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Výstava Můj koníček a bludovský rekord
Podvanácté se uskutečnila výstava Můj koníček. Lidi, kteří mají 
zajímavé hobby, zaměstnávají hlavu i ruce nebo se vydávají za 
dobrodružnými úlovky, spojila na dva týdny expozice v Kultur-
ním domě Bludov. Každý koníček je zajímavý, pozoruhodná je  
i motivace, která vystavovatele žene k další aktivitě a tvůrčí  
činnosti.

Slavnostní podvečer osvěžily děti ze Základní školy Bludov 
milým recitačním a hudebním vystoupením, které na jevišti 
celou akci odstartovaly. Před samotným zahájením výstavy se 
ale uskutečnila jiná významná událost – byl oficiálně potvrzen  
14. bludovský rekord. Koníček, který přesáhl běžnou sběratel-
skou vášeň a je zapsaný v České knize rekordů. Popáté překonal 
pan Karel Adam počet přítisků poštovních známek s motivem 
Bludova, a to číslem 170. „Chystám se ještě jednou překonat toto 
číslo na rovných 200,“ svěřil publiku rekordman Karel Adam, 
kterému pogratuloval místostarosta Roman Holinka. 
Během zahájení se návštěvníci více dozvěděli o koníčcích jako 
je preparování zvířat či lov lastur a mušlí. Hudebně akci dopro-
vázeli žáci hudební školy Machala pod vedením Miroslava Ma-
chaly. Nechyběla ani tradiční skladba Sousedovic Toníček nemá  
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Vážení občané,
z důvodu probíhajících prací na stavbě „I/44 Bludov  
- obchvat“ dojde k přechodné úpravě provozu na silnici 
III/3704 mezi Bludovem a Sudkovem.
 Ve dnech 2.5.2022 až 30.11.2022 bude tato silnice uza-
vřena. Zákazová značka bude doplněna dodatkovou tabul-
kou „Zásobování“, což umožní kromě vlastníků nemovitos-
tí vjezd vozidlům zajišťujícím zásobování nebo lékařské,  
opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby  
a vozidla přepravující těžce zdravotně postižené. Žádná jiná 
vozidla nebudou mít do staveniště umožněn vjezd.
 Od 2.5.2022 se z Bludova na Sudkov dostaneme pouze 
ke kolejím, a tím k vlakovému nádraží. Tady pro nás cesta  
na 7 měsíců končí.
 Omezení souvisí s přeložkou silnice mezi Bludovem  
a Sudkovem, kdy trasa stávající silnice bude po úpravě slou-
žit pouze pro cyklo a pěší. Nová silnice, spojující obě obce, 
povede za tratí obloukem v západní části obci a napojovat 
se bude zhruba ve stávajícím místě před Sudkovem. Rovněž 
dochází k výstavbě nové příjezdové komunikace do bývalého 
areálu ACHP.
 Takže stavebníkům hodně zdaru a příznivého počasí, nám 
ostatním pochopení.

Eko, OÚB, výstavba

Upozornění

KLADENÍ VĚNCŮ 
u Pomníku padlých 
se uskuteční

v pátek 6. 5. 2022 
v 18.00 hod.
Zveme srdečně 
všechny občany
Obec Bludov 
a Kulturní dům Bludov

Program oslav 8. května 
77. výročí vítězství nad fašismem

Farnost Bludov zve na

POSEZENÍ 
NA FARNÍ ZAHRADĚ
v neděli 22. května 2022 od 14.30 hodin

Připraveno bude občerstvení 
a skákací hrad pro děti
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18. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 14. března se konalo 18. jednání obecního zastu-
pitelstva. Proběhlo v Kulturním domě Bludov od 18:00 do 
19:15. Přítomno bylo 13 zastupitelů, omluveni byli Luděk 
Březina a Karel Směšný. Schůzi řídil starosta Pavel Ston, 
ověřovateli zápisu byli zvoleni Josef Ťulpík a Jaroslav Hud-
lík. Zápis, z nějž převážně vychází tento článek, vyhotovil 
tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. Skoro všechna usnesení byla 
schválena všemi přítomnými. Starosta informoval o plnění 
úkolů z minulých zasedání.

Zpráva o činnosti rady a kontrolního výboru
Místostarosta J. Ťulpík přednesl zprávu o činnosti obec-
ní rady, která se od prosincového zasedání zastupitelstva 
sešla čtyřikrát. Kromě provozní agendy a materiálů, které 
předložila zastupitelstvu, se rada zabývala cenami vodného  
a stočného na rok 2022, komplexní změnou systému odvádě-
ní odpadních vod, zajištěním pouťových atrakcí v roce 2022 
a finanční pomocí válkou postižené Ukrajině.
 V diskusi se Milan Klimeš zeptal na okolnosti výstavby 
skateparku u dětského hřiště „U kočičky“ (mezi ulicí  

žádný koníček. Naštěstí se letos ukázalo, že v sousedství  
se pěstuje řada zajímavých koníčků, které stojí za to prezentovat 
veřejnosti. 
 Můj koníček se letos konal podvanácté. Dnes lze říci, že 
se ho za celou dobu existence od roku 1999 aktivně zúčastnily 
stovky vystavovatelů nejen z Bludova a okolí, ale také ze zahra-
ničí. Letos se sešlo celkem 32 vystavujících. Děkujeme všem 
zapojeným, kteří šli „s kůží na trh“.

