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V neděli 19.6.2022 proběhla slavná božítělová pouť u kostelíč-
ka, která se opět pyšnila hojnou účastí návštěvníků. Spolek pro 
Kostelíček BT děkuje všem dobrovolníkům, kteří bez nároku na 
jakoukoliv odměnu připravili vše tak, aby pouť měla slavnostní 
ráz. Letošní novinkou byl průvod poutníků s dechovkou z toč-
ny ke kostelíčku, čímž chceme navázat na tradici božítělových 
průvodů. 
Poutníci mohli vidět nově opravený štít kapličky Panny Marie 
Lurdské (zničený únorovou vichřicí). Akci ozvláštnil pád větve 
(s bezpečným odstupem poutníků) na dosud neopravenou střechu 
této kapličky. Dlužno podotknout, že tento strom byl po udělení 
povolení skácen ve čtvrtek 23. června.
Děkujeme všem, kteří toto nádherné místo jakoukoliv formou 
podporujete.

Jitka Snášelová 
foto: Karel Směšný

Pouť u Kostelíčka Božího Těla přilákala 
množství poutníků 

Klášterní hudební slavnosti přivezou 
Škampovo kvarteto

Světově uznávané smyčcové kvarteto zavítá poprvé na festival 
Klášterní hudební slavnosti. Místem jeho koncertu se stane  
sál zámku Bludov. Koncert si posluchači mohou vychutnat  
v pondělí 18. července v 19 hodin. 
Pro svůj program soubor zvolil tematicky díla současníků  
letošního jubilanta J. A. Bendy, a to Carla Stamice (syna čes-
kého skladatele Jana Václava Stamice) a jednoho z nejvýznam-
nějších skladatelů klasicismu – Josepha Haydna. Na tyto dva 
autory plynule naváže dílo Antonína Dvořáka. 
Vstupenky nejen na bludovský koncert, ale na všechny  
koncerty festivalu, je možné zakoupit v kanceláři KD Bludov.

Nohejbalový turnaj trojic 

1. ročník Memoriálu Evži Fazora
Dne 11.6.2022 proběhl na nohejbalových kurtech při víceú-
čelovém hřišti v Bludově 1. ročník Memoriálu Evži Fazora – 
nohejbalový turnaj trojic. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 
družstev, která na dvou kurtech předvedla úžasné sportovní 
výkony. A jak celý turnaj dopadl? Pohár za první místo zůstal 
doma, když družstvo pořádajícího Nohejbal klubu Bludov,  
z. s. zvítězilo. Na druhém místě skončili kluci z Postřelmova, 
na místě třetím se umístil tým Dolní Ruda a na čtvrtém místě 
tým Farma Chromeč.
Všem týmům patří poděkování za účast a za předvedené  
výkony.

Poděkování patří také členům realizačního a cateringového 
týmu a v neposlední řadě sponzorům turnaje, kterými byli: 
Obec Bludov, Pavel Hegedüs Bludov, Palírna Bludov, Jaroslav 
Jarmer Bludov, Petr Sigl Bludov, MK Fruit Šumperk, Hos-
tinec pod kostelem Bludov, Parapety Sadil, Evžen Fazor Blu-
dov, Bohuslav Los Bludov, Hostinec u obra Drásala Chromeč,  
Vitásek Ruda nad Moravou.
Ještě jednou všem velký dík a budeme se těšit příště!

Nohejbal klub Bludov, z. s.
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19. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 13. června se konalo 19. jednání obecního zastu-
pitelstva. Proběhlo v Kulturním domě Bludov od 18:00 do 
19:00. Přítomno bylo nejprve 13, následně 14 zastupitelů; 
později přišel Jindřich Matěj, nepřítomen byl Jaroslav Hudlík. 
Schůzi řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvole-
ni Karel Směšný a Bohuslav Strouhal. Zápis, z nějž převážně 
vychází tento článek, vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. 
Většina usnesení byla schválena všemi přítomnými. Starosta 
informoval o plnění úkolů z minulých zasedání – s výjimkou 
jednoho (čeká se na souhlas s dělením pozemku od MěÚ Šum-
perk) jsou všechny splněny.

Zpráva o činnosti rady a kontrolního výboru
Místostarosta Roman Holinka přednesl zprávu o činnosti 
obecní rady, která se od březnového zasedání zastupitelstva 
sešla třikrát. Kromě provozní agendy a materiálů, které před-
ložila zastupitelstvu, se zabývala úpravou cen pronájmu Obec-
ního klubu, poskytnutím dotací a darů v sociální oblasti pro 
rok 2022 a žádostmi základní školy. Zastupitelstvo zprávu  
o činnosti rady schválilo. Dále vzalo na vědomí zápis  
z jednání kontrolního výboru ze dne 18.5.2022.

