaly od barev, staré oleje z aut. Tento nebezpečný odpad 
společnost SITA CZ a.s. převáží na svůj provoz do Ostravy, kde 
se odpad spaluje ve spalovně.
Textil
Starý nepotřebný textil je možné odevzdat do 3 speciálních  
kovových kontejnerů. Ten následně sváží společnost TextilEco, 
a.s. Část tohoto textilu poslouží lidem k dalšímu nošení, další část 
se zrecykluje (výroba koberců, izolací; rozedrání poškozeného 
textilu pro výrobu nového textilního vlákna).
Vysloužilé elektrospotřebiče
Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče se v obci soustřeďují do 
sběrného dvora. Obec Bludov má uzavřené smlouvy pro odběr 
takových spotřebičů s několika společnostmi. Žádný starý elek-
trospotřebič neskončí na skládce, ale je posílán na zpracování 
– recyklaci.
• ASEKOL s.r.o. odebírá např. veškeré televize, staré počítače  

a další malá elektrozařízení
• Elektrowin a.s. odebírá ledničky, velké a malé spotřebiče
• Ekolamp s.r.o. odebírá zářivky, úsporné zářivky apod. 
 a nepoužitelná svítidla
• ECOBAT s.r.o. odebírá staré baterie a monočlánky

Závěrem bych chtěla opět shrnout, že pro obec je nejvíce  
nákladné odstraňování komunálního odpadu. Proto se opravdu 
snažme ho produkovat co nejméně. Jen my, občané, jsme  
strůjci toho, kolik bude činit roční poplatek za popelnice.  
Věřím, že jste si udělali náhled na to, že veškerý odpad nekončí  
na skládce. Každým rokem vznikají nové technologie, které 
umožňují zpracovávat další druhy odpadů, které doposud  
končily skládkováním. 

Lucie Šoupalová
									referent	ŽP	OÚ	Bludov
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Bludovští starostové – Josef Kotrlý (1881-1883)

KAM SE STARÝM ELEKTROSPOTŘEBIČEM?         NA SBĚRNÝ DVŮR     

Třetí bludovský starosta, Josef Kotrlý, se narodil 19. dubna 1834 
na čp. 35, tedy na rychtě. Jeho rodiči byli Josef Kotrlý, původem  
z Chromče a Magdalena, roz. Heděncová z Bludova. Na rychtě se 
narodil snad proto, že byl jeho otec hostinským (možná provozo-
val hospodu na rychtě?). Otec pozdějšího starosty koupil později 
bludovský statek čp. 46 – od rodiny své manželky. Byl to zřejmě 
podnikavý a úspěšný hospodář. Později také koupil statek čp. 59 
na Husím rynku. Statek čp. 46 předal synu Josefovi, statek čp. 59 
synu Karlovi. Zdá se také, že ke statku čp. 46 patřil dům čp. 309, 
který byl výměnkem. 
 Josef Kotrlý ml. se 1. června 1857 oženil s Mariannou, roz. 
Řežuchovou z Bludova (6. září 1833 – 29. října 1910, dcerou Jana 
Řežuchy, rolníka v Bludově a Anny, rozené Stonové). Převzal 
statek po otci a hospodařil na něm.
 Do obecní politiky výrazně zasáhl až v roce 1881. Tehdy již 
téměř rok a půl nebyl zvolen starosta – po volbách v roce 1879 
jím nemohl být znovu zvolen Jan Benda, protože soud začal vy-
šetřovat podvody a nepořádky v obecním hospodaření. Dále Ben-
da a jeho strana vznesly námitky proti průběhu voleb, v nichž 
částečně (poprvé) uspěla opozice. Nakonec vše vyšetřoval zem-
ský výbor, který do Bludova vyslal zvláštního komisaře, který na 
místě vyšetřoval tři týdny. Ve svém výnosu ze dne 15. listopadu 
1879 č. 25834 odst. 28 zemský výbor napsal: „Konečně uděluje 
se Janu Bendovi následkem toho, že z účtů za r. 1873 celé ar-
chy vyřízl a novými nahradil, že do účtů knih a denníků zcela 
vymyšlené číslice zanášel a vůbec, že nedbalostí svou do obecní 
správy bezpříkladný zmatek uvedl, … co nejpřísnější důtka.“ Tím 
bylo konečně jasno, že Benda skutečně nemůže být znovu zvolen  
a že musí být nalezen někdo nový. Proběhly nové volby. Ben-
dův vliv byl ovšem stále obrovský, prosadil tedy, že na jaře 1881 
byl novým starostou zvolen právě Josef Kotrlý, „pravá jeho ruka. 
Jména změněna, nikoli věc.“ 
 J. Kotrlý byl nejméně výrazným bludovským starostou  
z doby Rakousko-Uherska. Zřejmě se snažil vyjít se všemi – se 
svým mentorem Bendou, stejně jako s jeho největším odpůrcem, 
kaplanem Františkem Ermisem. Tak např. v roce 1882 kaplana 
velmi podporoval při zřízení prvních věžních hodin. Starostou 
byl mimořádně slabým. Právě za něj udělala farnost rozhodující 
krok k vítězství v bitvě o kostelíček, když mu v roce 1882 mla-
dý kaplan F. Ermis odebral klíčky od kosteléckých pokladniček. 
Starosta totiž požádal kaplana, aby s ním šel ke kostelíčku otevřít 
pokladničky, aby se vyhnul nařčení, že vybírá peníze sám. Když 
se to stalo, zastrčil kaplan „klíčky do své kapsy a vybrané peníze 
kázal donésti k sobě. Starosta ničeho nenamítal, a tak od r. 1882 
milodárky vybírány i účtovány byly od farního úřadu.“
 Především ale neudělal pořádek v obecním účetnictví, možná 
jej ještě prohloubil. Obrovský nepořádek a zřejmé defraudace se 

táhly ještě z Bendovy doby. V roce 1883 proto došlo k nevídané 
věci - bludovský obecní výbor (zastupitelstvo) byl právě z toho 
důvodu úředně rozpuštěn (poprvé a naposled v bludovské histo-
rii) a obec dána pod nucenou správu Františka Stejskala, rolníka 
z Dolních Studének. Takto neslavně skončila krátká éra Josefa 
Kotrlého v čele obce. Nové volby na začátku roku 1884 vyhrála 
opozice a Bendův vliv na čas skončil.
 Josef Kotrlý, na rozdíl od svého otce, nehospodařil dobře 
ani na zděděném statku. Přišel o něj – o pole a lesy, kolem roku 
1890 byl statek rozparcelován a rozprodán. V hospodářských sta-
veních si zřídil František Ston zámečnickou dílnu, která se stala 
základem pozdější Stonovy továrny (dnešní Agrega). F. Ston  
z čp. 40 se totiž oženil s Ludmilou, dcerou Josefa Kotrlého. Jen 
díky tomu nebyl bývalý starosta ze svého domu vyhnán a mohl 
v něm dožít, přesto že byl statek rozprodán. Syn Josef Kotrlý III. 
žil po své svatbě jako domovník v chudobinci.
 Bývalý starosta zemřel na čp. 46 ve věku 82 let 18. ledna 
1916, pochován byl na bludovském hřbitově o dva dny později. 
Téměř žádná ze současných rodin Kotrlých žijících v Bludově 
nepatří k přímým potomkům někdejšího bludovského starosty, 
ale ke vzdáleným příbuzným. Předek dnešních bludovských  
Kotrlých se přiženil do Bludova rovněž z Chromče, ale  
o jednu-dvě generace později než otec Josefa Kotrlého. 
 Jeho potomci ale v Bludově přesto žijí – jeho vnučkou  
byla učitelka Josefa Moudrá (mezi potomky jsou tedy rodiny 
Moudrých či Plháků). Mezi jeho potomky patří rovněž rodiny, 
vzešlé z rodiny Františka Stona, zakladatele Stonovy továrny 
(Stonovi, Juránkovi, Kotrlí...). Současný starosta je prapravnu-
kem Josefa Kotrlého.