PŘÍJMENÍ JMÉNO OBEC KONÍČEK
Adam Karel Bludov korespondence s přítisky a razítky
Balhar Jaroslav Bludov CNC řezby
Baslar Josef Bludov malování obrazů
Brecklová Alena Bludov pletení z vlny
Březina Dušan Bludov štítky na turistické hole a zvonky
Diviš Zdeněk Bludov kaktusy
Domov Paprsek Olšany rukodělné výrobky
Flašarová Gabriela Bludov ruční výrobky
Horníčková Zuzana Sudkov korálky, gumičky, patchwork…
Jáněová Olga Bohutín paličkování, pletení

Jílková Miloslava Sudkov ruční práce - pletené
Jurásek Michal Bludov lastury a mušle
Kobliha Jan Charváty řemeslné miniatury
Koblihová Markéta Olomouc sbírka náprstků
Kopitzová Iveta Bludov papírové výrobky, vánoční ozdoby
Kotrlá Petra Bludov flakonky od parfémů
Kotrlá Jana Bludov sbírka kapesníčků
Krátký Oldřich Bludov dřevořezby
Kubíčková Vlasta Bludov korálky, ruční práce
Lachnit Vojtěch Hanušovice malování obrazů
Marek Tomáš Šumperk vše kolem piva - vršky
Matějček Ladislav Bludov historické pohledy
Morava Jeroným Postřelmov odznaky a přítisky
Nimmrichter Marek Postřelmov preparace zvířat
Pospíšilová Kateřina Březná rukodělné práce
Potočný Vlastimil Sazovice šperky a podtácky
Procházková Vlasta Bludov háčkování, kytky pletené aj.
Schauer Jiří Bludov brouci, motýli
Soural Lubomír Bludov modely letadel
Stará (Váňová) Magdaléna Bludov výtvarná práce
Štáblová Ludmila Šumperk kraslice, keramika
Winkler Jiří Bohutín lovecké nože - výroba

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany,
že se v sobotu

14. května 2022 od 7:00 hodin

!!! POZOR ZMĚNA ČASU!!! 
(od 7:00h do 12:00h)!!! 
POZOR ZMĚNA ČASU!!!

uskuteční svoz nebezpečného a objemného odpadu.
Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou přistaveny  
jen u hasičárny. Svoz je určen pouze pro občany Bludova,  
nikoliv pro podnikatele!!!! Objemný a nebezpečný odpad  

neukládejte na určené místo dříve, než je stanoven  
termín svozu, vzniká zbytečná skládka odpadu.  

Bude zajištěn dohled zaměstnance obecního úřadu.
Do objemného odpadu NEPATŘÍ stavební suť,  

eternit, zemina či větve.
Na kovový odpad bude přistaven  

samostatně velký kontejner.

Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče nevozte k hasičárně,  
veškeré elektro odevzdávejte v místě zpětného odběru,  

tj. nad zámkem u vjezdu do Bludovské a.s.  

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
A OBJEMNÉHO ODPADU

 

 

Obec Bludov 
srdečně zve všechny děti na zábavně – naučné odpoledne 

 
 

 

 

 

 

 
O D P A D O V Á   

O L Y M P I Á D A 
 

Sobota 7. 5. 2022 od 14:00 hodin  
zahrada za Kulturním domem Bludov 

 

Neváhejte a přijďte s dětmi prožít hezké 
odpoledne. Děti budou plnit úkoly na 

stanovištích a mohou navštívit i tvořící koutek. 
Pro malé i větší děti budou připraveny kvízy      
o ceny. Za splnění všech úkolů bude každý 

účastník odměněn. 
!!! Občerstvení zajištěno !!! 

VSTUPNÉ: 
5 ks PET víček nebo 3 ks použitých baterek 

 

 

Při deštivém počasí se akce ruší 
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Špalkovou a 8. května naproti oranžerii). Zeptal se, jestli  
obec ověřovala, zda budou majitelé sousedních pozemků  
souhlasit s výstavbou skateparku. Starosta odpověděl, že na 
MěÚ v Šumperku bylo konzultováno, čí souhlas bude potře-
ba. Bude se to týkat pana Uhrína, který už souhlas podepsal  
a pana Skoumala, který přislíbil souhlas podepsat. Zastupitel-
stvo zprávu o činnosti rady schválilo. Dále vzalo na vědomí 
zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 2.3.2022.

Schválení účetní závěrky obce Bludov za rok 2021
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku 
obce za rok 2021. K tomu předložila následující podklady: 
Rozvaha – bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha ÚSC, Roční 
zpráva o výsledku finančních kontrol, Inventarizační zpráva 
včetně přílohy, Doplňující informace vyžádané schvalujícím 
orgánem. K účetní závěrce jsou také přiloženy výkaz pro 
hodnocení plnění rozpočtu, hlavní kniha účetnictví a přehled 
pohledávek a závazků 2021. Zastupitelstvo účetní závěrku 
obce schválilo bez výhrad a připomínek.

Rozdělení dotací z Dotačního programu obce  
na rok 2022
Zastupitelstvo nejprve projednalo výsledek čerpání dota-
cí spolky a jednotlivci v minulém roce. V rámci dotačního 
programu obce bylo v roce 2021 rozděleno 1.140.000 Kč. 
V průběhu roku došlo k bezproblémovému vyčerpání úplně 
všech dotací. Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
Do 1.2.2022 bylo přijato celkem 24 žádostí o dotace na další 
kalendářní rok – komise životního prostředí posuzovala 3 žá-
dosti, komise kulturní, mládeže a sportu 19 žádostí a komise 
sociální a bytová 2 žádosti.
 V roce 2022 se poprvé při návrhu na rozdělení dotací 
vycházelo z již schváleného rozpočtu, a tím daných částek 
pro jednotlivé dotační tituly. Rada po projednání v komisích 
doporučila provést drobnou rozpočtovou změnu v přesu-
nu částek mezi třemi kapitolami a posílit částku pro spolky 
na kulturní projekty o 14.000 Kč. Celkově na činnost ha-
sičské mládeže je vyčleněno 100.000 Kč, na mládežnické  
nesportovní spolky 55.000 Kč, na školní mládež (příměst-
ský tábor) 11.000 Kč, na sportovní spolky 530.000 Kč, 
na sportovní projekty jednotlivců 33.000 Kč, na životní  
prostředí – stromky 5000 Kč, na životní prostředí – spolky 
33.000 Kč, na spolkovou kulturní činnost 99.000 Kč, na 
spolkovou církevní činnost 45.000 Kč, na kulturní projekty 
jednotlivců 13.000 Kč, na velké kulturní akce pořádané  
jednotlivci 66.000 Kč, na velké kulturní akce pořádané spolky 
110.000 Kč a na pomoc občanům se zdravotním postižením 
200.000 Kč; celkem tedy 1.300.000 Kč. Rada přijaté žádosti 
projednala a potvrdila návrhy komisí.
 V diskusi M. Klimeš prohlásil, že je pověřen Českým sva-
zem ochránců přírody, aby navrhl navýšení dotací pro ně na 
zimní přikrmování zvěře z důvodu navýšení cen z 8.500 Kč 
na 11.000 Kč a na činnost spolku z 15.000 Kč na 25.000 Kč. 
Domnívá se, že těch několik tisíc navíc si obecní rozpočet 
může dovolit. S tím zásadně nesouhlasil Stanislav Balík. Po-
dle něj by úplně stejně mohli argumentovat všichni, komu 
nebyla přidělena žádaná částka – fotbalisti, Bludověnka, Páni 
z Bludova a další. Podle jeho názoru je potřeba respektovat 
celkovou částku z dotačního programu vyčleněnou v roz-
počtu obce k rozdělení, se kterou zastupitelé vč. M. Klimeše  

