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Bludovan

Téměř po 3 měsících, kdy byla kvůli koronaviru pozastavena 
veškerá skautská činnost, jsme se 6. června 2020 opět mohli se-
jít a vyrazit zase do přírody. Obnovovací výprava začala jako 
obvykle u klubovny, kde jsme ještě pobrali pár věcí a následně 
jsme se mohli vydat na cestu.
 První zastávkou byla polní cesta blízko Habermannovy vily, 
kde nám byla vysvětlena pravidla hry „Mám“, která spočívala  
v co nejrychlejším hledání turistických značek. 1 značka =  
1 bod. Pokračovali jsme kolem řeky Moravy a kochali se krás-
nou přírodou. Aby nám cesta rychleji ubíhala, zahráli jsme si 
hru „Uchovrazi“. Určení uchovrazi měli za úkol zabít ostatní 
dotknutím se jejich ucha. Uchovrazi mohli být zabiti tak, že ho 
ostatní nahlásili Royovi, když jej viděli, jak někoho zabíjí. Obě 
dvě hry jsme hráli až na Zlatník. 
 Na Bohutínském kopci jsme se občerstvili, snědli svačinu 
a skončilo první kolo hry „Uchovrazi“. Uchovrazi vyhráli nad 
ostatními. Druhé kolo začalo vzápětí. Byli zvoleni noví ucho-
vrazi. Člověk musel být pořád na pozoru. Na Zlatníku jsme si 
zahráli hru „Četníci a zloději“. V týmu zlodějů bylo vždy více 
lidí než v týmu četníků. Úkolem četníků bylo dostat zloděje do 
vězení, což byl v našem případě kruh z lan. Zloděj se nemohl 
bránit, když byl veden do věznice, ale mohl být z vězení osvo-
bozen, a to když si dal s vězněm na svobodě „placáka“.
 Nastal čas oběda. Nacházeli jsme se zrovna kousek od Rado-
milova, když v tom Adam zakřičel: „Mám“, což znamenalo, že 

Obnovovací výprava

se na obzoru objevila první turistická značka od Habermannovy 
vily. Došli jsme až k tzv. Chladným doupatům. Nanosili jsme 
dřevo, rozdělali oheň a každý si mohl na ohni opéct to, co si 
donesl z domu. Od klobásek, přes špekáčky až k hermelínu. Kája 
rozdávala Haribo gumové medvídky, ale nevěděla, že jsou mezi 
nimi i pálivé. Někteří jedinci měli tedy to štěstí a pálivého med-
vídka si vytáhli. Pusu měli v jednom ohni. Aby těch her nebylo 
málo, zahráli jsme si i tady. Tentokrát na „Prvňáky a deváťaky“. 
Deváťáci hlídali ukradnuté pastelky, které prvňáci měli za úkol 
získat zpět pro sebe. Když deváťák prvňáka chytil, byl zavřen do 
„šatny“, odkud nemohl minutu odejít. Prvňáci si pastelky scho-
vávali do svých skrýší, které deváťáci mohli také rabovat. Zde 
taky skončila hra „Uchovrazi“. 
 Cestou ke Kostelíčku se povídalo a vzpomínalo na minulé 
akce. Pak jsme došli až k lesnímu hřišti v kotlině na horním kon-
ci. Čekala nás opět hra, tentokrát trochu více fyzicky náročnější. 
Rozdělili jsme se do dvou týmů. První tým měl za úkol ten dru-
hý tým pokládat na lopatky, a to postupně od nejmladšího člena 
po nejstaršího. Ostatní z druhého týmu mohli toho, kdo byl po-
kládán, bránit všemi možnými způsoby. Odměnou za celodenní 
pochod nám byly dva nádherné výhledy na Bludov. První nad 
pískovnou, druhý na Poradní skále. 

ses. Julie Konečná – Julča
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Martin Dostál – Roy

Vážení čtenáři, během prázdnin Bludovan 
nevychází. Další vydání najdete ve svých 

schránkách začátkem měsíce září. 
Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna. 

Oznámení Lékárny Bludov
Lékárna nabízí objednání a případný rozvoz léků  

na recept po zaslání kódů receptů 
na mobil 728 980 612, případně 

e-mail slavkakubankova@seznam.cz. 
Rozvážíme i zdravotní pomůcky na poukaz.
Lékárna i nadále snižuje doplatky na léky  

a ceny volně prodejných přípravků.
http://klikni7.tiscali.cz
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Příznivci Bludověnky se mohou těšit na festival i nové CD

O oblíbený Festival dechovek jeho příznivci nepřijdou. Pořá-
dající dechová hudba Bludověnka, která v letošním roce sla-
ví dvacáté jubileum, přesunula přehlídku na 16. srpna. Akce 
se koná v areálu hasičské zbrojnice v Bludově od 13 hodin, 
a to za každého počasí. K poslechu a tanci zahrají kapely 
Šardičanka, Záhorienka a domácí Bludověnka. Celým od-
polednem provede návštěvníky slovem oblíbený moderátor  
a zpěvák Karel Hegner.
 Pořadatelé zvou příznivce dechové hudby také na bohaté 
občerstvení včetně zvěřinových specialit. „V letošním roce sla-
ví DH Bludověnka 20. výročí svého působení. K této příleži-
tosti chystá nový hudební nosič, který je plný líbivých melodií  
z oblasti Moravy a Slovácka, kde mají možnost vyniknout sólisté  
a zpěváci Bludověnky. Věříme, že písničky zahřejí u srdce a že 
přispějí k dobré náladě našich posluchačů,“ uvedl manažer kape-
ly Petr Linhart.
 Dechová hudba Bludověnka působí v lázeňské obci Bludov  
u Šumperka. Za dobu svého trvání kapela spolupracovala s mno-
ha absolventy hudebních škol a konzervatoří, díky čemuž se 
dnes svými výkony řadí mezi špičkové kapely svého žánru. Bě-
hem své 20leté činnosti vydala kapela několik hudebních a DVD 
nosičů, působí také často v mediální oblasti a postupem času si 
získala své stálé příznivce a posluchače.
 V současné době kapelu tvoří 13 muzikantů doplněných  
o zpěváky Ivanu Šůstkovou, Kristýnu Divošovou, Aleše Peče  
a Jana Večeře. Bludověnka účinkuje na koncertech, městských 
a obecních slavnostech, plesích, zábavách a dalších kulturních  
a společenských akcích. Je také zvána na prestižní festivaly de-
chových hudeb a častokrát vystupovala i v zahraničí. Bohatý 
repertoár tvoří vedle klasického žánru i písně moravského Slo-
vácka, hanáckého regionu, ale i skladby taneční, doplněné také  
o vlastní hudební tvorbu.