Závěrečný účet obce za rok 2021
Starosta okomentoval závěrečný účet obce za rok 2021 včetně 
zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce za rok 2021. Přezkoumání bylo 
provedeno ve dnech 14.9. – 15.9.2021 a 21.4. – 22.4.2022 pra-
covníky krajského úřadu. Jejich závěr je jasný – nebyly zjiště-
ny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo tento materiál schválilo. 

Rozpočtové změny
Zastupitelstvu rada předložila na vědomí tři rozpočtové změ-
ny a ke schválení jednu. Změny učiněné radou obce se týkaly 
stavebních prací u hasičárny, dotacemi na karanténu, příspěv-
ku na výkon státní správy apod.
Ke schválení byla předložena rozpočtová změna č. 7, která 
řeší změny v příjmové a výdajové části (kompenzační bonus 
covid, humanitární pomoc občanům Ukrajiny, daň z příjmu 
obce). Starosta dále navrhl doplnit tento návrh z důvodu příz-
nivého vývoje příjmů, konkrétně v položce DPH navýšit roz-
počet o 2,5 mil. Kč a zároveň z důvodu neuskutečnění výstav-
by skateparku v letošním roce ušetřit 3,4 mil. Kč, tj. celkem 
k dispozici 5,9 mil. Kč a ty použít na rekonstrukci příjezdové 
komunikace Olšanky (2,5 mil. Kč), rekonstrukci místní ko-
munikace Ermisova (navýšení o 150 tis. Kč), rekonstrukci ša-
ten ZŠ (1,1 mil. Kč), drobné opravy oranžerie (100 tis. Kč), 
dokončení rekonstrukce jižní stěny oranžerie (900 tis. Kč), 
údržbu zeleně (400 tis. Kč) a zbytek (750 tis. Kč) ponechat  
v nespecifikované rezervě rozpočtu.
Předseda finančního výboru Milan Klimeš informoval, že 
finanční výbor po dnešním jednání navrhuje zastupitelstvu 
schválit další finanční pomoc 200.000 Kč z rozpočtu obce na 
pomoc válkou zasažené Ukrajině a jejím občanům stejně jako 
na minulém jednání zastupitelstva obce prostřednictvím spe-
ciálního účtu zřízeného pro tyto účely neziskovou organizací 
Člověk v tísni. 
Dále navrhuje financovat z rozpočtu obce částkou 200.000,- Kč 

dovybavení vyhlídky na Brusné a pořídit tam dalekohled, ven-
kovní stůl a stojan na kola. Bohuslav Strouhal navrhl podpořit 
činnost hasičů z rozpočtu obce částkou 300.000,- Kč na re-
konstrukci zděné části sušárny hadic a tuto rekonstrukci sladit 
s provedenou rekonstrukcí dřevěné části sušárny.
Josef Ťulpík a Jindřich Matěj se shodli, že by požadavek na 
dovybavení vyhlídky na Brusné měl být blíže finančně speci-
fikován, než o něm bude hlasováno. Stanislav Balík naopak 
prohlásil, že považuje tento bod za hlasovatelný s tím, že věří 
radě obce, že případný nákup bude hospodárný, jako vždy. 
Starosta doplnil, že v případě schválení jednotlivých návrhů 
zastupitelů budou tyto zapracovány do rozpočtové změny 
č. 7 s tím, že výdaje budou pokryty z tzv. nespecifikované  
rezervy.
Zastupitelstvo nejprve souhlasilo s další finanční pomocí 
Ukrajině a jejím občanům a s financováním rekonstrukce zdě-
né části sušárny hasičských hadic. Dále 12 hlasy (2 se zdrželi) 
podpořilo návrh M. Klimeše na dovybavení Brusinky. Schvá-
lilo nakonec celou rozpočtovou změnu č. 7 a vzalo na vědomí 
změny č. 4, 5 a 6.

Prodej pozemku 136/1 a nákup pozemku 678/5
Zastupitelstvo jednalo o prodeji obecního pozemku 136/1 
před domem čp. 40 a nákupem soukromého pozemku 678/5 – 
cesta za Ponamem; tato faktická směna pozemků mezi obcí  
a členy rodiny Josefa Brokeše byla nakonec stažena z pro-
gramu jednání. Karel Bank a S. Balík upozornili na nesrov-
nalost v katastru nemovitostí evidovaným stavem pozemku 
nabízeným do směny a stavem skutečným. Na pozemku stojí 
mimo jiné část haly Ponamu, navíc je důvodná pochybnost, že 
skutečný stav je jiný, že cesta k Bankům vede ještě vedle smě-
ňovaného pozemku. Zastupitelé požadují geometrické zamě-
ření všech pozemků v dané lokalitě, na kterých je vybudována 
obecní komunikace, aby případná směna (vzájemné prodeje) 
obecního pozemku za soukromý vedla k vyčištění situace ko-
lem Ponamu.