v prosinci jednomyslně souhlasili. Upozornil, že celková 
částka k rozdělení z Dotačního programu obce může v bu-
doucnosti, vzhledem k situaci, stagnovat, ne-li být i nižší.
 Zastupitelstvo poté neschválilo návrh M. Klimeše na 
navýšení částek pro ochránce přírody (2 pro, 8 proti, 3 se 
zdrželi). Poté schválilo radou předložený návrh na rozdělení 
dotací.

Rozpočtové změny
Rada předložila zastupitelstvu na vědomí tři rozpočtové 
změny (14/2021, 1/2022, 3/2022), které řeší drobné změny 
v rozpočtech v rámci paragrafů. Ke schválení pak předloži-
la změny č. 2/2022, které řeší změny ve výdajové části (do-
pravní obslužnost, dotace obce z Dotačního programu obce  
a posílení výdajů rekonstrukce hasičárny a investice Vlčí důl).
 V diskusi S. Balík navrhl navýšit dar na pomoc válkou 
zasažené Ukrajině a jejím občanům – rada obce mohla dát 
v rámci svých kompetencí pouze max. 20.000 Kč, navrhl, 
aby zastupitelstvo souhlasilo v rámci rozpočtových změn  
s navýšením daru na celkových 200.000 Kč, a to prostřednic-
tvím speciálního účtu zřízeného pro tyto účely neziskovou 
organizací Člověk v tísni. Zastupitelstvo tento návrh a roz-
počtovou změnu schválilo, vzalo na vědomí i ostatní rozpoč-
tové změny provedené radou obce.

Opakovaná žádost o odprodej části pozemku 1004/1 
– M. Schrömer
Milan Schrömer, který vlastní rodinný dům čp. 493 Bludov si 
podal opakovanou žádost o odprodej části pozemku 1004/1 
před svým domem v ulici Dr. Březiny. Část tohoto pozemku 
dlouhodobě užívá. Na pozemku má vybudovanou plynovou 
přípojku, kanalizační šachtu a kamennou zídku, pozemek 
nemá oplocen. Jeho první žádost projednalo zastupitelstvo 
7.12.2020 a neschválilo ji s tím, že rozhodlo prodej této čás-
ti pozemku řešit po vybudování obecní komunikace v této 
lokalitě. Lokalita nad panem Schrömerem je územním plá-
nem určená k zastavění rodinnými domy, v rámci nové obec-
ní cesty budou tažené i inženýrské sítě. Současně se žádostí  
M. Schrömera byla tehdy řešena žádost i sousedů manželů 
Brecklových. Zastupitelstvo obce žádosti manželů Brecklo-
vých vyhovělo a prodalo zaplocené pozemky za 100 Kč/m2. 
Zde je již cesta vybudována a pozemky byly již zaploceny.
 Nyní si M. Schrömer podal žádost znovu a žádá o vý-
měru cca do 45 m2, tak aby na odkupované části pozemku 
byl umístěn hlavní uzávěr plynu, kanalizační šachta, studna 
a přípojka vody (hranice části pozemku bude vést po vnější 
straně revizní šachty splaškové kanalizace rovnoběžně se se-
verní stranou domu). Při jednání uváděl, že sousedům obec 
pozemky prodala za 100 Kč/m2 a mu požadované neprodala. 
Dále sdělil, že nevlastní pozemky, za které by mohl obecní 
pozemek směnit. Rada tuto novou žádost podpořila s tím, že 
jde skutečně o totožnou situaci jako u Brecklových a že by 
nebylo nespravedlivé každému z žadatelů měřit jiným met-
rem. Navrhla i totožnou cenu jako u Brecklů.
 V diskusi se Karolína Kotrlá z pléna zeptala, jestli prode-
jem pozemku M. Schrömerovi nedojde ke zúžení v budouc-
nosti budované komunikace. Starosta a S. Balík odpověděli, 
že ke zúžení nedojde, neboť šířka ulice je daná jednak stavem  
u Brecklů, jednak u navazujících pozemků, které jsou ve vlast-
nictví rodiny K. Kotrlé. Zastupitelstvo s prodejem souhlasilo.
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Dům čp. 270 v prostoru dnešní venkovní Galerie Adolfa 
Kašpara (obecní kronika)

Historické proměny prostoru u křižovatky u zámku

Zajímavosti z bludovské historie VI.
V posledních týdnech pokračují proměny prostoru, jehož 
část byla kdysi zvána „Na hrázkách“, jiná část později 
Park pionýrů – prostoru, který lidem, kteří nejsou v míst-
ním historickém názvosloví příliš zorientovaní, nejlépe 
přiblížíme jako prostor od křižovatky u zámku směrem ke 
kostelu. Při zpětném pohledu do historie se zdá, že prošel 
a prochází snad největšími změnami ze všech prostorů ve 
středu Bludova. Podívejme se, jak se vyvíjel v minulosti.