Bližsí info naleznete na webových stránkách 
www.bludovenka.cz.
Těšíme se na vás 16.8.2020 na festivale dechových hudeb 
v Bludově.

foto: archiv DH Bludověnka
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10. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 8. června 2020 se konalo 10. jednání obecního za-
stupitelstva. Proběhlo v kulturním domě od 18:00 do 20:00. 
Přítomno bylo všech 15 zastupitelů. Schůzi řídil starosta Pavel 
Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Josef Ťulpík a Jindřich Ma-
těj. Zápis, z nějž převážně vychází tento článek, vyhotovil ta-
jemník OÚ Zdeněk Kolínek. Až na jedno hlasování byla všechna 
ostatní jednomyslná. Starosta informoval o plnění všech úkolů 
zadaných minulými zasedáními zastupitelstva.

Zpráva o činnosti rady a kontrolního výboru
Od březnové schůze zastupitelstva se rada obce sešla třikrát. 
Zprávu o její činnosti přednesl J. Ťulpík. Kromě běžné agendy  
a materiálů, které předložila zastupitelstvu, se zabývala znalec-
kými posudky bytů v Olšankách. Zastupitelstvo zprávu schválilo. 
Dále vzalo na vědomí zápis z květnového jednání kontrolního 
výboru. 

Závěrečný účet obce za rok 2019
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet obce 
za rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Toto přezkoumání 
provedli krajští úředníci v září 2019 a březnu 2020, nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky. V diskusi Milan Klimeš upozornil na 
chybně uvedené datum schválení výroční zprávy Nadace Karla 
staršího ze Žerotína a zeptal se, jestli finanční dar nadaci od obce 
je uložen na běžném účtu. Předseda správní rady nadace Stani-
slav Balík odpověděl, že od března jsou investovány do nemovi-
tostního konzervativního fondu s předpokládaným ročním výno-
sem 4,5 – 5 %, které bude možné investovat do oprav drobných 
památek. Snahou nadace je kapitál zachovávat a investovat vý-
nosy. Informoval, že nadace letos přispěje na restaurování slou-
pu se sochou sv. Rozálie a stejným způsobem by chtěla přispívat 
i v příštích letech. Dále M. Klimeš požádal o předložení podrob-
nější zprávy o stavu lesního hospodářství, o hospodaření v lese 
(množství kůrovcového dříví, množství vysázených stromků…). 
Starosta odpověděl, že podrobnější zpráva bude předložena.  
Zastupitelstvo závěrečný účet včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce schválilo.

Informace o nečerpání některých obecních dotací
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že z důvodu mimořádných opat-
ření vlády v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebudou  
v roce 2020 čerpány přinejmenším dvě dotace, které zastupitel-
stvo schválilo (protože se neuskutečnily či neuskuteční konkrétní 
akce) – Bludovský kros; Žerotínské slavnosti a 20 let Pánů  
z Bludova.

Rozpočtové změny
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 1 a 3, které 
řešily změny ve výdajové části v rámci paragrafů. Schválilo roz-
počtové změny č. 2 a 4, které řeší změny v příjmové a výdajové 
části. V diskusi se M. Klimeš dotázal, jestli už má obec předsta-
vu o dopadu pandemie na příjmy obce. Starosta odpověděl, že  
k měsíci květnu je propad příjmů cca 3 mil. Kč. Doplnil, že 
odhady na propady daňových příjmů se různí. Dle ministryně 
financí může být propad ve výši 10 %, tj. cca 5 mil. Kč, dle 
finančních expertů to může být až 20 %, tj. 10 mil. Kč. 

Žádost o odprodej pozemků 376, 377/2, části 550 a části 347
Jaroslav John z Chromče, který v Bludově vlastní dům čp. 131 

a přilehlé pozemky v ulici Ve Slévi, požádal obec o odprodej 
obecních pozemků, které tvoří součást zahrady před jeho do-
mem a jeden pozemek tvoří vjezd k domu. Jedná se o pozemky: 
377/2 – zahrada o výměře 65 m2, 376 – zahrada o výměře 149 
m2, 347 – zahrada, zde se bude jednat pouze o část pozemku 
(kterou užívá) o výměře cca 10 až 15 m2, 550 – ostatní plocha, 
vjezd k domu, jednalo by se o plochu cca 110 m2. Pozemky 
377/2, 376 a část 347 jsou trvale zaplocené. Prodejem pozemků 
by došlo k majetkovému narovnání. Stavební komise doporučila 
prodej pozemků 376, 377/2 a části pozemku 347; nedoporučila 
odprodej cesty (vjezdu do statku). Rada se s tímto stanoviskem 
ztotožnila, doporučila prodej za 100 Kč/m2. V diskusi Roman 
Holinka doporučil prodat vjezd, ne nutně v  rozsahu, jak bylo 
předloženo. J. Ťulpík reagoval, že navrhuje hlasovat o předlo-
ženém návrhu, který vychází ze žádosti. S. Balík doplnil, jestli 
bude chtít žadatel koupit jinou část pozemku, může předložit no-
vou žádost. Zastupitelstvo prodej cesty neschválilo (pro zamít-
nutí 14, 1 se zdržel), prodej ostatních pozemků schválilo.

Žádost o odprodej pozemku 1238/1 v Chromči
Obec Chromeč požádala obec Bludov o odprodej pozemku 
1238/1 – trvalý travní porost o výměře 6643 m2, který se na-
chází v Chromči u Mlýnského potoka na hranici katastrů Blu-
dov a Chromeč u Blažkova mlýna. Obec Chromeč v žádosti 
uvádí, že v obci nyní probíhají komplexní pozemkové úpravy a 
obec Chromeč zjistila, že rozloha pozemků, které vlastní, nebu-
de dostačující na polní cesty a společná zařízení. Z tohoto dů-
vodu žádá obec Bludov o zvážení možnosti prodeje pozemku. 
Obec Chromeč na bludovském území nevlastní žádné pozemky, 
směna pozemků tak není možná. Stavební komise odprodej po-
zemku nedoporučila, stejně tak rada obce. Zastupitelstvo žádost 
prodeje pozemku zamítlo.