Smlouva o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci 
odpadů se Servisní společností odpady 
Olomouckého kraje a.s.
Starosta připomněl, že se obec stala v roce 2021 akcionářem 
Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. Cílem 
společnosti je řešit problém s likvidací odpadů po roce 2025  
v rámci Olomouckého kraje, kdy se prudce zvedne skládko-
vací poplatek. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o pře-
vzetí a likvidaci odpadů mezi obcí a uvedenou společností je  
dalším krokem v procesu společného postupu obcí a měst 
Olomouckého kraje v likvidaci odpadů. Pro účely realizace 
krajské odpadové infrastruktury je dále nutné schválit úhra-
du 10 % z celkové částky 1500 Kč na občana, tedy částku  
150 Kč na obyvatele, která bude vyčleněna z rozpočtu obce  
v roce 2023 pro Servisní společnost odpady Olomouckého 
kraje a.s.  
Starosta doplnil, že danou problematiku konzultoval se sta-
rosty měst Šumperk a Zábřeh a shodli se, že návrh společnos-
ti neřeší problematiku svozu a likvidace odpadů komplexně.  
Postrádají řešení likvidace biologického, velkoobjemového, 
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nebezpečného odpadu a řešení svozu. Svoz ponechávají  
v kompetenci obcí. Doporučil usnesení neschválit. Jinak  
doplnil, že myšlenka je dobrá, ale bohužel postrádá komplexní 
řešení.
V diskusi se S. Balík dotázal, jestli je reálné, aby si současná 
společnost, která sváží v Bludově odpady, ponechala jenom 
svoz a likvidaci krajské společnosti. Starosta odpověděl, že 
rozhodně ne, svoz je tou méně výdělečnou činností.
Zastupitelstvo poté 13 hlasy (1 se zdržel) odmítlo schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí a likvidaci 
odpadů se Servisní společností odpady Olomouckého kraje 
a.s. Stejným poměrem pak zamítlo přispět společnosti poža-
dovanou částkou.

Diskuse
V závěrečné diskusi S. Balík upozornil na neutěšený stav pro-
stranství kolem obchodu Jednoty na tř.  A. Kašpara a doporu-
čil kontaktovat zástupce Jednoty k jednání o nápravě. Starosta 
přislíbil, že udělá vše, co je v jeho silách, byť to bude obtížné.
B. Strouhal doporučil instalovat zrcadlo na ulici u márnice  
a upozornil na nevhodné parkování aut u základní školy  
podél komunikace na ul. Nová dědina.
Jana Holinková z pléna sdělila, že realizace autobusové  
zastávky „U Zámku“ neodpovídá prezentaci v Bludovanu,  
neboť chybí tubus.

Stanislav Balík ml.

Hrob Josefa V. Směšného-Barneta na bludovském hřbitově

Josef Václav Směšný-Barnet

Zajímavosti z bludovské historie VIII.
V minulých týdnech proběhla ve venkovní Galerii Adolfa 
Kašpara vernisáž ilustrací tohoto snad nejslavnějšího bludov-
ského rodáka k románu Boženy Němcové Babička. Jiný zná-
mý bludovský rodák – malíř zůstává poněkud v jeho stínu.  
Je jím Josef Václav Směšný-Barnet. Jeho obrazy jsou přitom 
zastoupeny jak v české Národní galerii, tak v pařížské Cité 
Universitaire, dodnes se prodávají v aukcích – mnohdy i za 
několik desítek tisíc korun.
Narodil se 3. července 1907 v Bludově na čp. 365 (dnes uli-
ce Lázeňská kousek nad Penzionem po levé straně), kde žil 
v době svatby jeho otec. Matka pocházela z Husího rynku  
z domu čp. 55. Jeho otcem byl tovární dělník Josef Směšný,  
nemanželský syn Josefy, dcery Petra Směšného a jeho man-
želky Františky roz. Kniplové (20.9.1882–29.11.1942). 
Matkou byla Anna, roz. Koutná, dcera Matouše Koutného, 
bludovského tesaře a Františky, roz. Macháčkové (15.3.1887–
11.8.1955). Při porodu asistovala porodní bába Josefa Kašpa-
rová z čp. 181. Jako Josefa jej pokřtil tehdejší kaplan Karel 
Dřímal, za kmotry mu byli Matouš Koutný (buď strýc nebo 
dědeček novorozence) a Anežka Čmakalová z čp. 350, zřej-
mě příbuzná z otcovy či matčiny strany. Není jasné, kde má 
původ jím samotným užívané druhé křestní jméno Václav.  
V matrice pokřtěných uvedeno není, stejně tak není v zázna-
mech o sčítání lidu. Snad šlo o jméno biřmovací? Nebo ještě 
jiné odkazující na člověka, který pro něj byl důležitý?
Měl čtyři sourozence: staršího bratra Miroslava (1906–1969), 
který se narodil tři měsíce před svatbou rodičů; sestru Marii, 
prov. Vilímovou (1909–1981); bratra Zdeňka (1911–1971)  
a bratra Františka (1912–1937). Při sčítání lidu v roce 1910 
ještě rodina žila na čp. 365, kde se Josef narodil, o jedenáct 
let později při sčítání lidu v roce 1921 žili na dolním konci 
poblíž babičky a dědečka na čp. 350 (dnešní ul. 8. května), 
což byl tehdy výměnek ke statku čp. 72. Dům čp. 350 teh-
dy patřil Josefově kmotře Anežce Čmakalové (roz. Entrové), 
dodnes vypadá v zásadě stejně, jako před sto lety, kdy tam 
Josef Václav Směšný žil. Spolu s ní v domě tehdy žilo celkem  
16 lidí, z toho 9 dětí, čtyři rodiny.
Podle jeho vzpomínek zaznamenaných jeho blízkými ho chtě-
la maminka, která jej prý neměla příliš v lásce, utopit v poto-
ce na zahradě, protože jí tužkou pokreslil čerstvě vybílenou 
zeď v chodbě. Jeho otec však včas zakročil, vytáhl ho z vody  
a odvedl ho k babičce, kde pak vyrůstal. Každou volnou chví-
li kreslil, pomáhal kupci, za což od něj dostával papírové  