Kdysi to byla jen široká, prázdná náves, kde snad rostla trá-
va a kde se pásla hospodářská zvířata, středem vedla prašná 
cesta a tekl potok Vesník. Dokonce ani ta křižovatka neměla 
zdaleka takový charakter, jaký známe dnes. Cesta od zámku 
směrem na Chromeč totiž neexistovala. Ta vznikla až v letech 
1836–1842, kdy byl proražen pás v prostoru dnešní silnice. Do 
té doby se do Chromče chodilo a jezdilo po silnici od kostela 
Novou dědinou.
 Každopádně ještě na Glaubitzově mapě z roku 1741 je 
celý prostor mezi dnešním domem čp. 163 (dnes Brokešovi) 
na severu, zámeckým rybníkem na jihu, pásmem statků čp. 40 
(Stonovi, dnes také Brokešovi) – čp. 42 (Pavlíkovi) na západě  
a statkem čp. 83 (Snášelovi) na východě úplně prázdný.  
Nestály tedy dnešní domy Sadilů (205), Effenbergů (283), 
Matějčků (288), Flídrů (162), donedávna Kohoutů (82), 
Tempír-Kotrlých (200), ale ani samozřejmě dnešní pizzerie  
včetně předchozích staveb na tom místě. 
 Po roce 1741 se něco stalo – nevíme ale přesně jak.  
Takové „prázdné“ prostory ve vsi patřily bludovské obci. Ta 
je postupem času začala prodávat jednotlivým lidem, aby si na 
nich stavěli chaloupky (v té době docházelo k dramatickému 
nárůstu počtu obyvatel, kteří by jinak neměli kde bydlet). Jen 
mezi lety 1771 a 1790 přibylo v Bludově 38 domů, přičemž 
všechny vznikly na těchto volných parcelách na široké obec-
ní návsi. Během dalších dvaceti let přibylo dalších 45 domů. 

Převážnou většinu z toho tvořily soukromé domky, jejich oby-
vatelé byli tzv. obecní chalupníci, kteří neměli povinnost ro-
boty na panském majetku. S jednou výjimkou, a tou byl právě 
tento prostor u dnešní křižovatky u zámku. Ten se totiž něja-
kým způsobem dostal do majetku majitele panství hraběte ze  
Žerotína, který na něm vystavěl celou řadu chalup pro zaměst-
nance svého rozrůstajícího se hospodářství.
 Jako první se v tomto prostoru objevila někdy v letech 
1741–1771 chalupa čp. 162 (v níž jsem vyrůstal), která až do 
třicátých let 19. století patřila k zámku, bydlel v ní např. po-
slední bludovský dráb Petr Plhák. Do jeho zahrady byl někdy 
v letech 1771–1834 přemístěn dům čp. 82 (donedávna Kohou-
tovi), který má záhadné číslování – jeho číslo popisné nasvěd-
čuje tomu, že bylo v roce 1771 přiděleno domku stojícímu 
mezi zámkem (čp. 81) a dnešním Snášelovým statkem čp. 83. 
Někdy poté musel být ale asi zbořen a postaven na malém 
panském pozemku za chalupou čp. 162 (snad to bylo v době 
přípravy stavby císařské silnice do Šumperka).
 V roce 1800 byl postaven panský dům čp. 200 (dnes  
Tempír-Kotrlý), který zůstal v majetku Žerotínů až do roku 

Žádost o finanční pomoc
Na obec Bludov se obrátil na přelomu února a března Jiří 
Pecháček ml. s prosbou o finanční výpomoc pro stavební 
úpravy v domě čp. 641 v Bludově, aby jejich těžce nemoc-
ná manželka a maminka, Danuše Pecháčková trpící vážnou 
nevyléčitelnou nemocí, mohla pobývat do konce svých dní 
s rodinou doma. Rada navrhla zastupitelstvu využít pro ten-
to účel aktuální zůstatek v rozpočtu obce na sociální pomoc 
občanům, který činí 75.000 Kč. Zastupitelstvo 12 hlasy (1 se 
zdržel) souhlasilo s poskytnutím účelového daru v této výši, 
který je podmíněn předložením vyúčtování použití daru.

Rezignace místostarosty, volba nového
V závěru jednání J. Ťulpík oznámil, že z důvodu velké ča-
sové zaneprázdněnosti ve funkcích v krajské samosprávě 
rezignuje k 31.3.2022 na funkci místostarosty. Současně na-
vrhl zastupitelstvu zvolit místostarostou od 1.4.2022 stávají-
cího radního Romana Holinku. Starosta doplnil, že uvolněné 

místo radního po R. Holinkovi by obsadil J. Ťulpík, nedošlo 
by tedy ke změně ve složení rady obce. Jelikož nebyly žád-
né jiné návrhy, dal starosta hlasovat o rezignaci p. Ťulpíka  
a jeho návrhu na zvolení nového místostarosty a nového čle-
na rady obce.
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci J. Ťulpíka na 
funkci místostarosty k 31.3.2022. S účinností od 1.4.2022 zvo-
lilo 12 hlasy (1 se zdržel) novým místostarostou R. Holinku  
a stejným poměrem hlasů zvolilo J. Ťulpíka členem rady obce.

Diskuse
V závěrečné diskusi M. Klimeš doporučil obci zadat studii, 
případně projekt pro úpravu nedobré akustiky v Obecním 
klubu Bludov pro pořádání menších koncertů. Starosta  
odpověděl, že tuto věc již obecní úřad řeší a že obec osloví  
v této věci firmy k předložení nabídek.