Návrh Zadání Změny č. 3 územního plánu Bludova
Starosta informoval, že na základě schváleného záměru tvorby 
Změny č. 3 územního plánu Bludova zastupitelstvem v prosinci 
2019 byl sestaven seznam požadovaných změn územního plánu. 
V květnu 2020 se sešli zastupitelé se zástupcem Urbanistického 
střediska Brno, kde se diskutovalo o zásadách územního rozvo-
je. Na poradě byly roztříděny požadavky na dvě skupiny – na ty, 
které mají být zamítnuty, a na ty, které budou zadány k zapraco-
vání do Změny č. 3. Finální projednání proběhlo právě na této 
červnové schůzi zastupitelstva. V diskusi M. Klimeš sdělil, že 
má problém s žádostí č. 25, podle které se žádá o převod části 
pozemku 2545/14 z lesní plochy na občanské vybavení komerč-
ní o šířce 15m nad penzionem na Zámečku. Starosta odpověděl, 
že důvodem žádosti je sklep za penzionem, který nemůže být 
situovaný v lese. S. Balík a M. Klimeš doporučili vyčlenit jen 
nezbytně nutnou plochu pro sklepy, ne pás 15 m, a projednat 
toto doporučení se zpracovatelem. Jiné připomínky, ani z pléna, 
nebyly.
 Zastupitelstvo poté návrh Zadání Změny č. 3 územního  
plánu Bludova v souladu s přílohou zápisu z jednání zastupitel-
stva obce schválilo.

Prohlášení o vzdání se práva vlastníka pozemku 
na náhradu škody 
V rámci vypracování žádosti o dotaci na opravu nádrže v leso-
parku Gryngle, je zapotřebí při poskytnutí dotace doložit Pro-
hlášení obce o vzdání se práva vlastníka pozemku na náhradu 
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škody. Jelikož obec na tomto pozemku nehospodaří zemědělsky 
ani lesnicky, tak žádná majetková škoda v budoucnu nevznikne. 
Zastupitelstvo prohlášení schválilo.

Návrh Smlouvy o zajištění náhradní výsadby a jejího násled-
ného převzetí v souvislosti se stavbou „I/44 Bludov obchvat“ 
Společnost ŘSD ČR, jako budoucí investor stavby „I/44 Blu-
dov obchvat“, žádal Obecní úřad Bludov, jako kompetentní 
orgán ochrany přírody o povolení kácení dřevin v souvislosti  
s výstavbou. Do správního řízení se přihlásil spolek ČSOP Šum-
perk, který se proti vydanému rozhodnutí odvolal, kdy spatřoval 
navrhovanou náhradní výsadbu za nedostatečnou, což potvrdil 
i Krajský úřad Olomouckého kraje, jako kompetentní odvolací 
orgán a vydané rozhodnutí zrušil. Proběhlo jednání, kterého se 
zúčastnili zástupci obce Bludov, ŘSD a ČSOP Šumperk. Jelikož 
ŘSD nedisponovalo v Bludově vhodnými pozemky na provede-
ní náhradní výsadby, zavázala se obec Bludov, že vhodný poze-
mek na svém katastru nalezne a k náhradní výsadbě jej dá k dis-
pozici. Podstatná část náhradní výsadby se provede na pozemku 
2962/41, který se nachází za přečerpávací stanicí a vede podél 
Vitonína. Zde bude vysázeno celkem 350 ks ovocných stromů. 
V územním plánu je veden jako pozemek pro výsadbu zeleně. 
Dále ještě budou využity obecní pozemky v blízkosti nově po-
stavené komunikace, kde bude vysazeno celkem 1073 keřů a 2 
stromy. Vysazením těchto stromů a keřů dojde k převodu pový-
sadbové péče ze ŘSD na obec Bludov. Povýsadbová péče bude 
trvat 3 roky od výsadby a bude zahrnovat provádění zálivky, 
ochranu kmenů a náhradu za uschlé jedince. Společnost ŘSD 
bude v rámci povýsadbové péče pečovat o vysazenou zeleň, 
která bude doplňovat nově vzniklou komunikaci (141 ks stromů  
a 8019 ks keřů).
 V diskusi M. Klimeš připomněl, že v nejbližších měsících by 
mělo být vydáno stavební povolení a vyhlášeno výběrové řízení 
na dodavatele. Starosta doplnil, že stavební povolení by mělo 
být vydáno v červnu až červenci, v srpnu by mělo být zaháje-
no výběrové řízení na dodavatele, se stavbou by se mělo začít 
koncem března 2021, ještě přes zimu by mělo proběhnout káce-
ní stromů a zaměřování stavby, stavba by měla trvat 32 měsíců  
a měla by stát cca 3,2 - 3,5 miliardy Kč bez DPH. Zastupitelstvo 
poté smlouvu o zajištění náhradní výsadby a jejího následného 
převzetí schválilo. 

Finanční pomoc obcím postiženým povodní
Starosta z důvodu velkých škod po bleskových lokálních po-
vodních ze 7. na 8. června 2020 na Uničovsku navrhl schválit 
finanční pomoc nejpostiženějším obcím Oskava, Šumvald,  
Uničov a Dlouhá Loučka ve výši každé 10.000 Kč. Bohuslav 
Strouhal informoval, že hasiči Bludova byli kontaktováni HZS 
Olomouckého kraje z důvodu možné výpomoci na likvidaci  
škod po této povodni. Zastupitelstvo navrženou pomoc schválilo. 
 