Stanislav	Balík	ml.
Prameny	a	literatura:
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. I, 1876-1900, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, 
matrika narozených Ruda nad Moravou, matriky oddaných 
a zemřelých Bludov.
Březina, J.: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště

Podpis	Josefa	Kotrlého	z	roku	1881	
(Zdroj:	Okresní	archiv	Šumperk)

Obecní úřad připomíná občanům, že mají možnost kdykoliv po celý rok odevzdávat staré nepotřebné elektrospotřebiče  
na sběrný dvůr. Daný elektrospotřebič můžete ponechat u vrat sběrného dvora a ten bude následně obsluhou uklizen. 

Žádáme občany, aby odstraňovali staré elektro tímto způsobem a nevozili je k odstranění při květnových  
a listopadových sběrech nebezpečného a objemného odpadu.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete se na mě obrátit na telefonním čísle 605 254 426  
nebo mailem soupalova@ou.bludov.cz.

 Lucie Šoupalová
referent ŽP OÚ Bludov 

Poznámka: V citaci výnosu ponechán dobový pravopis.



Bludovan 6

Bludovan 4/2016

Nejdůležitější dokument roku – rozpočet obce na rok 2016 - zastupitelstvo schválilo!

Na posledním zasedání obecního zastupitelstva byl schválen  
rozpočet obce na rok 2016. Přesto, že na přípravu bylo díky  
rozpočtovému provizoriu času dost, zastupitelé podklady pro 
jednání zastupitelstva dostali necelý týden před konáním zastu-
pitelstva. Jako člen zastupitelstva jsem se s návrhem rozpočtu 
seznámil a byl jsem překvapen několika položkami ve výdajích 
obce. Připravil jsem si poznámky a připomínky k projednání na 
zastupitelstvu. Osud tomu chtěl jinak, protože jsem den před 
jednáním zastupitelstva byla hospitalizován a jednání jsem se  

2212 Silnice
5171 Opravy
z toho Opravy a udržování

Zábradlí u p. Marie na Sudkov
neprovádět: propustek patří SSOK 
(případně ŘSD)

50 000,00

Zpomalovací pruh Špalkova. 
Nedoporučuji na tak krátkém rovném 
úseku, kde navíc téměř nepřetržitě 
parkují podélně auta, čímž je 
průjezdnost značně omezena

25 000,00

Investice

6121

Poutač - lázeňská obec 3x
Stávající poutače osazené Krajem se 
mi zdají dostatečné (hnědé - "Bludov 
- lázeňská obec") finance investovat 
spíše na letáky, mapy, orientační 
značení v obci, atp.

75 000,00

Lávka u rybníka - projektová 
dokumentace 170 000,00
Lávka - dotace
investice do lávky (cca 30 m chodníku) 
se mi jeví jako přepychová v době, kdy 
ještě nemáme opraveny všechny
ulice a chodníky. Investice do lávky  
doporučuji odložit  a  směřovat finanční 
prostředky  na vydláždění příjezdů  
k domům na ulici na 8.května (u Poláčků,  
u Urbanů) nebo ul. Žižkova

950 000,00

3326 Zachování kulturní památky

5137

Mobiliář kaple
podle informace odd. Výstavby se jedná 
o instalaci lavic, čímž by došlo k téměř 
úplnému zastavění prostoru kaple  
a zúžení uličky na cca 90 cm přitom 
vstupní dveře jsou dvoukřídlé. 
(polstrovaná židle do KD přišla na 
méně než 2.000,- Kč.) Doporučuji zvážit 
mobiliář kaple, aby prostor kaple bylo 
možno využít fexibilněji (tak, jak bylo 
uvedeno z žádosti o dotaci).

150 000,00

Socha v obci
jednoznačná podpora umístit nové 
umělecké dílo v centru obce. Doporučuji 
širší veřejnou diskusi, zda pod pojmem 
"socha" lze brát historickou postavu 
typu Karla st. ze Žerotína nebo  
A.Kašpara anebo nějaké moderní  
dílo jiného typu.

70 000,00

3392 Kulturní dům

položka: viz obecní Klub - investovat  
do zasedačky, kuchyně,…….

3412 Sportovní zařízení-hřiště

položka:
TZ - šatny fotbalové hřiště - dotace 
Vysvětlit - dotace nejsou zajištěny? 
Takže budeme hradit i v případě,  
že dotace nebudou získány?

3 500 000,00

Obecní klub

3429
položka:

investice do interiérů (bez vybavení) se 
jeví přemrštěné. Doporučuji investovat 
do Klubu max. 500 tisíc a zbylých
500 tisíc investovat do interieru KD 
(vstupní stěna za dveřmi, zasedačka,)

945 000,00

DOPLNĚNÍ VÝDAJŮ
Veřejné osvětlení - doplnit

nemohl osobně zúčastnit. Zaslal jsem tedy e-mailem své při-
pomínky panu starostovi, aby je na zastupitelstvu prezentoval.  
Bohužel, byl jsem informován, že zákon nepřipouští tuto mož-
nost. Přesto, a nebo právě proto, chci moje poznámky k rozpoč-
tu zveřejnit. Dá se předpokládat, že hlasování zastupitelů by, 
pravděpodobně, většinu z mých připomínek nepřijalo (přichází  
z „opoziční“ strany), ale kdo ví…. Pokud Vás, vážený čtenáři, 
zajímá, za co se obec chystá vydat nemalé finanční prostředky, 
čtete dál. Ing.	Milan	Klimeš,	zastupitel	obce

3631 položka:
výměna výzbroje (lamp)  VO Špalkova 
-  odhad. Bylo provedeno doplnění, ale 
vynecháno jedno místo (u Bezděků) 

60 000,00

3745 PPO - Výsadba zeleně - doplnit
položka:

5492
Celkem

DPO Výsadba zeleně (dotace)
Zvýšení původní částky z 25 tis. na 50 
tisíc. V porovnání s ostatními kapitolami 
dotačních titulů je částka 25 tis. 
nepřiměřená

50 000,00

2212 Silnice - doplnit

položka:
5169

Radar jednoduchý  
- bez doplňkových názvů
Zdůvodnění : nově osazenou DZ  
"30 km" je třeba zvýraznit ukazatelem 
okamžité rychlosti bez dalších 
doplňujících údajů

60 000,00

Veterinární služba oznamuje 
Veterinární služba oznamuje občanům,
že hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popřípadě  
ostatním nákazám, bude provedena dne 

10. května 2016 v 
16.30 – 16.45 hod na dolním konci u Panenky Marie
16.50 – 17.05 hod v zahradě kulturního domu  
17.10 – 17.25 hod na horním konci u lip
17.30 – 17.40 hod u Nealka
17.40 hod u železniční zastávky Bludov (směr Chromeč)

Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. 
Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je  
vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním 
onemocněním psů, jako je psinka, infekční zánět jater,  
parvoviróza, infekční kašel, ale i leptospiróza, což je  
onemocnění, které přenášejí hlodavci a které je přenosné i na  
člověka. 