pytlíky, na které mohl kreslit. Matka mu však prý lámala tužky 
a trhala obrázky, aby dělal něco užitečnějšího.
Ve čtrnácti letech 22. září 1921 Josef Směšný spolu s otcem 
vystoupili z katolické církve; v podobnou dobu z církve vy-
stoupila i matka. Snad přešli k tehdy nově vzniklé Církvi čes-
koslovenské. Byla to vzrušená doba, kdy po celé zemi úředně 
odcházely z církve statisíce lidí. V Bludově jen v roce 1921  
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z katolické církve odešlo 100 osob – byl to v tomto ohledu 
rok nejmasovějších odchodů (v letech 1920–1950 odešlo  
v Bludově 328 osob, navrátilo se 187). I rodina Směšných po 
cca jedenácti letech svůj krok přehodnotila – Josef Směšný 
se úředně vrátil zpět do katolické církve 7. července 1932,  
v podobnou dobu tak učinili i jeho rodiče.
Od dětství vynikal v kreslení – jak na bludovské obecné škole, 
tak později na šumperské reálce. Studoval proti vůli matky, ta 
z něj chtěla mít zedníka, aby co nejdřív vydělával. Souhlasila 
se studii za podmínky, že ji to nebude nic stát. Studoval za  
finančního přispění jak učitele Rudolfa Kordase, tak svého 
strýce (zřejmě Matouše Koutného). Dokonce obdržel příspě-
vek od prezidenta Masaryka.
Na bludovskou školu, přestože ji navštěvoval jen prvních pět 
let své školní docházky, nezapomněl. Když se v roce 1958 ko-
naly oslavy 50 let od otevření bludovské měšťanky, zaslal na 
výstavu, která se ve škole konala, sedm svých obrazů, z nichž 
jeden škole posléze věnoval.
Po maturitě studoval v letech 1927–1934 na pražské AVU – 
Akademii výtvarného umění, byl žákem profesorů Josefa  
Loukoty, Jakuba Obrovského, až si jej nakonec do svého ateli-
éru vybral významný malíř Max Švabinský. J. Směšný získal 
již v době studií některé významné ceny a uznání: na AVU  
I. a II. cenu a čestná uznání, Hlávkovu cenu, Preislerovu cenu  
a cenu nadace dr. Lva Lercha. V letech 1937–1940 mohl díky 
vítězství v soutěži francouzské vlády studovat ve Francii na 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts a na École du 
Louvre. Při francouzském působení nepobýval pouze v Paří-
ži, ale i v řadě dalších měst. V Paříži studoval mj. u později 
světoznámého malíře Františka Kupky. V roce 1938 získal  
I. cenu za kopii Manetovy Olympie. Francouzská studia 
Směšného-Barneta zcela zásadně ovlivnila celý jeho další 
umělecký život. Velkou inspirací mu byly slavné van Gogho-
vy slunečnice, jimž posléze věnoval asi dvě stě pláten, kde se 
je pokaždé snažil nakreslit trochu jinak.
Po okupaci Francie se vrátil do českých zemí, kde byl totálně 
nasazen v jedné z pražských holešovických továren. V té době 
se oženil, manželství však nevydrželo dlouho. Měli jednoho 
syna Ivana. 11. června 1959 mu byla úředně povolena změna 
příjmení na Barnet (změna se týkala celé rodiny). Toto jméno 
(pseudonym) ale v umělecké tvorbě užíval dlouhou dobu před 
tím, nejpozději od začátku čtyřicátých let.
Významnou část jeho tvorby představují krajiny, mezi nimi 
řada pohledů na Bludov. Známá je jeho studentská práce  
z roku 1928, jež je v majetku obce Bludov, kde je do jednot-
livých detailů vykreslen pohled z Učitelova vrchu. V dalších 
obdobích jsou jeho „bludovská“ plátna spíše impresionistická, 
přesto s Barnetovým jedinečným stylem. Do Bludova evident-
ně čas od času jezdil, přátelil se se svým vrstevníkem Aloisem 
Řežuchou, „bludovské“ obrazy pocházejí z různých let, nama-
loval jich celkem přinejmenším šestnáct (některé doprovázejí 
tento článek).
Maloval samozřejmě i jiné motivy – pražské domy, Posázaví, 
Hrubou Skálu, už zmíněné slunečnice, různá zátiší; nemalou 
část jeho tvorby tvořily i akty. V kapli v Olšanech je jeho‚ 
oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje. Celkově se odhaduje, že 
namaloval přes dva tisíce obrazů.
Ještě před válkou uspořádal dvě samostatné výstavy v Paříži 
(1938, 1939) a jednu v Praze (1934), za války v Praze (1942), 