Stanislav Balík ml.
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1945; stejný osud měl dům čp. 270, který byl postaven  
v roce 1803 a na jehož místě dnes stojí Venkovní galerie  
Adolfa Kašpara. Ve stejném roce byl postaven dům čp. 271  
(dnes Odstrčilovi) a dnes zbořený domek čp. 268. I tyto dom-
ky patřily hraběti Žerotínovi. V témže roce byl postaven dům 
čp. 205, o patnáct let později domky 283 a 288.
 Na dlouhou dobu se tak dotvořil tento prostor – zaplněný 
domky, nicméně s volnými plochami mezi nimi. Většina jich 
stojí dodnes, dva jsou zbořené – čp. 270 v prostoru, kde do 
loňska stával pomník A. Kašpara, a čp. 268, který stál v pro-
storu pozdějšího Parku pionýrů – v dnešní travnaté ploše mezi 
autobusovou zastávkou a domem čp. 82.
 Prostor se začal měnit ve 30. letech 20. století. Nejprve se 
zahustil. V roce 1931 povolilo obecní zastupitelstvo, aby si 
na dnešní travnaté ploše před domem čp. 162 postavil holič 
Jaroslav Špička holírnu a řezník Jindřich Čmakal jatka a krám 
s masem. Jatka byla zděná, holírna z dřevěných panelů.
 V roce 1935 se tam dále dostal nový pomník Adolfa 
Kašpara. Byl odhalen 30. června 1935, rok a den po náhlé 
smrti nejslavnějšího bludovského rodáka. Pomník nestál tam, 
kde donedávna, prvních 33 let stál zhruba v prostoru mezi 
pozdější autobusovou čekárnou (dnes Armex) a silnicí. Ko-
lem něj byla v roce 1936 zřízena pěkná zahrádka a kolem něj 
vysázeny čtyři lipky.
 Dále byl prostor kultivován. Už v roce 1934 došlo k nej-
větší úpravě, kdy byl potok mezi Fludrem a rybníkem, tedy 
zhruba tam, kde jsou vysazeny lípy, sveden do potrubí (stav-
bu prováděla firma Jakvert z tehdejšího Frankštátu, dnešní-
ho Nového Malína), zmizela tak potoční strouha a mohla být 
rozšířena silnice a později vzniknout chodník. V únoru 1936 
bylo na zkultivovaném místě směrem od pomníku ke koste-
lu zasazeno 8 lipek. Tomu prostoru se říkávalo Na hrázkách, 
protože tam tekl potok. Lipky byly zakoupeny od Melichara 
Směšného z čp. 258, v té době obecního radního za Českoslo-
venskou stranu lidovou. Mezi pomník a křižovatku se ještě  
v blíže nezjištěném roce umístila benzinová pumpa.
 Další vývoj pokračoval po druhé světové válce. Po ní byl 
Žerotínům vyvlastněn majetek, mj. včetně tří domů v této ob-
lasti – dům, v němž bydlel panský kočí Zatloukal (čp. 200), 
dům, v němž bydlely tři rodiny panských pacholků (čp. 270)  
a dům, v němž kdysi bydlel panský kolář Kulil a jeho potomci 
(čp. 268). Všechny domky obdržela bludovská obec.
 První padl za oběť dům čp. 270 – už obecní kronikář 
Václav Blažek v padesátých letech označil v obecní kronice 
odvážně jeho zbourání za projev „bourací horečky“, která se 
tehdy šířila ze Šumperka. Domek byl totiž v dobrém stavu, jen 
prý byl nevhodně umístěn. Ještě 6. února 1948 žádala marně 
o jeho zakoupení místní Hospodářská záložna, aby jej moh-
la přebudovat na úřadovnu záložny. Na její žádost už nikdo 
neodpověděl. Domek byl zbourán a Hospodářská záložna ze-
státněna a rozehnána. Na místě dvacet let nic nebylo, v první 
polovině šedesátých let tam byl přemístěn pomník A. Kašpara 
a u něj byly 28. října 1968 vysazeny dvě tzv. lípy republiky 
– k padesátému výročí vzniku Československa. Stál tam do 
loňska, kdy byl nahrazen venkovní galerií Adolfa Kašpara  
a pomník samotný byl přesunut na protější stranu silnice.

Prostor u dnešní křižovatky u zámku na mapě Stabilního 
katastru z roku 1834
 V padesátých letech byla v bývalé Čmakalově jatce trafika, 
po jejím zrušení sklad olejů pro benzinovou pumpu.
 V průběhu šedesátých let byl zbořen dům Kulilových  
čp. 268, stejně jako jatka, Špičkova holírna a odstraněna benzi-
nová pumpa. Celý prostor byl zatravněn, dokola osázen růžemi 
a proměněn na tzv. Park pionýrů s kovovým monumentem se 
znakem Pionýrské organizace SSM. Růžičky až do roku 1990 
na pravidelných brigádách okopávali pionýři. Už v padesátých 
letech byla vystavěna šestiboká autobusová čekárna (v ní bý-
valy i slavnostně předávány občanské průkazy patnáctiletým 
dětem), která byla po roce 1990 proměněna na trafiku a ještě 
později zbořena a na jejím místě postavena švindlem zvětšená 
prodejna Armex Energy.
 Růže, stejně jako zmíněný pionýrský kovový monument, 
byly po roce 1990 odstraněny, v posledních letech byly do pro-
storu umístěny stroje pro venkovní cvičení (které se nyní pře-
souvají do prostoru Vlčího dolu). V roce 2019 se poblíž silnice 
objevila tzv. lavice rodáků, v loňském roce došlo k už zmíně-
nému přesunu Kašparova pomníku. 
 V prvních měsících letošního roku bylo v prostoru skáceno 
pět lip z důvodu špatného zdravotního stavu. Podle dendrolo-
gického posudku docházelo k masivní hnilobě kořenů (v zásadě 
není divu, opakovaně zde docházelo k opravám komunikace, 
které kořenům jistě neprospívaly), takže vznikalo velké riziko, 
že se vyvrátí a způsobí škody na zdraví, životech či majetku. 
Některé ze skácených lip (měly 86 let) už byly ve skutečně 
havarijním stavu. Kořeny jsou napadeny u všech lip, takže po-
stupem času budou muset být skáceny i ostatní, nicméně zatím 
není jejich stav tak špatný. Za pokácené stromy je vysazováno 
nových pět lip, takže i do budoucna zůstane zajímavá lipová 
alej „Na hrázkách“ zachována, jen budou vyměněny stromy  
za nové.
Zdroje:
Balík, S.: Od Markrabiny na Prostřední hora. Brno 2018.
Informace Lucie Šoupalové z OÚ Bludov.
Pamětní kniha obce Bludova, I. díl.
Vzpomínky Stanislava Balíka st.

Stanislav Balík ml.
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ČTVRTEK 2. 6. 19:00 
KINOSÁL KD

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
pořádá cestovatelskou přednášku

Japonsko

Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových vás zavede do 
Země vycházejícího slunce. Nahlédnete přímo do života ja-
ponské rodiny a poznáte úžasnou pestrost tajuplné země. 
Společně navštívíme tajemné chrámy, překrásné zahrady, 
neklidné sopečné oblasti i nespoutané vodopády. Proje-
deme se rychlodráhou šinkanzen, budeme obdivovat mo-
hutné zápasníky sumó i křehké gejši. Ochutnáme exotické 
jídlo i neobyčejné zvyky v typických japonských restaura-
cích a lázních, ve kterých se koupají dokonce i opice. 
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a doku-
mentárních filmů z různých koutů světa.