Očkování proti vzteklině stojí 150,- Kč, 
cena kombinace je 350,- Kč.
Výše zmiňovaná vysoká koncentrace chovaných psů vede  
i k poměrně velkému promoření jak zevními cizopasníky  
(blechy a klíšťata), tak vnitřními cizopasníky (škrkavky  
a tasemnice). 

Doporučujeme proto psa alespoň 2x ročně odčervit, cena 
1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa. 
Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno 
použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem  
tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést 
i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, které  
zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je  
prevence boreliózy, která je přenosná nejen na psy, ale i na  
člověka. Tyto moderní preparáty po jedné aplikaci působí  
několik týdnů.

MVDr.	Petr	Šebesta,	Severovýchod	11,	Zábřeh	



Oprava ulice Jana Žižky
V minulém čísle Bludovanu jsem psal o odeslání petice bludov-
ských občanů Zastupitelstvu Olomouckého kraje ve věci opravy 
silnice na ulici Jana Žižky. Slíbil jsem, že o dalším vývoji budu 
informovat – nevěřil jsem ale, že to bude tak brzy a že půjde  
o tak dobré zprávy.
 Několik dní poté, co byla petice odeslána v tiskové podobě, 
jsem ji zaslal elektronicky emailem každému z 55 krajských  
zastupitelů s osobní prosbou o pomoc a podporu. Nečekal jsem 
tak rychlou a silnou odpověď. Zareagovali jednak ti, s nimiž 

jsem již v minulosti přišel do kontaktu; dále ti, kteří pocházejí  
z bludovského okolí. Řada z nich se do Bludova na ulici přijela 
podívat, někteří se zastavili na radnici, kde jim pan starosta  
dokládal, co a kdy v celé záležitosti v minulosti podnikal  
a domlouval a jak všechny dosavadní sliby vyšly naprázdno.  
Další krajští zastupitelé (bez rozdílu politických stran) se  
obraceli přímo na hejtmana.
 Výsledkem tohoto soustředěného tlaku pak byl dopis, který 
mně hejtman zaslal a jehož obsah již o několik dní dříve tlumočil 
některým krajským zastupitelům. V dopise slíbil, že oprava ulice 
proběhne ještě letos. 
 Sám tomu uvěřím až ve chvíli, kdy oprava skutečně začne. 
Příslibů už bylo za minulá léta několik, nicméně tento – vzhle-
dem k tomu, že je písemný – je zatím nejzávažnější. Tak věřme, 
že vše skutečně dobře dopadne.

Stanislav	Balík	ml.
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Kde se stala chyba?? Pokus o rekord

Turisté bludovští i z okolních vesnic se  
pozastavují nad tím, že v nové turistické 
sezoně nebude možné na Brusince zakou-
pit turistické známky, turistické vizitky 
nebo turistické deníky a získat propagač-
ní materiály o Bludově, případně se posí-
lit nějakou mlsnotou.  V loňské sezoně to  
fungovalo ke spokojenosti všech kolem-

Knihovna Bludov, ve spolupráci s Obcí Bludov, s místní  
základní školou, mateřskou školou a základní školou při  
bludovských lázních, připravuje pokus o další český rekord. 
Samozřejmě počítáme i s podporou veřejnosti.
 A v čem bude rekord spočívat? Pokusíme se během  
stanoveného časového limitu (2. vyučovací hodina) vyrobit 
největší počet záložek do knížky – tvořit budou žáci a učitelé 
ve škole, školce, v lázeňské škole a doufáme také i veřejnost 
v knihovně. 
 Nutno také ještě upozornit, že společně s pokusem o nový 
rekord v podobě záložek do knížky se pokusí svůj stávající 
rekord aktualizovat pan Karel Adam, a to opět větším počtem 
přítisků k poštovním známkám, které obsahují bludovskou 
tématiku.
 Podrobnější informace k celé akci zveřejníme v květno-
vém čísle Bludovanu.
     

Gabriela	Flašarová

jdoucích, kteří sem přijíždějí (podle návštěvní knihy) z různých 
koutů naší republiky.
 V době víkendových „služeb“ se zde zastavilo pravidelně 
kolem dvou set turistů. Místní dobrovolníci zde také příchozím 
přiblížovali historii Bludova, Bludovské stezky, případně poradili 
další zajímavá místa k návštěvě. 
Není možné zopakovat loňskou osvědčenou praxi?? 

																																											turisté,	nejen	bludovští	
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Architektonické zajímavosti

O architektuře a urbanismu Bludova bylo napsáno již mnohé. 
Známá je rovněž historie obce, s níž je architektura velmi blízce 
spojena. 
 Zabývejme se nyní architektonickou zvláštností spojenou 
s výstavbou rodinných domů v jižní části obce. Lokalita  
rodinných domů, nacházejících se dnes v ulicích Masarykova,  
Palackého, Husova a Tyršova vznikala převážně v rozmezí let 
1925 – 1937. Staviteli těchto domků byli L. Prade a H. Haber-
mann, F.J. Jackwerth, Renát Kolařík, J. Strohal, Karel Čunderle,  
F. Meloun, Hubert Prosingr , J. Topitsche, Bohuslav Sedláček  
a Adolf Berka. Těmto stavitelům se podařilo vytvořit tzv. 
„domkařskou“ lokalitu, v jejímž rámci byla respektována sta-
vební čára (umístění domu ve vzdálenosti od cesty), podlažnost  
(počet podlaží) a zastavěnost pozemku. Tyto tři hlavní aspekty 
tvoří základ urbanismu. Dalším neméně podstatným principem 
je pokora a cit stavitele a vědomí, jak k zadanému dílu přistu-
povat ve vazbě na okolní objekty.
 Všechny zmiňované domy mají navrženy shodné archi-
tektonické prvky, jako je členění oken, vstupu, tvar střechy se  
zkrácenou valbou. Patrně i střešní krytina byla v době výstavby 
jednotná. Barevnost fasád ( alespoň podle barevných návrhů 
na projektech) byla vkusná, spíše světlejších barev, doplněna  
o truhlíky v oknech, mnohde i okrasné zajímavé ploty.
 Jedinou výjimkou, která byla v této lokalitě vystavěna, byl 
dům č.p. 457. 
 Plán na stavbu obytného domu pro paní Marii a pana Karla 
Maturovy pochází ze září roku 1927. Stavitelem je pan Josef  
Strohal ze Šumperka.
 Jedná se o výstavbu jednopodlažního domku s rovnou  
střechou. Půdorys byl téměř čtvercový, dispozice zcela odlišná 
od dosud navrhovaných domků. Zásadně je zde potlačen typ  
„jesenického“ domu, jehož dispozice byla do té doby  
příznačná.
  Originalitou je ovšem rovná střecha - průlom výstavby  
rodinných domků v tomto období na vesnici. Protokol – povolení 
stavby byl sepsán 14. září 1927. Podmínkou byla…..“ vzdálenost 
zdi od cesty obecní 3m, jinak tak daleko jako je stavení  
p. F. Jáněho“. Ze strany obecního úřadu a sousedů není dalších 
připomínek…..
 Zda zadání výstavby objektu s rovnou střechou bylo  
požadavkem investora či odvážným krokem architekta – stavi-
tele Josefa Strohala, se dnes už nedozvíme. 
 Spis č.p. 457 pokračuje dalším povolením stavby, tentokrát  
z 10. března 1934, kdy paní Marie Maturová předkládá  
Obecnímu úřadu v Bludově „Náčrtek na provedení nové  
vazby na domku“. Tentokrát je stavitelem František J. Jackwerth 
z Frankštátu( Nového Malína). S datem žádosti je vydáno  
povolení ke stavbě krovu střechy s možností využití podkroví.
 Z dnešního pohledu je opět složité stanovit, zda investor  
cítil potřebu přístavby střechy z důvodu ryze technického  
(zatékání, sníh) nebo z důvodu navýšení užitné plochy  
v podkroví.
 Ať byly důvody jakékoliv, je nesporné, že stavební historie 
domu s číslem popisným 457 v Bludově navždy zůstane raritou 
a architektonickou zajímavostí.