Léto v Bludově (1969)

Pohled do Špalku

po válce vystavoval samostatně v Bludově v roce 1958  
a v roce 1986 v Praze (poté ještě po smrti v roce 1993 v Praze 
a v roce 1994 v Bludově a Zábřeze). Dále se zúčastnil  
cca 40 kolektivních výstav.
Když 24. února 1990 v Praze zemřel, z podivných důvodů mu 
nevypravovala pohřeb rodina, ale obec Bludov, na jejímž hřbi-
tově byl pochován. Rodina v dalších letech jeho dílo rozpro-
dala do soukromých rukou, takže je značně rozptýleno. Těžko 
proto říct, jestli se ještě někdy bude moci konat nějaká jeho 
další souhrnná výstava.
Obec Bludov v minulých měsících nechala opravit jeho  
pomník a hrob, který je od roku 2011 zařazen mezi hroby  
významných občanů.
Zdroje:
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Balík, S. ml. a kol.: Bludovská škola v letech 1657–2008, 
Brno 2008.
Josef Směšný – My Heritage (https://www.myheritage.cz/
research/collection-1/myheritage-rodokmeny?itemId 
=278098891-1-616271&action=showRecord&recordTitle 
=Josef+Sm%C4%9B%C5%A1n%C3%BD). 
Matriky narozených farnosti Bludov.
Sčítací operáty sčítání lidu 1910 Bludov 
(www.familysearch.org).
Sčítací operáty sčítání lidu 1921 Bludov 
(www.familysearch.org).
Vzpomínky na J. V. Barneta, osobní archiv autora.

Stanislav Balík ml.
foto: autor
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Vzpomínka
   Dne 9. července 2022 uplyne 15 let, co nás 

navždy opustila naše drahá manželka, maminka, 
babička, paní 

Jana Kotrlá, roz. Riedlová
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel 
Václav, syn Petr a dcera Radka s rodinami.  

 
POZVÁNKAPOZVÁNKA
na akce KD v červenci a srpnu
  3.7. odjezd 6:30 Zájezd do Otmuchova na festival  
    Léto květin /od KD/
11.7.   10:00, 18:00 Kniha v lázni – Markéta Pilátová 
           /MŠ, zahrada KD/
16.7.  14:00   IX. Slavnosti koupaliště /Vlčí důl/
18.7.   19:00   Klášterní hudební slavnosti – Škampovo 
   kvarteto /zámek/
26.8.   21:00 Myši patří do nebe – letní kino /zahrada KD/
  3.9.     8:00 XXX. ročník Výšlapu za bludovským špekáčkem 
   /start zahrada KD/

Přijmi naše blahopřání, 
do let příštích ať máš  
štěstí, zdraví, mnoho sil, 
abys tady dlouho byla 
a stovku s námi oslavila.                                                                                                       

Dne 21. července 2022
oslaví krásné narozeniny
paní Naděžda Motyková
Všechno nejlepší přejí  
manžel a děti s rodinami                                                                                                               

70

   Dne 19. července 2022 si připomeneme  
1. smutné výročí úmrtí pana 

Jana Kamlara
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka a synové s rodinami.