Diskuse
M. Klimeš se dotázal, jak je daleko příprava výstavby chodníku 
od Panenky Marie k Habermannovu mlýnu a připomněl svou 
otázku z minulého zasedání o osazení dopravní značky křižovat-
ky s odbočkou k obchodu Urban ve směru od zámku. Starosta 
odpověděl, že obec už dala podnět k osazení zmíněné doprav-
ní značky. K přípravě výstavby chodníku sdělil, že se čeká na 
dořešení plynové přípojky z důvodu dodržení ochranných pá-
sem, která prodraží zakázku o cca 2 mil. Kč, jinak ostatní pod-
klady projektové dokumentace jsou připraveny pro vyhotovení 
projektové dokumentace a zažádání v průběhu roku o stavební 

povolení na 1. etapu od Panenky Marie k Dobešovi. Po vydání 
stavebního povolení by obec koncem roku zažádala o dotaci na 
uvedenou akci. Následně by se řešila 2. etapa od Dobeše po že-
lezniční přejezd.
 Jaroslav Balhar informoval o dopravní situaci v obci, o ne-
bezpečnosti úseku místní komunikace z Bludovečku ke kostelu  
v Bludově, kde je potřeba dávat pozor na přednost zprava a ob-
čané si stěžují na provoz aut a cyklistů. Informoval o nehodě 
cyklisty a auta v neděli 7.6.2020. B. Strouhal upozornil na po-
dobnou situaci na křižovatce ulic Školní a Plk. Karla Hlásného. 
Starosta reagoval, že to není jednoduché, ale bude potřeba hledat 
řešení bezpečnosti na místní komunikaci z Bludovečku ke koste-
lu. Dále informoval o akcích v celkovém objemu cca 7 mil. Kč, 
které z různých důvodu nebyly a možná ani nebudou zahájeny 
- vodovod k Habermannově vile a obecní bytovce, chodník na 
ulici Nová dědina, sociální zázemí pro sportoviště u hasičárny, 
příjezdová komunikace k bytovkám „Olšanky“.
 B. Strouhal upozornil na řešení vjezdu k hasičárně. Starosta 
reagoval, že snahou obce je prostřednictvím MAS Šumperský 
venkov získat jednu dotaci na úpravu prostoru před hasičárnou  
a druhou dotaci na opravu samotné hasičárny.
 Pan Ducháč se z pléna dotázal, jestli obec uvažuje o výstav-
bě kanalizačního řadu, příp. vodovodu v blízkosti jeho pozemku 
2959/94 u ulice Vitonínská (pod hrází), kde plánuje výstavbu 
rodinného domku. Informoval, že se k němu nedostaly podklady 
rozhodnutí o nerozšíření možnosti výstavby rodinných domů na 
celou parcelu. Starosta odpověděl, že výstavba hlavního kanali-
začního řadu je v této části, pokud začnou vznikat nové rodinné 
domy, v záměru obce. K rozhodnutí o nerozšíření možnosti vý-
stavby rodinných domů na celou parcelu sdělil, že většina zastu-
pitelů rozhodla o nerozšíření, což se týkalo většiny žádostí.

Stanislav Balík ml.

Obec Bludov nabízí práci
technicko - provozního pracovníka

na základě Dohody o pracovní činnosti na práce 
malého rozsahu (max. pracovní úvazek 20 hod. týdně) 

s možností nástupu ihned. 

Náplň práce:
   - údržba místního veřejného pohřebiště

     (sečení trávy, čištění chodníků, 
zimní údržba…)

   - údržba prostranství okolo 
Pomníku padlých

   - úklid a údržba nejbližšího okolí radnice 
   - úklid odpadků v centru obce 

(radnice - Tř. A. Kašpara - Agrega 
- ul. Školní - radnice) 

Bližší informace osobně nebo telefonicky:
u paní Flašarové (tel. 583 301 430), 

Ing. Kolínka (tel. 583 301 432)
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Na zhruba sto let posledním žerotínským majitelem Bludova  
z druhé žerotínské bludovské éry byl Fridrich ze Žerotína.  
V pramenech se setkáváme s oběma podobami jeho jména  
– německou (Fridrich) i českou (Bedřich). Byl to druhý Fridrich/
Bedřich ze Žerotína v bludovských dějinách – tím prvním byl 
jeho strýc (a pravděpodobný křestní kmotr), legendární Bedřich 
st. v letech 1558–1568, který osvobodil Bludovské od odúmrti.
 Bludov se do vlastnictví Fridricha/Bedřicha ml. dostal v roce 
1608, když zemřel jeho otec Jan mladší – tehdy se rozdrobilo 
velké severomoravské panství šumperské žerotínské větve. Když 
Jan zemřel, správy celého jeho majetku se ujal Fridrich/Bedřich, 
jako nejstarší z bratří. Dědictví mladších Janových synů se řešilo 
až v lednu 1609 na zasedání zemského soudu. Zatímco Fridrich/
Bedřich získal Bludov, jeho bratr Bernard získal Rudu nad Mo-
ravou, Velké Losiny získal Jan Jetřich a Vízmberk (Loučnou nad 
Desnou) Přemek II. Nevznikly ale čtyři další větve žerotínské-
ho rodu, protože první tři zmínění bratři zemřeli bez známých 
potomků, takže tato část žerotínského rodu posléze pokračovala 
pouze v potomcích Přemka II., který spojil dočasně rozdělené 
vízmberské a losinské panství.
 Bludovský Fridrich/Bedřich byl synem Jana ml. ze Žerotína 
a jeho druhé manželky Marie Žampachové z Potštejna.
 Ačkoli získal bludovské panství, nebyl s tím zřejmě spoko-
jený a usiloval o reprezentativní velkolosinské panství – i když 
mu Losiny nepatřily, psal se stále jako „pán na Losinách“. Až  
v roce 1613 se podepsal „Fridrich ze Žerotína a na Bludově“.  
V roce 1609 se oženil s Johankou Bruntálskou z Vrbna, která 
ale zemřela již za tři roky. Děti zřejmě neměli, resp. není známo,  
že by se některé z nich dožilo dospělosti.
 Jen obtížně se rekonstruuje jeho životní příběh. Zřejmě  
věnoval hodně energie politice a společenskému životu – ze 
Zemských desek víme, že často zastupoval různé moravské 
úředníky, včetně zemského hejtmana (např. v lednu 1598 byl 
při odhadu majetku jako zástupce nejvyššího sudího markrabství 
moravského). Na druhou stranu nebyl zřejmě dobrý hospodář, 
protože již po pěti letech musel bludovské panství, hlavní zdroj 
jeho příjmů, s velkými dluhy 11. listopadu 1613 prodat.
 Poté se přestěhoval ke svému mladšímu bratrovi Bernardovi 
na nově postavený rudský zámek (byl jediným z jeho bratří,  
s nimiž měl společného nejen otce, ale i matku). Tam nicméně 
prožil jen rok, protože již v roce 1614 Bernard zemřel – a rudské 
panství bylo prodáno zpět Ladislavu Velenovi ze Žerotína. Frid-
rich/Bedřich se poté zřejmě vrátil do Velkých Losin, kde zemřel 
již v roce 1617.
 Přestože vlastnil Bludov jen pět let, zapsal se do historie  
několika momenty. V roce 1613 osvobodil bludovské poddané 
„za jejich poslušnost a věrnost od povinnosti dalekých fůr aneb 
odjezdů, jakož i od účasti na honech a od všelijaké roboty na 
jiném než bludovském území“. Jinými slovy, nemuseli konat 
roboty a hony mimo bludovské hranice. Výměnou za to musel  
každý poddaný, který vlastnil pole a choval koně, platit vrchnosti 
jeden zlatý ročně.
 Ve stejném roce Fridrich/Bedřich Bludov prodal – konkrétně 
„tvrz a ves Bludov s dvorem poplužním, při té tvrzi ležícím, 
též druhý dvůr poplužní („Forberk“), ves Bratrušov s kostelním 
podacím, ves Velviz, ves Osikov, ves Rejchartice s kostelním 
podacím, s krčmami a rychtami zákupními, se vším příslušen-
stvím“. Kupujícím byl vladyka Jan starší Odkolek z Oujezdce 
na temnici a na hradě Šilperce. Cena činila 50.000 zlatých. Při 
prodeji se Odkolek zavázal každoročně o svátku sv. Václava do-
dávat z Forberku 5 kroců žita pro šumperský špitál.
 Tento prodej je významný skutečností, že jde o první písem-
né potvrzení existence dolního dvora (základu pozdějšího JZD  
a dnešní Bludovské a.s.) a tvrze, předchůdkyně dnešního zámku. 
Již v minulých dílech jsme psali, že tvrz a dvůr zřejmě vznikly 
dřív, pravděpodobně kolem roku 1575, nicméně až do roku 1613 
o nich nemáme písemné zmínky.