Eva	Kösslerová

Poznámka: ponechán původní - originální zápis.
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti - duben 2016
Markovský Štěpán, Stonová Květoslava, Stefanescu 
Werner, Čejka Stanislav, Montágová Libuše, Haasová 
Jiřina, Matýsková Věra, Kvapilová Alena, Pavlů Oldřich,
Mikulová Irma, Březinová Drahoslava, Nimrichtrová 
Marie, Banková Hedvika, Kolář Josef, Šatánková Zora,
Berková Věra, Maturová Ilonka, Míl Bohuslav, Motyka 
Ladislav, Jílek Milan, Pregetová Ludmila, Ston Bohumil,
Skoumalová Marie, Souralová Ludmila, Hojgrová Věra,
Bartoň Alois

Dne 25. května 2016 oslaví 70. narozeniny 
pan Ladislav Motyka.
Vše nejlepší k narozeninám, pevné zdraví,
hodně štěstí a pohodu do dalších let
Přeje manželka, dcera, syn, vnoučata  
a celá rodina.

   Dne 27. května by oslavil pan

Josef Preget 
100. výročí narození. 
Zároveň si připomínáme 1 rok od jeho úmrtí. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, co ho 
znali a měli rádi. S úctou a láskou vzpomíná 
rodina.  

   Jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 25. května vzpomeneme 5. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil pan 

Ladislav Weiser.
Stále na něj vzpomínají manželka, synové  
a celá rodina.

   

   

   

Dne 12.5.2016 uplynul rok od úmrtí mojí 
milované manželky, maminky a tety, paní
Marie Adamové
S úctou a láskou vzpomíná manžel, synové 
František, Vladimír a Karel.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínky zůstávají dál.

Dne 12. dubna 2016 jsme vzpomenuli
nedožitých 90 let paní 
Josefy Sedláčkové.

Ztichlo srdce otcovo, odešel už spát,
Zůstaly jen vzpomínky a vděčnost nastokrát.

Dne 4. června 2016 by se dožil 95 let pan 
Antonín Sedláček.
S úctou a láskou vzpomínají synové 
s rodinami.

Dne 19. května si připomeneme 
14. výročí úmrtí pan 
Zdeňka Štolce
26. října by oslavil 70. výročí svého narození.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo 
jste ho znali a měli rádi. S úctou a láskou 
vzpomíná manželka s rodinou.

POZVÁNKA
Ne 1.5. 15:00 hod. Pohádka O krásném pávu 
      a začarovaném hradu /KD/
Po 2.5. 19:00 hod. KPH – Alfréd Strejček s doprovodem 
      /zámek/
Út 3.5. 6:30 hod. Zájezd Polsko
Út 3.5. 18:00 hod. Přednáška: Přechod Transhimaláje 
      s karavanou jaků /Obecní klub/
So 21.5. 14:00 hod. KPH /zámek/
Ne 22.5. 18:00 hod. Květy paní Operety /KD/

 

na květen 2016

1.6.2016
Osíkov - Městské skály - Šumperk.
Délka trasy 9 km.
Odjezd autobusu: cukrárna 9:03,  
(dol.konec 8:57). Lístek zóna 1,12,14.
Přestup Šumperk Mototechna: odj. 9:24 hod.
15.6.2016
Cyklo výlet Sudkov – Rapotín - Vel.Losiny a zpět.
Délka trasy 35 km. 
Sraz v 9.00 hod u P. Marie na dolním konci.
29.6.2016
Kouty n/Des. - lanovka Medvědí hora - Dlouhé Stráně  
- Nauč. stezka Rysí skála. Délka trasy 10 km.
Odjezd autobusu zámek v 7:56 hod, přestup Špk aut.  
nádraží odj. 8:15 hod. do Koutů sp. areál. 
Jízdenka zóny 1, 2, 4, 5, 12. 

VYCHÁZKY SENIORŮ
ČERVEN 2016

Kulturní dům Bludov nabízí  
volná místa na zájezd:

Chorvatsko – Podaca, 1. 7. - 10. 7. 2016,  
cena 5.700.- Kč /doprava, ubytování, pobyt. taxa/, 
není zahrnuto zdrav. pojištění. Odjezd od zámku 
Bludov 15,40 hod. S přihláškou je nutno zaplatit 

zálohu 2.000.- Kč. 
Přihlášky na tel. 583238177
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DISCO CLUB BLUDOV

akce v květnu

6.5.  OD 17 : 45 – MS HOKEJ – ČR : RUSKO 
+ PO SKONČENÍ PŘENOSU  DISCO S AKCÍ – AMUNDSEN ZA 15,- 
7.5.  OD 17:45 - MS HOKEJ – ČR : LOTYĚSKO 
+ PO SKONČENÍ PŘENOSU  DISCO S AKCÍ – FINSKÁ VODKA 25,- 
9.5. OD 17 : 45 – MS HOKEJ – ČR : ŠVÉDSKO
12.5. OD 14 : 00 – MS HOKEJ – ČR : NORSKO
13.5. OD 14 : 00 - MS HOKEJ - ČR : KAZACHSTÁN
 + OD 22: 00 DISCO S AKCÍ – MÍCHANÉ NÁPOJE 2+1 ZDARMA
15.5. OD 17 : 45 – MS HOKEJ – ČR : DÁNSKO
19.5. MS HOKEJ - ČTVRTFINÁLE – ČAS BUDE UPŘESNĚN 
SLEDUJEME POUZE V PŘÍPADĚ ÚČASTI ČESKÝCH HOKEJISTŮ
20.5. TRADIČNÍ DISCO S AKCÍ NA VŠECHNY DRUHY BOŽKOVA     
21.5  MS HOKEJ – SEMIFINÁLE
SLEDUJEME POUZE V PŘÍPADĚ ÚČASTI ČESKÝCH HOKEJISTŮ.
+ OD 22:00 DISCO S RETRO PÁRTY 
22.5. MS HOKEJ 
OTEVŘENO POUZE V PŘÍPADĚ BOJŮ NAŠICH HOKEJISTŮ O MEDAILE
27. – 28.5.  ROZLUČKOVÁ PÁRTY 
POSLEDNÍ VÍKEND V DOMINU, PŘED TRADIČNÍ LETNÍ PAUZOU, 
KDY SE BUDEME STĚHOVAT NA VLČÍ DŮL   

Po dobu účasti našich hokejistů na turnaji MS Vám budou jak při přenosech, 
tak i na disco k panákům rozdávány dárky k fandění (vlaječky, šály, čepice 
apod.) Rozjedeme velkou tipovací soutěž o věcné ceny. Při přenosu 
točíme pivo Svijany za 22,- Kč a pochutnat si budete moci na klobáse nebo 
utopencích. Ke každému třetímu pivku obdržíte degustační talíř zdarma !!  