 

Vzpomínka POZVÁNKAPOZVÁNKA
na akce KD v květnu 2022

do 5.5.             Můj koníček - výstava  /kinosál KD/
6.5.    18:00    Kladení věnců /Pomník padlých/
7.5.                  Odpadová olympiáda /zahrada KD/
14.5.                Zájezd Baťův kanál a ZOO Hodonín 
21.5.  15:00     Babička - vernisáž výstavy /Galerie A. Kašpara/
28.5.  17:00     Rozpustilý kabaret - divadlo pro děti /KD/
2.6.    19:00     Japonsko - cestovatelská přednáška /kinosál KD/

Pozoruhodný svět hub byl tématem druhého semestru Virtuální 
univerzity třetího věku Konzultačního střediska Bludov pod 
kulturním domem. Celkem pět účastníků se tak dozvědělo, co 
jsou to houby a kam patří, zorientovalo se v oblasti jedovatých 
a potenciálně nebezpečných hub nebo se dozvědělo, jaké jsou 
zdravotně prospěšné houby a mnohem více. 
 Pokud se opět na podzim sejde dostatečný počet zájemců, 
otevře Konzultační středisko Bludov další semestr. Tématem 
bude Cestování - co jste možná nevěděli. 
 Organizačním garantem studia je  Provozně ekonomická  
fakulta ČZU v Praze. Pokud účastník v rámci konzultačního 
střediska absolvuje šest kurzů, je pozván na slavnostní promoci 
do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu  
Univerzity třetího věku. 

foto: Josef Baslar

Druhý semestr Virtuální univerzity 
třetího věku uzavřen

   Dne 12. května 2022 uplyne sedm let od úmrtí 
mojí milované manželky, maminky a tety, paní 

Marie Adamové
S úctou a láskou vzpomíná manžel, synové 
František, Vladimír a Karel

Liduščino divadlo přiveze Rozpustilý kabaret
Komediálně laděné scénky s písničkami na motivy oblíbených televizních pohádkových kabaretů  
podle bajek od Ezopa přiveze v sobotu 28. května v 17 hodin do Bludova Liduščino divadlo.  
Pohádkové představení se odehraje v sále Kulturního domu Bludov. 
 Děti zhlédnou tři příběhy, které napsal moudrý Ezop ve starém Řecku už v 6. století před naším 
letopočtem. Úžasné jsou tím, že jsou aktuální dodnes a jejich moudrost je nadčasová.
 Na postavách zvířátek se děti naučí, jak jednat v nečekané situaci a na konci příběhu  
dostanou vtipné poučení. Uvidíme bajky: Liška a vrána, Mravenci a kobylka a Osel a jeho stín.                                              
Představení se hodí pro děti i dorostence a pobaví se i dospělí. Délka představení je 50 minut. 
Vstupné na pohádku činí 60 korun. Děti do tří let mohou jít na představení zdarma. 

foto: archiv Liduščino divadlo
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Poděkování

Vážení čtenáři, 
při rekapitulaci článků, které jsme pro vás připravili, jsme si 
všimli, že jsme se opakovaně zaměřovali na informovanost 
pečujících osob, lidí seniorského věku, a také osob, které se 
ocitly ve finanční tíži. 
 Dnes bych vás ráda seznámila se službou, která pomáhá 
především dětem a dospělým lidem s pohybovým posti-
žením. Často se jedná o osoby s dětskou mozkovou obrnou 
nebo také  o osoby, které mají potíže s pohybem z důvodu 
úrazu. Lidem, kteří se pohybují na vozíčku nebo pomocí cho-
dítka či holí, nabízí tato služba činnosti, které mají podpořit 
rozvoj jejich zachovaných dovedností a schopností tak, aby 
byli co nejvíce soběstační. 
 K tomuto účelu dochází klienti Centra Therasuit pravi-
delně na nácvikové činnosti, které se mohou týkat oblékání, 
svlékání, přípravy stravy, udržování domácnosti,  ale také 
rozvoje jemné a hrubé motoriky apod.  Často k nácvikům vy-
užíváme také smyslovou místnost, které se odborně říká sno-
ezelen. Jedná se o příjemnou místnost s kobercem, vodním 
lůžkem, světelnými a vibračními efekty a také s vůněmi. 
 Služba je určena pro děti již od 1 roku až po dospělé 
do 64 let. Nácvikové činnosti jsou poskytovány zdarma.
 Nadstandardně k této službě nabízíme terapii Therasuit, 
která spočívá v individuálním cvičení ve speciálním oblečku, 
díky kterému se mění pohybové vzorce osob s pohybovým 
postižením a v mozku se vytvářejí vzorce nové, které umož-
ňují lepší pohyb. Rodiče dětí s tělesným postižením tuto te-
rapii často znají pod názvem cvičení v kosmickém oblečku. 
Tato terapie není proplácena zdravotní pojišťovnou a klien-
ti si ji hradí sami nebo často přes sponzory a jiné donátory.   
Aktuální ceník je vždy dostupný na stránkách www.pontis.cz. 
 Pokud byste se o této službě chtěli dozvědět více, můžete 
za námi přijet na adresu: 
Temenická 35, Šumperk nebo kontaktovat paní 
Kamilu Zárubovou na tel. čísle: 777 911 123 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Členové Spolku pro Kostelíček Božího Těla děkují panu 
Pavlu Hegedüsovi i ostatním členům kapely The Reason 
za kompletní servis benefiční akce „Zachraňme kapličku“. 
Díky všem zúčastněným se podařilo na obnovu kaple získat 
21.626 Kč. Moc děkujeme!

Karel Směšný
foto: The Reason

Evropská unie
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost

SPOJUJEME GENERACE

Projekt: „Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Na co se zaměřuje 
CENTRUM THERASUIT?