 Zřejmě někdy mezi lety 1605 a 1618 rovněž došlo k přebu-
dování panského domu na Zámečku na renesanční letohrádek, 
jehož základy byly objeveny v dnešní sýpce v roce 1995. Byl 
to právě tento letohrádek postavený buď za Fridricha/Bedřicha 
nebo za Odkolků z Újezdce, který dal jedno ze jmen této lokalitě 
(Zámeček, Bludoveček, Horní dvůr). Letohrádek existoval asi 
sto třicet let do vyhoření a zboření v roce 1741.
 Za Fridricha/Bedřicha došlo také ke změně v obsazení blu-
dovské katolické fary. Dlouho se myslelo, jaký konec měl farář 
Jan Phokas (bludovským farářem od roku 1580). Dokonce se 
myslelo, že byl možná Bludovskými zabit u kostelíčka, na místě 
kde od roku 1683 stojí kamenná boží muka (podle pověsti stojí 
na místě, kde byl sto let před tím ubit kněz – jen se neví který). 
Nicméně byly nalezeny dokumenty k Phokasově pozůstalosti. 
Z nich vyplývá, že zemřel v Bludově v roce 1613. V dopise 
z 23. dubna 1614 se olomoucké biskupství vložilo do řízení  
o jeho pozůstalosti, když upomínalo pány Hlivické o 200 zlatých 
(za takový obnos šlo tehdy koupit menší selskou usedlost), které 
měli získat z jeho majetku a které měli i s úroky vrátit do šesti 
dnů. Ti se však zřejmě bránili, že částku získali podle farářovy 
poslední vůle – celá záležitost se řešila ještě po třech letech, kdy 
biskupství psalo, že farář neměl právo o svém majetku sám roz-
hodovat a že celá jeho pozůstalost měla připadnout biskupství. 
Část majetku si ponechala i hospodyně Helena Weylandtová. 
Když jej olomoucký biskup kardinál František Ditrichštejn žá-
dal zpět, zřejmě se hospodyně obrátila o pomoc k vratislavské-
mu biskupovi, který se za ni v dopisu do Olomouce přimlouval  
(v srpnu 1614). Olomoucké biskupství ve své odpovědi vysvět-
lovalo, proč tak zdánlivě banální věc (pozůstalost faráře) řeší  
– Phokas poslední vůli udělal protiprávně bez povolení biskup-
ství a to mělo obavu z precedentního charakteru takového kro-
ku. Jak celá věc skončila, se neví.  Otazníky vzbuzuje jednak 
poměrně dobrá majetková situace faráře, jednak skutečnost, že 
záležitost řešilo vratislavské a olomoucké biskupství. Jaké kon-
takty měla hospodyně (či farář) ve Vratislavi?
 Každopádně víme, že v celém předbělohorském období zů-
stala bludovská fara v držení katolické církve. Přestože v Blu-
dově působili čeští bratři, kteří vystavěli kostel, a možná i další 
vyznání, po celou dobu byl přítomen katolický farář, resp. fara 
byla katolická. Hlavním důvodem bylo evidentně to, že kostelní 
patronát nebyl v držení majitelů panství (i Fridrich byl nekatolík 
– luterán), ale od roku 1568 v rukou olomouckého biskupství. 
Tak se po Phokasově smrti stal bludovským farářem v roce 1613 
Stanislav Mladiejowský. Z nekatolických duchovních máme  
z předbělohorského období zprávu pouze o Preditoriovi, který 
byl zmiňován v soudním sporu v roce 1605.
 Rokem 1613 končí další žerotínská éra bludovských dějin 
(nová bude pokračovat od roku 1710) – a začalo desetiletí, kdy 
se v držení Bludova vystřídali přinejmenším tři šlechtici.

Prameny a literatura:
Balík, S.: Od Markrabiny na Prostřední hora. Atlas historických 
bludovských map, Brno 2018.
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská, II. Okres šumperský, 
staroměstský, vízmberský, Brno 1932.
Doubravský, Z.: Křtitelnice ze Sobotína a losinští Žerotínové 
(http://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.
cz/index.php/cs/publikace/vlastivedne-zajimavosti?layout= 
edit&id=195).
Kvapilíková, A.: Losinsko-vízmberská větev rodů Žerotínů na 
Šumpersku, bakalářská práce, FF MU 2009.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.
Zierotín (http://genealogy.euweb.cz/bohemia/zierotin1.html).