KVĚTEN JE V DOMINU JIŽ TRADIČNĚ VE ZNAMENÍ HOKEJE, TAKŽE I LETOS 
BUDEME KROM TRADIČNÍCH AKCÍ FANDIT NAŠIM HOKEJISTŮM

Před více jak rokem díky paní Julianě Vohralíkové bylo  
obnoveno působení místního občanského sdružení divadel-
ních ochotníků „Blud v Tyátru“. 
 I přes některé negativní reakce a pesimismus díky vel-
kému nasazení a úžasné partě nadšenců s velkým srdcem se 
členové spolku scházejí dodnes a velice rádi, o čemž svědčí  
i ocenění paní Vladimíry Vichtové za roli Emilky ve hře 
„Amant“. S touto hrou se ochotníci zúčastnili přehlídky  
divadelních souborů v Kojetíně. 
 Přeji další jen pozitivní úspěchy a paní Vichtové tímto  
s velkou radostí gratuluji. 
 Hru „Amant“ , kterou ochotníci v Bludově zahráli  
dvakrát, jezdí hrát i do okolních vesnic
 Díky vám všem, kteří reprezentujete Bludov a přeji  
divadelní ZLOMTE VAZ!

                                          Helena	Zavadilová

Český zahrádkářský svaz
ZO Bludov

pořádá zájezd

v sobotu 14.května 2016 Opava
Program:

/ Nový Dvůr - arboretum / Choltice – větrný mlýn / 
/ Raduň - zámek / Opava / 

Odjezd od kulturního domu v 6:30 hod.
Cena:  300,- Kč

Přihlášky do 5.5.2016

v sobotu 2.července 2016 Otmuchow
Program:

/ Nysa - město / Otmuchow – výstava Léto květin /
/ Ostružná – expozice hudebních nástrojů /

Odjezd od kulturního domu v 6:30 hod.
Cena:  250,- Kč

Přihlášky do 23.6.2016

Závazné přihlášky přijímá:  p.Bohuslav Straka a p.František Kranich
Zájezdy se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků
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Mgr. Marie Holinková z Bludova

Postřehy z vrcholové knihy na Brusince

V Bludovanu by měli být, kromě jiných informací, vyzdvihováni 
úspěšní bludovští občané. Nyní se mi naskytla příležitost  
představit Vám jednu oceněnou Bludovačku.
 Ke Dni učitelů každoročně Olomoucký kraj vyhodnocuje  
a oceňuje své nejlepší pedagogy. Letos mezi nimi byla i paní 
Mgr. Marie Holinková z Bludova, která učí na Střední škole  
železniční, technické a služeb v Šumperku, dříve Středním  
odborném učilišti. Je vynikající učitelkou německého jazyka  
a dějepisu. Do vyučování zavádí nové učební metody – např. 
projektové vyučování a odborné exkurze. Tím své žáky pozitiv-
ně motivuje a povzbuzuje jejich zájem o studium. V minulých 
letech připravila Program celoživotního učení Comenius - part-
nerství škol z Německa a Španělska. Tento projekt podporoval 
sociální učení. Několik let realizuje spolupráci s Řemeslnickou 
komorou v německém městě Chemnitz. V rámci odborné praxe 
jezdí žáci učňovských oborů do Německu. Paní učitelka třítýden-
ní pobyt zajišťuje organizačně i odborně. Také žáky doprovází  

Druhá vrcholová knížka na Brusince se zaplnila za pouhách 
14 týdnů. Z kraje tohoto dílu  knihy je napsáno „je to jedna  
z nejpěknějších malých rozhleden v České zemi. Za nás sousedy  
poděkování a uznání, že dobré dílo se podařilo“.

Návštěvníci popisují pohnutky, které je vedly k cestě na  
Brusinku, ale také svoje pocity. Spousta návštěvníků přišla  
během jarních prázdnín a velikonočních svátků a na svátek sv. 
Valentýna nebo jen tak na vycházku. Výlet jako dárek k naro-
zeninám chválila 10letá slečna. Někteří příchozí si stěžovali na 
hrozný kopec, jiní ho ale vyběhnou bez problémů jako třeba  
bludovští fotbalisti v rámci tréninku. Jiní popisují krásné sluneč-
né počasí a skvělé výhledy na Bludov a okolí i malebná pano-
ramata Jeseníků. Další si stěžují na zimu, vítr, mlhu a nulovou 
viditelnost. Mnohokrát je popisován krásný západ slunce. 

Ti, kteří přicházejí poprvé, slibují další návštěvy, jiní  
popisují pokolikáté zde již jsou. Např. „bydlíme pod rozhlednou 
a vodíme sem všechny naše návštěvy“. Návštěvníci nejsou jen 
z Bludova a blízkého okolí ale také z různých míst naší vlasti  
– z Kadaně, Prahy, Přerova, Jinců u Příbrami, Třebíče, Břeclavi, 
Mělníka, Rychnova nad Kněžnou, Litočkova, Hradce Králové, 
Hlučína, Pardubic, Mohelnice, Letovic, Olomouce. Dokonce 
zde byla návštěva z Michalovců na Slovensku a z Ohia v USA. 
Chodili sem jednotlivci, dvojice, celé rodiny, skupinky známých 
a kamarádů. Byli zde zaměstnanci Lesů Bludov, opakovaně  
zástupci Klubu přátel rozhleden, šumperští, kolínští a olomoučtí 
turisté v rámci Zimní 50,  turisté z Vikýřovic, Lesnice, Zábře-
ha, Dubicka a Štítů jen tak, přátelé přiměřeného pohybu z Pro-
stějova, několikrát sem došli z Lázní Bludov, členové Spolku 
moravských cestovatelů, jeden z bludovských žáků zábřežského  
gymnázia sem přivedl spolužáky, přišel i sportovní oddíl  
z Dolních Studének a přijelo i několik cyklistů.

Ne vždy jsou zápisy pochvalné. Někomu vadí nepořádek  
kolem, který ale dělají návštěvníci. Není možné, aby denně  
někdo chodil kolem rozhledny uklízet. Papírky od svačin  
a prázdné petky od pití si snad každý zvládne odnést domů. Také 
zemědělci, kteří provádějí udržbu zeleně, vytýkali odpadky.  
Vtipálci si posteskli, že zde chybí výtah nebo lanovka  
a hospoda, „rodačkám a odrodilkám“ chybí stanice Horské  

a stará se o jejich vyžití ve volném 
čase. V loňském šk. roce pro žáky  
a pedagogy vytvořila projekt  
Zahraničních jazykově vzděláva-
cích kurzů. 
 Stále se vzdělává i sama. 
Nyní studuje výchovné poraden-
ství, aby mohla lépe pomáhat  
žákům nadaným i znevýhodně-
ným. Umí s nimi odborně disku-
tovat např. o obraně proti kyber-
šikaně nebo o zdravém životním 
stylu. Je koordinátorem tvorby IVP, kolegům radí s tvorbou  
individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky.
 Učitelství není povolání ale poslání. Učitelem se musí  
člověk narodit. Paní Holinková je vzorem i rádcem nejen žákům 
ale svým nadšením také kolegům.