Moji mili Blodováci!
Ož so tade zas, abech Vam povekládal o novenkách z naši 
rodné vobce. Naši krásné rodné vobce. Je krásná, vezdobená, 
všade kytičke, záhonke s letničkama a održované trávnike. 
To je předšim zásloha Vas, občanu – zahradkářu, keři odr-
žojete nejenom zahrádke za plotatama, ale e před plotama. 
Nemaló zásloho na tom má vobec, kerá při dělení vobecniho 
rozpočto naváhá postit chlop na výzdobu a ódržbo, co sa ze-
leně téče. Chvála našim obecnim poslancom – zastupitelom  
a take mistnimo zahradnicvi, kery te záhonke a trávnike odr-
žoje. Možná be to chtělo věnovat sa také okrajom Blodova,  
e když centrum vobce je néduležitějši. Kdež ož so o teho cen-
tra, hodně sa mezi lidima mlovi o ópravách bévaliho Lida-
parku, dneska Galérii Adolfa Kašpara. A néni divo, vobčaně 
těžko chápó, proč sa zruši pěkná zastávka o autobusa a na-
hradi sa novó stavbou, kerou hnedka pomenovali jako Vorli 
nebo Čapi hnizdo. Opřimně řečeny, e já sem bel překvapené. 
Doposaváť naši radni preferovale spiš konzervativní staveb-
ni ópravy. Fasády všechnéch véznačnéch baráku sa opravile 
ve stylo jejich vzniku, teda z dobe před tó hroznó válkó. Ať 
je to Vobecni škola dneska Radnica, Národni dům – dneska 
Kulturni dům, Měšťanka – dnes Základni škola teď napo-
sled Chudobinec – dneska Pečovatelák. Fasáde só to krásny,  
v prvorepulikovym stylo. Vo to vic mě a asi e další vobčany  
a návštěvníke zaskočil styl zastávke v Galérii – teda v centro 
vobce.  Čas vokáže, estli sa to povedlo a bode sa v obdobnym 
stylu pokračovat třeba na zastávce přes cesto, nebo estli je 
to enem takové ólet. Na fejsbúku sa vobjevil v komentářách 
názor: „Co byste chtěli, občané, vždyť nejméně v okruhu 150 
km není nic podobného!“ A já na závěr předávám se staró 
osvědčenó pravdo: „Člověk si zvykne e na šibenicu…“
Tož si mili Blodovaci, užite dovolenéch a letniho kópani, 
choďte do přirody, do lesa třebás na hóby nebo jen tak sa 
projit.

Váš O.B. 
Ímejl: okolobludova@gmail.com

Okolo Blodova… červen 2022

členové HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 
mají občerstvení ZDARMA.

ÉÉ
na chatu do Vlčího dolu,

které se koná 

v sobotu 20. srpna 2022 
od 12 hodin

MYSLIVECKÉ SPECIALITY 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ

MYSLIVECKÁ TOMBOLA

ATRAKCE PRO DĚTI

Na setkání s širokou veřejností 

se těší bludovští myslivci.

Myslivecký spolek 
“Hubert Bludov”

Vás zve na

MYSLIVECKÉ
ODPOLEDNE
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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
la

ce
ná
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e 
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11. ROČNÍK TURNAJE TROJIC  

V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE 

LETNÍ KINO

CAPTAIN MORGAN PÁRTY

IX. SLAVNOSTI KOUPALIŠTĚ 

STRACENÉ RÁJ /ARGEMA

DUO JAMAHA

5. ROČNÍK TURNAJE DVOJIC 

V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE

LETNÍ KINO  

END OF SUMMER FEST 2022

25.6.

1.7.

8.7.

16.7.

23.7.

30.7.

5.8.

20.8.- 21.8.
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Týká se všech vlastníků nemovitostí, kteří mají 
měřený odběr vody na všech zdrojích vody  
v nemovitosti a uzavřenu smlouvu na stočné  
dle naměřených hodnot     
 
Odečtený stav vodoměru lze hlásit:   
Telefonicky na čísle:  
+420 583 301 446, +420 733 534 891 
Na e-mail: berka@ou.bludov.cz    
    
Osobně na Obecním úřadě v Bludově, kancelář č. 8 
(vystřihnout a vyplnit formulář)   
Vypsáním formuláře on-line na tomto odkazu: 
https://www.bludov.cz/odecet-vodomeru

Žádáme občany, aby byl odečet na všech vodoměrech na  
č. p.  proveden a zaslán jakoukoliv výše uvedenou formou  
pokud možno v termínu od 18. 7. 2022 do 22. 7. 2022. 
V případě, že nemůžete dodržet tento termín, žádáme 
vás, aby byl odečet proveden alespoň v měsíci červenci 
2022 a v červenci i doručen - v tomto případě však vol-
te pouze formu na e-mail, vypsáním on-line formuláře 
či osobním doručením. Neposílejte stavy vodoměrů du-
plicitně. Upozorňujeme, že bude prováděna namátková 
kontrola stavu vodoměru.    
    