Bludovský country bál, který se konal 26. března v Kulturním 
domě Bludov, se po covidové pauze opět vydařil. Více než 
stovka návštěvníků si užila bál s kapelou Texas z Holešova. 
Pořadatel, Taneční klub Pohodáři Bludov, si dal záležet na 
příjemné atmosféře a pěkné výzdobě, což se setkalo s klad-
ným ohlasem příchozích. Mimo jiné vzniklo pochvalné video 
jedné z  tanečnic z Krnova. Najdete jej na www.youtube.com, 
ve vyhledávání zadejte Bludovský country bál s kapelou  
Texas.

foto: archiv TK Pohodáři Bludov
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451 polévek, 86 uživatelů - OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍM PROGRAMEM 2022 

Armáda spásy v Šumperku nabízí lidem bez přístřeší ochranu před špatným počasím, kterou nejvíce 
využijí během nejchladnějších měsíců v roce, zpravidla od listopadu do března. Strávit noc v teple a 
bezpečí je v mrazivém počasí prioritou. Ovšem nejde pouze o nocleh samotný, ale i další pomoc 
s řešením nepříznivé situace a využití následných služeb (Azylový dům, Domov se zvláštním režimem). 

V Centru sociálních služeb v Šumperku je tak poskytováno jak prostředí pro přečkání chladného počasí 
tak i další pomoc. Slouží k tomu Nízkoprahové denním centrum (vždy od 9 do 16 hodin), Noclehárna 
pro muže a ženy (od 18:30 do 7:30) nebo Zimní program. Nízkoprahové denní centrum funguje během 
zimních měsíců každý den, i o víkendech. 

Cílem Zimního programu je ochrana lidských životů v neblahém počasí. Nabízí možnost přenocování 
v bezpečném prostředí, polévku a čaj zdarma, zázemí pro osobní hygienu, poradenství i duchovní 
podporu. V období od listopadu 2021 do března 2022 bylo poskytnuto zázemí pro 86 uživatelů (20 žen 
a 66 mužů) a bylo rozdáno 451 porcí polévky. Celkově evidováno 593 návštěv Zimního programu. 

Pro potřeby osob, které z jakéhokoliv důvodu nechtějí využít sociální služby, je tu terénní forma. 
Sociální pracovníci navštěvují osoby v jejich současném prostředí a mohou jim poskytnout stany, 
spacáky nebo také nouzové přístřeší Iglou, které je možné lehce umístit prakticky kdekoliv. 

Noc v suchu, teple a bezpečí je pro lidi bez domova velký dar, ale jejich životní situaci zpravidla nevyřeší. 
Je třeba s nimi pracovat dlouhodobě a podporovat je na jejich cestě do běžné společnosti a k 
samostatnému bydlení. Děkujeme všem, kteří naši práci dlouhodobě podporují za spolupráci, dary i 
finanční pomoc! 

451 polévek, 86 uživatelů 
- OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍM PROGRAMEM 2022

Armáda spásy v Šumperku nabízí lidem bez přístřeší ochranu před 
špatným počasím, kterou nejvíce využijí během nejchladnějších 
měsíců v roce, zpravidla od listopadu do března. Strávit noc v teple  
a bezpečí je v mrazivém počasí prioritou. Ovšem nejde pouze  
o nocleh samotný, ale i další pomoc s řešením nepříznivé situace 
a využití následných služeb (Azylový dům, Domov se zvláštním 
režimem).

V Centru sociálních služeb v Šumperku je tak poskytováno jak 
prostředí pro přečkání chladného počasí, tak i další pomoc. Slouží 
k tomu Nízkoprahové denní centrum (vždy od 9 do 16 hodin), 
Noclehárna pro muže a ženy (od 18:30 do 7:30) nebo Zimní program. 
Nízkoprahové denní centrum funguje během zimních měsíců každý 
den, i o víkendech.

Zimní program Armády spásy v Šumperku
listopad 2021 – březen 2022

Cílem Zimního programu je ochrana lidských životů v neblahém 
počasí. Nabízí možnost přenocování v bezpečném prostředí, polévku 
a čaj zdarma, zázemí pro osobní hygienu, poradenství i duchovní 
podporu. V období od listopadu 2021 do března 2022 bylo poskytnuto 
zázemí pro 86 uživatelů (20 žen a 66 mužů) a bylo rozdáno 451 porcí 
polévky. Celkově evidováno 593 návštěv Zimního programu.

Pro potřeby osob, které z jakéhokoliv důvodu nechtějí využít sociální 
služby, je tu terénní forma. Sociální pracovníci navštěvují osoby  
v jejich současném prostředí a mohou jim poskytnout stany, spacáky 
nebo také nouzové přístřeší Iglou, které je možné lehce umístit 
prakticky kdekoliv.

Noc v suchu, teple a bezpečí je pro lidi bez domova velký dar, ale 
jejich životní situaci zpravidla nevyřeší. Je třeba s nimi pracovat 
dlouhodobě a podporovat je na jejich cestě do běžné společnosti  
a k samostatnému bydlení. Děkujeme všem, kteří naši práci 
dlouhodobě podporují, za spolupráci, dary i finanční pomoc!
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www.dormerpramet.com

HLEDÁME
34 500 Kč
měsíčně po zaučení

SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

ZMĚNA, KTERÁ 
SE VYPLATÍ

O benefitech si u nás rozhoduješ sám
- my ti na ně dáme každý rok 20 000 Kč

www.pracujtepronejlepsi.cz- p
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-Mobilní servis zahradní techniky 
Přijedeme k Vám a opravíme sekačky, zahradní 

traktory, pily i další techniku

Tel: 774 44 66 24
servis@kolemsekacek.cz
www.kolemsekacek.cz
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očkování psů proti 

VZTEKLINĚ 

 
 

ÚTERÝ 10.05.2022 
 
16:30 – 16:50 hod.  na dolním konci u Panenky Marie 
16:55 – 17:10 hod.  v zahradě kulturního domu   
17:15 – 17:30 hod.  na horním konci u lip 
17:35 – 17:45 hod.  u Nealka 
 
 
Očkování proti vzteklině stojí 200,- Kč, cena kombinace je 400,- Kč. 
 
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, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza.  
 

Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit, cena 1 tablety je 
40,- 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, 28.října 885/29, 789 01 Zábřeh  
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16:30 – 16:50 hod. na dolním konci u Panenky Marie

16:55 – 17:10 hod. v zahradě kulturního domu

17:15 – 17:30 hod. na horním konci u lip

17:35 – 17:45 hod. u Nealka

Očkování proti vzteklině stojí 200,- Kč,  
cena kombinace je 400,- Kč.
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, 
parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza.

Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit, 
cena 1 tablety je 40,- 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, 28.října 885/29, 789 01 Zábřeh
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ZŠ Bludov

OZNÁMENÍ – JARNÍ SBĚR PAPÍRU
Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov opět organizuje 
tradiční jarní sběr papíru do přistaveného kontejneru. Kontejner 
bude umístěn u budovy školní jídelny od 16. do 20. května 
2022. Papír z domácností může být opatřen kódem do systému  
MESOH. Dohlížející učitelé budou mít čtečky. Přijďte podpořit 
děti a přivezte přebytečný papír. Děkujeme.

foto: archiv ZŠ Bludov

Program: celotáborová hra, soutěže venku 
i v budově, rukodělné práce, celodenní výlet, 
vycházky a hry v přírodě, sportovní aktivity. 

Děti dochází na tábor denně  ráno mezi 
7:30 a 8:00 hodinou, odpoledne odchází 

mezi 16:00 – a 16:30 hodinou.  
V ceně je zahrnutý pitný režim na celý den, 

oběd, dopolední a odpolední svačinka, materiál 
na všechny činnosti, cestovné a vstupné na výlet. 

Podrobnější informace najdete 
na webových stránkách školy.

Soňa Nikolovová 
vedoucí vychovatelka ŠD

Školní družina připravuje 
na letní prázdniny příměstský tábor. 

Tábor je určen pro děti z 1. stupně základní školy. 
Nabízíme dětem program na celý den, 

večer se děti vrací domů k rodině.

Název: 

KOUZELNÝ LES
Termín: 22. 8. 2022 – 26. 8. 2022

Cena : 800,- Kč

Včelaři vyvařovali vosk
Prvních teplých dnů jsme ve včelařském kroužku využili  
k vyvařování vosku, dezinfekci a čištění starších rámečků. Ty po 
vyvaření musíme vždy vyspravit, opět napnout drátky a nava-
řit nové mezistěny, aby bylo vše připraveno pro včely do úlu.  
Minulý týden jsme dostali úl s oddělkem, který jsme si pyšně 
umístili na školní zahradu. Tímto děkuji včelařům z Bludova, 
hlavně panu Diasovi, který nám zajistil úl s podstavcem. Těšíme 
se, jak v něm budeme s žáky včelařit.
     Natálie Navrátilová

Všichni se radujeme, protože jsme přivítali jaro a také, že  
konečně skončila všechna opatření, omezení a zákazy. Znovu  
si můžeme užívat různé akce, návštěvy a výlety.
 Naše budoucí školáčky, tedy děti, které po prázdninách popr-
vé usednou do školních lavic, za pár dní čeká důležitý den – zápis  
do základní školy. Aby na něj byli připraveni a ani trochu se 
nebáli, vydali jsme se společně si školu prohlédnout a důkladně 
prozkoumat. Navštívili jsme kamarády a sourozence v různých 
třídách, seznámili se s paní učitelkou, prohlédli si družinu  
a trochu si zadováděli v tělocvičně.  
 Přejeme budoucím prvňáčkům ať se jim zápis vydaří a také 
úspěšné vykročení do nové životní etapy a radost z poznávání 
všeho nového.

Mgr. Hana Bendová
foto: archiv MŠ Bludov

Zprávičky z mateřské školy
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Ve dnech 1. – 3. dubna 2022 se členové vedení (= roveři)  
2. skautského oddílu Bludovit vypravili na chatu do Rapotína, 
aby se vzdělávali, utužovali a rozvíjeli vztahy a také plá-
novali program do dalších měsíců skautského roku. Celým 
pobytem se vinula příběhová linka boje o přízeň anglické 
královny Alžběty I., která vybírala nejlepší lodní flotilu pro 
svého námořního kapitána Francise Drakea, který válčil na 
moři pod britskou vlajkou. A jelikož je v dnešní době také 
velmi důležitá znalost anglického jazyka a my se snažili  
dostat se do britské armády, po většinu času jsme museli  
mluvit pouze anglicky. 

Roverská chata

Chvílemi to bylo velmi náročné, ale na konci víkendu jsme 
si uvědomili, že jsme si nyní jistější v mluveném projevu 
v cizím jazyce a že máme obohacenou slovní zásobu  
o nová slovíčka. Strávili jsme zde příjemné chvíle mezi svý-
mi bratry a sestrami, naplánovali jsme letošní tábor a sestavili 
také program až do konce letošního školního roku, který bude 
naplněný zážitky, dobrodružstvím a legrací. Všichni členové 
se na něj už teď mohou těšit. My už se těšíme!

ses. Anna Balíková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: br. Martin Dostál - Roy 

Soutěže Můj dům – Naše město
Střední škola řemesel uspořádala již druhý ročník soutěže Můj 
dům – Naše město. Soutěž probíhala dvoukolově. Prvního kola 
se zúčastnilo 15 sedmáků z naší školy – jejich úkolem bylo po-
stavit základní modulovou stavbu za použití stavebnice Teifloc. 
Čtyři nejúspěšnější, shodou okolností dívky, postoupily do dal-
šího kola (Nicol Jurenková, Emma Kašparová, Ester Stebnická  
a Eliška Stebnická). Ve finále, které se konalo 31. března, se 
sešli postupující ze čtyř základních škol. Finalisté tentokrát sta-
věli již náročnější modulovou stavbu Teifoc Carlos. Tři celkoví  
vítězové soutěže obdrželi hodnotné ceny od stavební společnosti  
Gemo, a.s.
 Z naší školy byla na prvním místě Nicol Jurenková, na třetím 
místě se umístila Ester Stebnická, čtvrté místo obsadila Eliška 
Stebnická.
Blahopřejeme! 
     Vladimíra Horáčková