JH

služby s urostlými junáky, mládežníci by dokonce přivítali  
automat na prezervativy. 

Z pochvalných zápisů na závěr vybírám: „Krásné a inspirativní 
místo“. „Díky těm, co tohle vymysleli a udělali radost všem“. 
„Nádherný výlet“. „Lidi jezdí do zahraničí a přitom tady za 
humny taková krása“. 

       	Postřehy	z	druhé	vrcholové	knížky	vypsala	
Jana	Holinková
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Noc s Andersenem v místní knihovně Bludov

Místní knihovna Bludov, ve spolupráci se Základní školou Karla 
staršího ze Žerotína a Obcí Bludov, se letos opět zapojila do  
mezinárodního projektu nazvaného Noc s Andersenem.
 V Bludově se celé akce zúčastnilo celkem 11 dětí a 3 dospělí.
Téma letošní „Noci“ bylo: Ten dělá to a ten zas tohle (povolání).
Poté, co se děti sešly v knihovně a „zabydlely“ se, začal večer-
ní program. Nejdříve jsme všichni společně vyrazili k hasičské 
zbrojnici, kde nás pan Strouhal seznámil s prací hasičů – jak 
dobrovolných, tak profesionálních, představil nám Dennise – zá-
sahové požární vozidlo, ukázal nám vybavení hasičů. A jelikož 
nám začala být trochu zima, posunuli jsme se všichni o kousek 
dál – na místní radnici, kde si děti prohlédly prostory, kancelář 
starosty a místostarosty. Zde si děti i vyzkoušely, jak se sedí  
v místostarostovském křesle.
 Po prohlídce hasičárny a radnice jsme se vrátili zpět do 
knihovny, kde - po vydatné večeři- čekaly děti různé aktivity 
 – výtvarná dílna a spousta her a soutěží. 
 A jelikož hodina pokročila, chystali jsme se pomalu do hajan 
- vyčistit zuby, skočit do pyžama, uložit se a následovala chvíle 
nejočekávanější – čtení pohádky před spaním. Nakonec se četly 
pohádky 3 – Cukrářská, Námořnická a Rybářská.
 Ráno, po ranní hygieně a sbalení věcí, jsme vydatně  
posnídali, a poté byly děti odměněny drobnými dárky. Před 
ukončením celé akce jsme ještě s dětmi k pohádkovníku zakopali  
jejich tajná přání. Děti byly opravdu úžasné a moc šikovné.  
Budeme se moc těšit na další ročník.
 Závěrem mi dovolte, jménem všech zúčastněných, poděko-
vat paní ředitelce školy, Mgr. Iloně Křivohlávkové, za umožnění  
využití prostor školy. Za	všechny	zúčastněné
	 Gabriela	Flašarová

Autor fotografií: Gabriela Flašarová

Děkujeme všem, kteří  
se podíleli na přípravách  

letošní Noci s Andersenem  
v bludovské knihovně.  

Syn se této akce zúčastnil  
a velmi se mu líbila.

Eva a Petr Špičkovi

Kniha je k zakoupení za 100 Kč na faře, 
na OÚ u paní E. Kösslerové nebo 

u Balíků doma (Plk. K. Hlásného 860).

Pro velký zájem 
byl vydán dotisk 
knihy Stanislava Balíka 
o dějinách bludovské 
farnosti a kostela:

Pozdvihni se 
duše z prachu 
Příběh bludovské farnosti sv. Jiří

DOTISK ÚSPĚŠNÉ KNIHY
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Stolní tenis 2015 – 2016

S letošní sezónou můžeme být opravdu hodně spokojeni. Byla 
bezpochyby nejúspěšnější za posledních mnoho let. Jak výsled-
kově, tak množstvím hráčů, kteří se zapojili do bojů o nejlepší 
umístění v tabulkách. Letos jsme do soutěží přihlásili rekordních 
6 družstev, což je nejvíce v okrese.  Bylo dost náročné se termí-
nově vtěsnat do naší herny, ale nakonec se to podařilo ke spo-
kojenosti všech hráčů. Domnívám se, že právě herna a celkové 
zázemí, a tím i možnost trénovat po celý rok, je velkým plusem 
bludovského stolního tenisu. 
 A teď k jednotlivým družstvům. Nebudu jmenovat konkrétní 
hráče, protože sestavy týmů se proti loňsku změnily jen mini-
málně a navíc hráči z nižších soutěží podle potřeby vypomáhali  
v soutěžích vyšších, takže úspěchy jsou dílem celého kolektivu. 
 Krajská soutěž I. - Bludov A. První rok - záchrana, druhý 
rok – střed tabulky, letos – třetí místo. Co k tomu dodat? Stále 
se lepšící a zkušenější tým odehrál opravdu výbornou sezonu  
s několika mimořádně povedenými zápasy. 

Tabulka 1

Regionální soutěž
Zde nás zastupovalo „Efko“. Pod vedením p. Polácha si  
vyzkoušeli naši žáci, jak se hraje proti dospělým. Poté, ce loni hráli 
jen „bodovačky“ proti stejně starým dětem, tak teď se posunuli  
do jiné kategorie. Ale ostudu určitě neudělali, právě naopak.  
A doufám, že je to posune zas o kousek dopředu. 

Ale o mládeži se podrobněji zmíní trenér F. Polách.
Družstvo tvoří 2 dorostenci, 4 starší žáci a 2 mladší žáci.  
Všichni se pravidelně zúčastňují regionálních a krajských bodo-
vacích soutěží a přeborů. Současně hrají za družstva dospělých. 
 Sezona 2015 – 2016 byla pro toto družstvo velmi úspěšná. 
Svědčí o tom výsledky v top soutěžích a regionálních přebo-
rech Šumperska i Olomouckého kraje. Dá se říci, že družstvo je  
v současné době dle výsledků v mládežnických soutěžích nejlepší  
v šumperském regionu. 

Z výsledků v soutěžích
Dorostenci – 1.místo RP – Blaťák Vojtěch – dvouhra
3. místo RP – Odstrčil Jiří – dvouhra
1. místo RP – Odstrčil – Blaťák – čtyřhra
2. místo TOP 12 – Strnad Karel 

Okresní soutěž I.
Již tradičně kvalitní „Béčko“ dosáhlo na druhé místo a to  
i přesto, že z pracovních důvodů někteří hráči nemohli trénovat, 
jak by chtěli. Naopak netradičně na třetí místo se vyšvihlo  
„Cečko“. Po několika letech, kdy se zachraňovalo na poslední 
chvíli, jim to letos hrálo od začátku do konce.