Jméno:

Příjmení:

Adresa odběrného místa:

Telefon:

E-mail:

Číslo vodoměru:

Stav vodoměru ŠPVS:

Stav vodoměru  studna:

Stav vodoměru zahrada (voda neteče do kanalizace):

Datum odečtu:

Hlášení stavu vodoměru
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Po delší době bych chtěl čtenáře Bludovanu informovat  
o výsledcích oddílu stolního tenisu. Soutěžní ročník 2020–21 
se v důsledku covidových opatření nedohrál. Omezení počtu 
osob a následné uzavření heren a tělocvičen znemožnilo  
jakoukoliv činnost, a to jak dospělých, tak i dětí. S obavami 
jsme zabojovali také o letošní sezónu 2021–22, neboť jistá 
omezení stále platila. I přes všemožné komplikace se poda-
řilo soutěže dohrát. A myslím, že výsledkově velice úspěšně. 
Začal bych naším družstvem „A“ hrající krajský přebor 1.  
I přesto, že hned na začátku soutěže přišli v důsledku zra-
nění o jednoho člena základního kádru, díky pomoci hráčů  
z „Béčka“ se jim podařilo vybojovat krásné 5. místo.

Zde bych rád zmínil jmenovitě Vojtu Blaťáka a Pavla Srba, 
kteří zaskakovali v krajské soutěži a také táhli naše „Béčko“  
v okresním přeboru 1. třídy. A to takovým způsobem, že celou 
soutěž vyhráli. V této soutěži se pohybovalo i naše „Céčko“, 
ovšem na druhém konci tabulky. Celou dobu bojovali hlavně 
o udržení, což se jim podařilo. Jen škoda několika smolných 
zápasů s těsnými porážkami, mohli mít klidnější sezónu. 

„Občas hrajeme i s velkými raketami.“

To „Déčko“ hrálo celkem v klid-
ných vodách středu tabulky. Na 
postup to nebylo a pád nehrozil, 
takže se v týmu mohlo střídat více 
hráčů, a tak si snad zahráli všichni, 
kteří měli chuť a zájem.

Co se týká mládeže, tam se projevil covid nejvíce. Loni byly 
turnaje i přebory zrušeny. Letos se odehrálo jen něco málo, 
a v podstatě jen Vítek Skoumal nás reprezentoval na okres-
ní i krajské úrovni. Ostatní mladí hráči teprve začínají, ale 
doufám, že od září se opět jak trénink mládeže, tak soutěže 
rozběhnou, a vše se vrátí do starých kolejí. Doufám, že příští 
rok bude stejně úspěšný. Bude to zajímavá sezóna, neboť 
naše „A“ družstvo využilo možnost zahrát si divizi, a to bude 
tvrdý oříšek. Také v ostatních týmech dojde k výměně někte-
rých hráčů, takže to zase bude trochu oživení. Tak snad vše 
dobře dopadne. 

Stanislav Soural
foto: archiv oddíl stolního tenisu TJ Sokol Bludov

Sezóna v bludovském stolním tenisu
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KNIHA V LÁZNI
Obec Bludov se zapojila do 1. ročníku mini festi-
valu autorského čtení pod záštitou Městské knihov-
ny T.G. Masaryka v Šumperku s názvem Kniha  
v lázni.
V naší obci proběhnou dne 11. července 2022 dvě 
autorská čtení:
První čtení s Markétou Pilátovou bude pro děti  
a konat se bude V 10 hodin na zahradě místní ma-
teřské školy (v případě nepřízně počasí v MŠ). Této 
akce se mohou zúčastnit i děti ve věku 4–7 let, kte-
ré nenavštěvují bludovskou mateřskou školu.
Druhé čtení, taktéž s Markétou Pilátovou, bude pro 
dospělé a proběhne na zahradě za místním kultur-
ním domem od 18 hodin (v případě nepřízně počasí 
v kinosále KD).
Neváhejte a přijďte na tuto jedinečnou akci, kde bu-
dete mít možnost setkat se osobně s paní spisova-
telkou Markétou Pilátovou. Na večerním čtení pro 
dospělé bude možno zakoupit i knihy paní spisova-
telky.

Gabriela Flašarová, OÚ Bludov

Cestování – co jste možná nevěděli bude tématem zimního  
semestru kurzu Virtuální univerzity třetího věku. Studovat  
mohou osoby se statutem důchodce nebo invalidní důchodce bez 
rozdílu věku. Studijní poplatek činí 400 korun. Přednášky bu-
dou probíhat od 27.9.2022 od 14:15 hodin jednou za 14 dní po  
1,5 hodinách.
Pokud senior absolvuje šest kurzů, je pozván na slavnostní pro-
moci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu 
Univerzity třetího věku. Zájemci o studium se mohou už nyní 
hlásit přímo v Kulturním domě Bludov. 
Podle motta této výuky přichází vzdělání za seniory přímo do 
místa jejich bydliště. Proto ve spolupráci s Provozně ekono-
mickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze vznikají  
v regionech a obcích konzultační střediska, kde se mohou  
zájemci vzdělávat v různých oblastech. 