Stanislav Balík ml.

Bludovští vládcové XVI. – Fridrich/Bedřich ze Žerotína (1589-1608)
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Poděkování

SDH Bludov a Obec Bludov děkují všem, kteří přispěli do věcné 
sbírky pro zatopený Šumvald a jeho část Břevenec. Bludovští 
dobrovolní hasiči nejen celou sbírku osobně předali potřebným, 
ale ještě v Šumvaldu osobně pomohli s úklidem po povodni,  
za což jim patří též obrovský dík. 
      OÚ Bludov

Zámecká oranžerie v Bludově 
nabízí široký sortiment vázaných květin, 

okrasných dřevin, ovocných  keřů, 
bylinek, trvalek, růží 

a dalších zahradnických rozmanitostí.
Přijďte se za námi podívat, užít si příjemný nákup 

s možností posezení u kávy.
Těší se na Vás kolektiv zámecké oranžerie.

Otevřeno po – pá 8:00 – 17:00            
                    so 7:30 – 11:00
telefon. kontakt: 603 259 375

Láska, jakou máte, 
je víc než vzácná, 
tak ať si uděláte 

i další léta krásná. 

Srdečně vám 
gratulujeme k výročí. 

Dcery Leona a Pavlína.

ˇ
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Vzpomínka
   

   

   

   

   

Kdo byl milován, 
nebude nikdy zapomenut.

Dne 2. června uplynulo 14 let ode dne, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a dědeček 
Vladimír Soural
Dne 23. července vzpomeneme již 10 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše maminka a babička 

Květoslava Souralová
Vzpomínají dcery Květoslava, Vladimíra, Alena a Soňa s rodinami.

Ztichlo srdce otcovo, 
odešlo už spát, 

zůstaly jen vzpomínky 
a vděčnost nastokrát.

Dne 27. června uplynulo smutných deset 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.

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

ve vzpomínkách svých dětí. 
Dne 26. května jsme vzpomněli nedožité  
96. narozeniny naší maminky, paní 
Ludmily Mackové

Dne 4. srpna by se dožil úctyhodných 100 roků 
náš milovaný tatínek a dědeček pan
Bohumír Diviš
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami 
a syn s rodinou. Tatínku a dědečku, moc nám 
všem chybíš.  

Dne 6. července uplyne deset roků  
od úmrtí pana 
Josefa Kašpara
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte prosím 
tichou vzpomínku. Děkuje manželka Jaroslava 
a děti Dušan, Petr a Helena s rodinami. 

POZVÁNKA
na kulturní akce červenec, srpen a září 2020

 

  4.7.  21:00   letní kino Bohemian Rhapsody /zahrada KD/
  1.8.  18:00  Noc piva /KD/
16.8.  13:00  Festival dechovek /areál hasičské zbrojnice/
25.8.  21:00  letní kino Vlastníci /zahrada KD/
  5.9.    8:00  Výšlap za bludovským špekáčkem /start zahrada KD/
10.9.  19:00  SCHODIŠTĚ koncert /KD/ 
12.9.  14:00  Odpoledne s muzikou a aktualizací rekordu přítisků  
    poštovních známek /zahrada KD/

V rámci svého nového turné se zastaví kapela Schodiště 10. září 
v Kulturním domě v Bludově. Skupina vesele brázdí hudební 
„moře“ se svižným programem akcentujícím dlouho očekávané 
a nadšeně přijaté album Kupředu (vyšlo 1.1.2020), žhavé no-
vinky kombinuje s písněmi z nejslavnějšího období na přelomu 
století (desky Ukazovák nasliněnej a Svinska pržola) a come-
backového CD Roztoky (2011). Doktor Krajíček oslavil 60, 
Schodiště 35, ale na důchod to věru nevypadá. 
 Za 35 let existence odehrála kapela nazývaná dříve Nahoru 
po schodišti dolů band přes tisíc koncertů. Nejprve na chvostě 
nové vlny osmdesátých let jako předzvěst dnešního ska, po sa-
metové pauze pak absorbujíc další a další vlivy, krok za krokem 
k pozici jedné z vyhledávaných tuzemských klubových kapel.
 Sil a chuti je v kapele víc než kdy dřív, sedmihlavá smečka 
střílí od boku jednu pecku za druhou, mladé publikum v před-
ních liniích hledišť si s pamětníky s chutí zatančí na novinky 
(Nebudu, Stařena) i na prověřené jistoty jako Beze vší poezie, 
Karty jsou rozdaný, Dokonalá kost, Ve čtyři ráno nebo Pytlíky 
ČSA. Schodiště nestačí slyšet, musí se i vidět. Vstupenky budou 
k mání od 1. července v kanceláři KD Bludov. Cena v předpro-
deji na činí 200, na místě pak 250 korun.

SCHODIŠTĚ (ex-Nahoru po schodišti dolů 
band) – KUPŘEDU tour 2020
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Obecní klub se opět po roce stal místem společné oslavy blu-
dovských jubilantů. Nejprve se 19. června sešli v hojném počtu 
sedmdesátníci, kterým poblahopřál místostarosta Josef Ťulpík. 