Tabulka 2

Okresní soutěž II.
Také zde se naše týmy prosadily do horních pater tabulky.  
„Déčko“ i „Ečko“ odehrály klidnou sezonu bez postupových  
ambicí, nebo starostí se sestupem. Ale právě hráči z jejich řad  
zaskakovali, kde bylo nejvíce potřeba.  A úspěšně!
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1. T.J. So Olomouc Neře B 22 16 3 3 207:110 73
2. EXITERIA KST Jeseník C 22 15 3 4 197:126 70
3. TJ Sokol Bludov A 22 14 4 4 195:138 68
4. TJ Sokol Kolšov A 22 13 4 5 196:142 65
5. KMěsto Albrechtice A 22 14 1 7 184:132 65
6. Sportklub Štarnov A 22 11 1 10 153:162 56
7. TJ Slavoj Bruntál A 22 11 1 10 174:157 56
8. TJ Krnov A 22 9 4 9 167:169 53
9. TJ Sokol Tovačov A 22 8 2 12 164:167 48

10. TTC Mohelnice B 22 5 0 17 111:196 37
11. TJ Sokol Jedlí A 22 2 1 19 68:209 29
12. So Němčice nad Hanou A 22 1 2 19 103:211 27
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1. Dubicko A 20 17 2 1 264:96 56
2. Bludov B 20 14 2 4 225:135 50
3. Bludov C 20 12 4 4 218:142 48
4. Nový Malín B 20 13 1 6 216:144 47
5. Postřelmov B 20 12 2 6 207:153 46
6. Štíty B 20 8 7 5 187:173 43
7. Šumvald A 20 7 2 11 171:189 36
8. Mohelnice C 20 6 3 11 147:213 35
9. Jestřebí B 20 3 4 13 141:219 30

10. Palonín A 20 3 3 14 126:234 29
11. Dlouhomilov A 20 0 0 20 78:282 20
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1. Velké Losiny B 22 17 2 3 246:150 58
2. Šumperk D 22 17 1 4 264:132 57
3. Bludov E 22 16 2 4 233:163 56
4. Bludov D 22 15 3 4 239:157 55
5. Lišnice-Mohelnice A 22 13 4 5 241:155 52
6. Dubicko B 22 11 1 10 218:178 45
7. Nový Malín C 22 9 3 10 208:188 43
8. Dolní Studénky A 22 9 1 12 193:203 41
9. Slavoj Loštice A 22 8 0 14 150:246 38

10. Štíty C 22 4 2 16 155:241 32
11. Kolšov C 22 1 2 19 132:264 26
12. Mohelnice D 22 1 1 20 97:299 25
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1. Kolšov D 18 17 0 1 252:72 52
2. Jedlí C 18 14 0 4 213:111 46
3. Leština A 18 13 0 5 191:133 44
4. Nový Malín E 18 11 1 6 191:133 41
5. Dubicko C 18 11 0 7 182:142 40
6. Lišnice-Svinov C 18 8 2 8 165:159 36
7. Lukavice-Zábřeh A 18 6 1 11 149:175 31
8. Bludov F 18 5 0 13 134:190 28
9. Brníčko A 18 3 0 15 103:221 24

10. Nemile A 18 0 0 18 40:284 18

Tabulka 3



Foto: F. Polách

Knihovna Bludov 

Neubert, Hanns-Joachim 100 nejkrásnějších muzeí světa: největší poklady 
lidstva na pěti kontinentech

Uličianský, Ján Analfabeta Negramotná
 Bořek Stavitel. Příběhy ze Slunečnicového údolí
Jakubová, Alena Chceš-li s mužem býti – musíš s ním i výti - ?
Virtue, Jane Dopřejte si detox: očista pro pohodu těla a duše 
 z 30 dní
Palmer, Michael Druhý názor
Lagercrantz, David Dívka v pavoučí síti
Moyes, Jojo Dívka, již jsi tu zanechal
Hill, Henry Gangsteři a mafiáni na útěku: program na ochranu 

svědků
 Honzo, vstávej!, aneb, Vaříme česky od rána  

až do večera
Arnaldur Indridason Hrob v ledovci: islandský krimithriller
Eason, Cassandra Kameny pro zdraví a pohodu: průvodce stovkou 

krystalů
Ballantyne, Lisa Kdo je bez viny: kniha, která změní vaše vnímání 

pravdy
Roberts, Nora Klíč odvahy
Kidd, Sue Monk Křídla ve větru
Margraf, Miriam Léto v sedle
Simenon, Georges Maigrat a přítel z dětství; Maigrat a zločin na vsi
Rice, Jimmy Nejlepší věc, která se mi nikdy nestala
Jackson, Lisa Nezvaný host
Walko Nová dobrodružství z Myšákova: vítá vás Myšákov!
Doskočilová, Hana Pejskování s Polynou
Zuckermn, Peter Pohřbeni v oblacích: tragédie na K2 poprvé  

z pohledu šerpů
Vondruška, Vlastimil Poslední cantilena: Tajemství Tudorovců
Šindlářová, Irena Průvodce po tajemných místech Nízkého Jeseníku
 Slavné vily Olomouckého kraje
Boorman, Kate A. Smrtná zima
McClure, Ken Spletitá síť
Pearson, Ridley Staré hříchy
Walko Střípky a klípky z Myšákova: vítá vás Myšákov!
Frohling, Ulla Ukradený život: léta týrání a ponižování  

v náboženské sektě
 Ultimate Spire-Man a spol. Číslo 6
Klabouchová, Petra Upíří storky. Prokletí upírů
Ciprová, Oldřiška Uvězněná královna: tajemstvím opředená žena 

Boleslava II.
Giacobini, Silvana Zavři oči
Kodas, Michael Zločiny na vrcholech: osud nejvyšší hory světa  

v časech chamtivosti
Peters, Elizabeth Znamení kobry
Perez, Mélanie Zábavné pokusy pro zvídavé děti
Mundro Alice Útěk
Jakoubková, Alena Čiň manželu dobře, peklem se ti odmění
Kemp, Hugh P. ABC světových náboženství
Váňová, Magda Babí léto

D´Avenia, Alessndro Bílá jako sníh, rudá jako krev
Jornet, Kilian Běžet, nebo zemřít
Janečková, Klára Deník Gréty Kaiserové
Glattauer, Daniel Dobrý proti severáku
Jakoubková, Alena Dopadlo to špatně – vzali se
Rogge, Anne Dárky z přírody: (nápadité dárky po celý rok)
Kornerová, Hana Marie Děkuji, sestřičko: pokračování příběhu mladé 

sestřičky
Clark, Mary Higgins Každý něco skrývá
Cubeca, Karel Kdo probudí hvězdy
Power, Jean Korálky: jak na to: více než 300 rad, technik, tipů
Keleová-Vasilková, Táňa Lék na smutek
Loyd, Alexander Léčebný kód: jak za 6 minut vyléčit zdroj zdraví, 

úspěchu a vztahů
Požárová, Lenka Muž s vůní kávy, žena se špetkou skořice
Morrell, David Na hraně temnoty
Kříženecký, Ondřej Na lovu kozorožce
Sparrow, Keith Naučte se kreslit manga
Mayle, Peter Navždy Provence
Abuelaish, Izzeldin Nebudu nenávidět: cesta lékaře z Gazy za mírem  

a lidskou důstojností
Spencer, Scott Nekonečná láska
Svěrák, Zdeněk Po strništi bos
Puértolas, Romain Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni  

z Ikey
Brezina, Thomas Poklad posledního draka
Kornerová, Hana Marie Prosím vás, sestřičko
Follett, Ken Pád titánů: první část trilogie Století
Urban, Miloš Přišla z moře
Mayle, Peter Rok v Provenci
Roberts, Nora Rudý šál
Peroutková, Ivana Strašidelné prázdniny
Reilly, Matthew Strašák a Armáda zlodějů
Ratner, Vaddey Stín badyánu
Brashares, Ann Tady a teď
Weiner, ellis Templetonovic dvojčata. Kniha 2,  