Jubilanti

Sobotní oslava patřila pětasedmdesátníkům. Těm poblahopřál 
starosta obce Pavel Ston. 

foto: Josef Baslar

 VINNÝ SKLEP POD RADNICÍ 
Přes léto změna provozu !!! 
Od 1.7.2020 otevřeno pouze   

  PÁTEK    OD 16:00
  SOBOTA   OD 16:00
  NEDĚLE    OD 13:00

STÁLE PLATÍ VELKÉ SLEVY NA STÁČENÁ VÍNA OD 85,- Kč / 1 l
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A jsme zase o krok dále

Po dlouhých deseti letech se na koupališti Vlčí důl podařilo ob-
novit a opět uvést do provozu ubytování. Rekonstrukce horního 
patra začala v roce 2016 v kompletním rozsahu – rekonstrukce 
elektroinstalace, vodoinstalace, odpadů, oprava původních kou-
pelen, výměna zařizovacích předmětů, nové omítky, podlahy  
a ve finále nábytek. Každý rok byly vyčleněny určené finanční 
prostředky na předem sjednaný druh opravy. Plíživými kroky ve 
spolupráci s Obcí Bludov se nám koncem roku 2019 podařilo 
rekonstrukci dokončit. Od nového roku jsme se zabývali pouze 
doplněním nábytku, zkrášlováním a drobnými úpravami. A tak 
jsme tedy 25.5.2020 oficiálně zahájili provoz ubytování. 
 K dispozici je v současné době 11 pokojů, z toho 1 rodinný 
apartmán pro čtyři osoby, s vlastní koupelnou, kuchyní, TV. Dále 
pak 3 pokoje pro dvě osoby s vlastní koupelnou a TV a 7 poko-
jů pro dvě osoby s možností přistýlek, se společnou umývárnou  
a WC na chodbě patra. Ve všech pokojích je také zajištěno pokrytí 
wifi. Ceny za ubytování se liší od druhu pokoje – od 250,- kč 
za noc pro jednu osobu až po 550,- Kč za noc pro jednu osobu. 
V budově stále nedisponujeme kuchyní, tudíž nejsme schopní 
zajistit stravování formou polopenze nebo plné penze. Hostům 
tedy nabízíme alespoň snídaně formou bufetu.
  V případě zájmu nebo poskytnutí informací o ubytování, 
je možné nás najít na Facebooku Vlčí důl, ale také na Bookingu,  
či na tel. čísle 723 977 511 nebo 
e-mail: rezervace.vlcidul@seznam.cz. 
 Další novinkou pro letošní rok je zřízení kempu na zelené 
ploše za budovou. Jelikož jsme si vědomi, že oblast Vlčí důl si 
po celé generace zakládá na jistotě klidného a rekreačního místa, 
nemohli jsme si dovolit kemp, který všichni známe jako přepl-
něné místo plné stanů a karavanů, s dunící muzikou ,,kempa-
řů“  až do samotného rána. Rozhodli jsme se navázat spolupráci  
s organizací BezKempu, která zajišťuje hostům klidné kempování, 
kdy v jednom termínu může být na místě nejvýše pět posádek 
a ve spoustě jiných věcech se od klasických kempů liší. Více 
o této organizaci naleznete na www.bezkempu.cz, kde si také 
pozemek Vlčího dolu můžete najít a v případě zájmu si zarezer-
vovat svůj termín. 
 Po letní sezoně je naplánovaná rekonstrukce hospody, se kte-
rou bychom měli být hotoví do konce roku. Moc se těšíme na 
to, že po opravě kromě ubytování budeme moci nejen hostům  
hotelu, ale zejména občanům obce poskytnout nové pěkné zázemí 
pro posezení, či pořádání rodinných oslav, svateb, srazů apod. 
 Nyní je však před námi léto a já doufám, že po všech 
omezeních, která nejen naši republiku sužovala, si jej užijeme  
v plné parádě. Na Vlčáku jsme na sezonu připraveni a v letním 
programu akcí nebudou chybět vaše oblíbené volejbalové turna-
je, velké letní akce jako Slavnosti koupaliště, hudební festival  
a mnoho jiné zábavy. Zejména pak krásná voda, o kterou se sta-
rají kouzelníci Riedlovi.
 Závěrem bych chtěl poděkovat Obci Bludov za perfektní 
spolupráci z hlediska spolufinancování oprav prostoru ubytová-
ní, ale také zajištění úpravy vzhledu okolo budovy a koupaliště 
či sociálek. Poděkování z mého celého srdce patří všem přáte-
lům a rodině, kteří mi z plných sil pomáhají opravovat a zkrášlo-
vat vše, co je na celém komplexu potřeba. Svůj volný čas obětují 
proto, aby bez jakékoli odměny pomohli někomu jinému, a to je 
v dnešní době téměř na metál. 
MOC VÁM VŠEM DĚKUJU

Krásné prožití léta přeje Pavel Hegedüs a kolektiv Vlčího dolu. 
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  VE VLČÍM DOLE BLUDOV

aquazorbing
skákací hrad

malování na obličej
projížďky na koních 

THE REASON   
LUCIE REVIVAL MORAVA  
SMOKIE REVIVAL PRAHA 

& SUZI QUATRO & TINA TURNER

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA  / 8 disciplín

bohaté občerstvení 
grilování

slosovatelné vstupenky 
o hodnotné ceny 

od 19.00  HUDEBNÍ PROGRAM 

9. ROČNÍK TURNAJE TROJIC V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE

VENKOVNÍ DISCO S PEPSI A DÁRKY

CAPTAIN MORGAN PÁRTY

VII. SLAVNOSTI KOUPALIŠTĚ

 

3. ROČNÍK TURNAJE DVOJIC V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE

POSEZENÍ S ŽIVOU HUDBOU 

HAWAI PÁRTY / MÍCHANÉ DRINKY A HAWAISKÉ VĚNCE 

7. ROČNÍK BLUDOVSKÉHO AMATÉRSKÉHO TURNAJE TROJIC 

V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE 

END OF SUMMER FEST 2020 

THE REASON / JUDAS PRIEST REVIVAL / KERN / REGEN /    

JUPITER / OMICRON 

UKONČENÍ PRÁZDNIN 

É
na chatu do Vlčího dolu,

které se koná 

v sobotu 22. srpna 2020 
od 12 hodin.

Myslivecké speciality 

a bohaté občerstvení zajištěno.

Myslivecká tombola.

Na setkání s širokou veřejností 

se těší bludovští myslivci.

členové HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 
mají občerstvení ZDARMA.

Myslivecký spolek 
“Hubert Bludov”

Vás zve na

MYSLIVECKÉ
ODPOLEDNE

Nechybí ani v Bludově. Elektrokola patří v současnosti 
ke stále oblíbenější výbavě nejen turistů, ale každého, kdo 
rád vyráží na výlety po regionu. Umožňují dostat se dále 
a bez velké námahy. Nyní se v Jeseníkách nachází celkem  
42 nových nabíjecích stanic. Mezi nimi nechybí ani  
v Bludově. Stanice pro elektrokola je v Pradědově dětském 
muzeu. Obsahuje nabíječku pro systémy BOSCH (2x), 
SHIMANO (2x) a 4 zásuvky 230 V pro připojení vlastních 

Jeseníky mají rozsáhlou 
síť nabíječek pro elektrokola

nabíječek ostatních systémů. 
Součástí nabíjecí stanice je také 
informační mapa, co lze během 
dobíjení vaší baterie v blízkos-
ti navštívit. Ta je k dispozici 
zdarma i v Místním informač-
ním středisku při KD Bludov. 
Elektronicky si ji mohou zá-
jemci stáhnout na stránkách  
www.jeseniky.cz.
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ZŠ Bludov

Bludovští žáci točili nejlepší videa v angličtině. Získali ceny

První místo v soutěži žáků základních škol v regionu získal blu-
dovský páťák. Také třetí místo putovalo v soutěži nazvané My 
favourite things do Bludova. Hodnotila se kreativita, výslovnost, 

Žáci ZŠ Bludov v roli režisérů
Distanční vzdělávání je rozhodně velkou výzvou jak pro učitele, 
tak i pro děti.  Naučilo nás společně zvládat studium díky moder-
ním technologiím a mnohdy nás zavedlo do oblastí a žánrů, kterým 
se ve škole příliš nevěnujeme. Žáci si tak mohli poprvé vyzkou-
šet hned několik nových rolí.  Během plnění úkolu do anglického 
jazyka se z nich tak stali současně scénáristé, režiséři, kamera-
mani i herci v jedné osobě. V období nařízené karantény vytvá-
řeli videa na zadané téma. V pátém ročníku tak vznikly nahrávky  
o tom, co děti dělají ve svém volném čase, žáci v šes-
tém ročníku natáčeli videa o zajímavých místech, která lze  
v jejich obci navštívit a v sedmé třídě dokonce žáci před ka-
merou připravovali vybrané pokrmy. Celé své video pak velmi 

zdařile komentovali v anglickém jazyce.  Byla jsem nesmírně 
potěšena nasazením, zodpovědností a kreativitou, které dětem 
při plnění tohoto úkolu rozhodně nechyběly. V pátém ročníku 
proběhla soutěž, ve které byli nejvíce úspěšní tito žáci: 3. místo 
– Liliana Kulhajová, 2. místo – Václav Sedláček a Šárka Buch-
tová, 1. místo El Aydi Fahd Mohamed. Některá z videí zabo-
dovala i v soutěži pořádané společností  MAS Horní Pomoraví 
o.p.s. Šárce Buchtové se podařilo obsadit krásné 3. místo a velká 
gratulace patří i El Aydi Fahd Mohamedovi, který celou soutěž 
vyhrál. Speciální cenu, za fanoušky nejvíc oblíbené video, získa-
la Liliana Kulhajová.  Dětem přijela ceny předat patronka celé 
soutěže, rodilá mluvčí a v současné době i semifinalistka soutěže 
Česko Slovenská SuperStar – Valerie Lynn. Děti si její návštěvu 
velmi užily a odnesly si nejen spoustu krásných cen, ale i dobrý 
pocit z vlastní práce. 
     Zdeňka Kulhajová 

slovní zásoba a gramatika. 
Děti měly za úkol natočit video  
v angličtině. K tomu je moti-
vovala rodilá mluvčí Valerie, 
která v rámci projektu Místní 
akční plán (MAP) vzdělávání 
ORP Zábřeh II chodí do škol  
a školek učit angličtinu. Sna-
žila se tak děti motivovat bě-
hem koronavirové školní pau-
zy, aby samy natočily krátký 
spot na téma Mé oblíbené věci 
a činnosti.
 Soutěže English at home 
– My favourite things se 
zúčastnilo devatenáct dětí  
z devíti škol Zábřežska a Šum-

perska. První místo vybojoval žák 5. ročníku ze ZŠ Bludov El 
Aidy Fahd Mohamed. Druhé místo obsadila žákyně 7. ročníku 
ZŠ v Dubicku, Lucka Skácelová a třetí místo putovalo opět do 
ZŠ v Bludově k Šárce Buchtové. „Jsem šťastný, že jsem vyhrál 
soutěž. Angličtinu mám moc rád a dělání videa bylo zábavou. 
Taky jsem se naučil, jak editovat video. S natáčením mi pomoh-
la maminka. Ceny, co jsem dostal, se mi moc líbí, hlavně knížka 
Bílý tesák,” řekl bludovský vítěz s tím, že se těší na další soutěž.
 Školáci si tak vyzkoušeli nejen jazykovou znalost, ale také 
dovednosti spojené s tvorbou audiovizuálního díla. Soutěž vy-
hlásila Místní akční skupina Horní Pomoraví, která realizuje 
projekt MAP vzdělávání ORP Zábřeh II. Autorkou soutěžního 
motivačního videa je rodilá mluvčí Valerie Lynn Magallanes  
z Los Angeles. Mladá lektorka angličtiny se zúčastnila posledního 
ročníku soutěže Superstar.
 Vzhledem k tomu, že videa byla opravdu zdařilá, rozhodla  
se porota udělit i následující ceny:
„Most Creative“ – Lucie Odložilová, ZŠ Hrabová, 4. ročník
„Best Video“ – Jonáš Procházka, ZŠ Hanušovice, 5. ročník
„Fan Favorite“ – Liliana Kulhajová ZŠ Bludov, 5. ročník.
Na vítězná videa se můžete podívat na webu 
www.mapzabreh.cz.

Barbora Haušková
foto: archiv MAS Horní Pomoraví

Vítěz ze ZŠ Bludov 
El Aidy Fahd Mohamed

Postcrossing – aneb pohlednice z celého světa 
V letošním školním roce se žáci pátého ročníku zapojili do celo-
světového programu s názvem „Postcrossing“.  Podstatou  je vý-
měna pohlednic s lidmi z celého světa. Každý žák tak anglicky 
napsal jeden pohled a odeslal ho na určenou adresu. Odměnou 
pak byly dětem příchozí pohledy např. z Francie, Číny, Austrá-
lie, Německa, či Ruska. Někteří žáci dokonce od jednoho z ně-
meckých učitelů získali adresy kamarádů v jejich věku, kteří by 
si rádi dopisovali a procvičili tak společně svoji angličtinu. 
    Zdeňka Kulhajová 