Templetonovic dvojčata dělají scény
Grebe, Camilla Terapeutka
Jacobs, Ingeborg Vlčí dítě; neuvěřitelný životní příběh 

východopruského děvčete Liesa
Persson, Leif G. W. Volně padat jako ve snu
Radoměřská, Terezie Vánoce pro kočku: 23 adventních pohádek a jeden 

opravdový příběh
Sheldon, Sidney Věř ve svého boha
Follett, Ken Zima světa: druhá část trilogie Století
Mayle, Peter Znovu Provence
Nicholls, David Záskok
Giacomotti, Fabiana Šik po milánsku: průvodce městem, které udává 

módu i životní styl
Václavek, Miroslav Železné včely

Dalším úspěchem je nominace na KP dorostenců Blaťáka Vojty 
a Odstrčila Jiřího, kde se 9.4.2016 zúčastnili KP přeborů  
v Přerově. Zde obsadili ve čtyřhře 3.místo. Je třeba říct, že  
v zápase o postup do semifinále porazili mistry republiky,  
Skopala a Soukupa z Přerova, což je pro naše hochy obrovský 
úspěch. 
Z dalších výsledků v soutěžích
Starší žáci – 3.místo RP – Strnad Karel – současně nominace  
na KP za region Šumperk
Mladší žáci – 1.místo RP – Mrázek Jakub – Skoumal Marek  
– čtyřhra
3. místo RP – Mrázek Jakub – dvouhra
3. místo TOP 12 – Mrázek Jakub

Na závěr bych chtěl popřát všem hráčům mnoho úspěchů v další 
sezoně, hodně zdraví a aby je pinec bavil tak, jako je baví  
doposud. 
    Soural	Stanislav,	Frantiček	Polách
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Jak jsme byli v knihovně

Vynášení Moreny v MŠ

„Děti, kdo z Vás ví, kde je nejbližší knihovna?“ A už byl vidět les 
zdvižených rukou a natažené krčky, z nichž se draly odpovědi. 
Byla jsem překvapena.
 Položila jsem dětem otázku: „Co si představíte, když se  
řekne slovo – knihovna?“ Všechny děti věděly, že tam jsou  
knihy, ale asi jen čtvrtina z nich se byla v knihovně s rodiči  
podívat. Chvilku jsme si povídali a pak uzavřeli dohodu, že ji 
půjdeme navštívit.

Morena? Toto jméno souvisí s praslovanskými výrazy,  
které poukazují na smrt, a má mnoho variant jako  
Mořena, Marzana, Morjana a další. 
 Naše děti se společně s paní učitelkou pokusily 
také ztvárnit Morenu za pomocí sena, látky, skořápek 
od vajíček a provázků. V pondělí 21. 3. 2016 šly  
Morenu vyprovodit na školní zahradu za doprovodu 
jarních písní, říkadel, hrou na nástroje a na kytaru. 
Děti zimu zahnaly nejdůležitějším říkadlem: „Zimo, 
zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič, odtáhnu 
tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy – až se vrátím  
nazpátek, svléknu zimní kabátek.“ Po tomto říkadle 
byla Morena spálena na ohništi. Děti na oslavu  
zahnání zimy vyzdobily školní zahradu připravenými 
kytičkami, které vyrobily.

Monika	Vybíralová,	DiS.	
učitelka	MŠ

 Cestou jsem zaslechla, jak děti mezi sebou hovoří, na které 
knihy se chtějí podívat. Naše knihovna v Bludově je umístěna  
v budově základní školy, takže cesta byla krátká a za chvíli jsme 
tam byli. Nejdříve se děti dozvěděly, kolik je asi v knihovně  
knížek a že se zde půjčují i časopisy, CD a DVD. Každý  
návštěvník má svůj průkaz, kde se mu zapisuje vše, co si vypůjčí  
a u pokladny musí zaplatit. Děti měly možnost si vše nejen  
prohlédnout, ale paní knihovnice jim také ukázala, jak zde s dětmi 
ze školy skládaly Origami a proč se vlastně Origami skládá.
 Návštěvu děti ukončily slibem, že až budou ve škole, určitě  
si přijdou půjčit knihy, které je budou zajímat.

                                        Hana	Roupová,	uč.	MŠ

Autor fotografií: Vybíralová Monika

Autor fotografií: Mirka Kulhajová
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Skautská brigáda
Na druhou dubnovou sobotu jsme dlouhodobě plánovali vyrazit 
na oddílovou výpravu do Koruny, podívat se na místo, kde jsme 
měli tábor před deseti lety. K naší smůle jsme netrefili ten správ-
ný víkend. Od rána pršelo a podle předpovědi mělo pršet celý 
den. Přesto se nás u klubovny sešlo přes deset, z čehož jsem měl 
velkou radost, protože všichni museli vědět, že to pro ně zna-
mená celý den v mokru. Neradi měníme plány kvůli počasí a do 
poslední chvíle jsem váhal, jestli opravdu půjdeme, nebo proho-
díme výpravu s brigádou, která byla na programu za čtrnáct dní.
Když jsme se tedy ráno sešli v klubovně, nechal jsem rozhodnutí 
na všech příchozích. Odhlasovali jsme si, že akce prohodíme  
a vrhneme se na dřevník. Po několika letech jsme ztopili všechno 
dřevo, které jsme tam měli uložené, takže jsme mohli celý dřev-
ník přeuspořádat, pořezat spoustu starého dřeva uloženého pod 
stropem a celkově dřevník pouklízet, protože se tam za poslední 
roky jen hromadily věci, u kterých se nevědělo, kam s nimi. Po 
pár hodinách vyklízení a zejména řezání dřeva, kdy už nám zbý-
valo jen narovnat nařezané dřevo a několik dalších věcí vrátit

zpět, jsme si udělali dvouhodinovou pauzu a zahráli si ve  
vytopené klubovně deskové hry. Při návratu k práci jsme ještě 
pro vlčata a světlušky, jež čeká za měsíc závod, nasimulovali  
situaci, při které museli správně ošetřit jednoho z vedoucích,  
který se řízl pilou. Pak už jsme se vrátili k práci.
 Narovnání všeho zpět jsme zvládli velmi rychle a mohli jsme 
jít zanedlouho domů. Místo užívání si výpravy a her na výpravě 
museli sice všichni příchozí pracovat, ale vězte, že nikomu to 
nevzalo úsměv z tváře a pořád byl slyšet smích. To mi nakonec  
činilo větší radost, než ten krásně uklizený dřevník. Snad nám 
bude za těch čtrnáct dní přát počasí více a budeme si moci za 
odměnu užít krásnou výpravu.

br.	Ondřej	Daniel	–	Rys
vůdce	skautské	oddílu	Bludovit

Junák,	středisko	Františka	Pecháčka	Bludov
Autor	fotografií:	Junák	Bludov