• Organizační garant: 
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém 
světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch 
vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kul-
turu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný 
cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zají-
mavé informace o historii cestování a lázeňství.

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT:
- osobně v kanceláři KD Bludov
- e-mailem kulturni.dum@bludov.cz
- telefonicky 583 238 177

Cestování – co jste možná nevěděli

Virtuální univerzita třetího věku

Poslední pohádkou, kterou uvedl Kulturní dům Bludov v tomto 
školním roce bylo představení O princezně, která ráčkovala. 
Děti i jejich doprovod si užili humorný příběh plný melodic-
kých a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Malí diváci se na další 
pohádku mohou těšit v říjnu, kdy do Bludova zavítá Sněhová 
královna. foto: Josef Baslar
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Výlet do ZOO Lešná
Po dvouleté pauze jsme s dětmi z MŠ 
Bludov vyrazili 15.6. na výlet do ZOO 
v Lešné. Na výlet jela celá školka kro-
mě nejmenších dětí ze třídy Berušky, 
které si udělaly výlet po Bludově za 
„Skřítkovou stezkou“. 
Na výlet se jelo dvěma autobusy asi ne-
celé dvě hodiny, což už samo o sobě byl 
zážitek. Děti si pochutnaly na svačině 
a vyrazily mezi zvířátka. V areálu jsme 
se rozdělili na skupiny po jednotlivých 
třídách, každá třída si určila směr trasy. 
Navštívili jsme s dětmi zátoku rejnoků, 
kde si děti mohly na rejnoky  
i sáhnout. V ZOO si děti procházely 
různé oblasti, jako Afriku a Etiopii, 
Asii, Austrálii a Ameriku. V těchto růz-
ných oblastech viděly slony, žirafy, lva, 
levharta, rejnoky, nosorožce, tučňáky, 

MŠ Bludov

papoušky a jiné ptáky, opice, krokodý-
ly a mnoho dalších zvířat. Po náročném 
dni, na konci prohlídky ZOO, si mohly 
děti koupit suvenýr. Ne všem třídám se 
to podařilo, což nás velmi mrzelo, ale 
hlavní jsou přece zážitky! V zoologické 

zahradě se nám moc líbilo a rádi se tam 
zase někdy podíváme. 

Kristýna Hrubá, DiS., MŠ Bludov
foto: archiv MŠ Bludov

Sběr PET víček
Také letos, jako vloni, jsme se zapojili do soutěže „Nakrmte Plastožrouta“. Chtěli bychom  

poděkovat za spolupráci rodičům i dětem při sběru PET víček.  Každá třída nasbírala jeden pytel, 
celkem tedy 5 pytlů roztříděných PET víček. Děti s rodiči nasbíraná PET víčka nosili do MŠ  

a rozdělovali do boxů u hlavního vchodu podle barev. 
Doufáme, že v příštím školním roce nasbíráme ještě více PET víček, jak letos.

Děkujeme vaše MŠ Bludov

„Chtěly bychom tady zůstat celý týden,“ prohlásily děti naší 
mateřské školy, když se loučily se školou v přírodě. Celý po-
byt ve Velkých Losinách je provázel skřítek Kořínek a hledal 
s nimi, ke komu patří zatoulané semínko. Po cestě hledání se 
děti seznámily se zvířátky z lesa, různými brouky a květina-
mi, plnily řadu zajímavých úkolů. Záhadu jim pomohla vyře-
šit matička Země. Semínko bylo z dýně a děti si ho na závěr 
zasadily do vlastnoručně vyrobených květináčů. S rozzáře-
nýma očima se poslední den rozloučily na hotelu Brněnka, 

MŠ Bludov – Škola v přírodě

zamávaly Renatě, Marcelovi a Kořínkovi a se spoustou no-
vých zážitků se vrátily domů. Příští škola v přírodě nás čeká 
16. – 18. 5. 2023, tak se moooc těšíme 

Za MŠ napsala Hana Roupová
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Přijímací řízení 2021/2022
Přijímací řízení v letošním školním roce proběhlo  
12. a 13. dubna (1. kolo). Vzhledem k silnějšímu ročníku, 
měli žáci tentokrát větší obavy, zda budou přijati na školu, 
kterou si vybrali. Někteří dosáhli při testech velmi dobré  
výsledky, a tak s přijetím na zvolenou školu neměli žádný 
problém. Mnozí si však museli počkat na odvolací řízení 
nebo hledat školy a obory, kde bylo ještě místo.
V průběhu druhého pololetí přišlo do naší školy i několik 
ukrajinských žáků. Dva žáci navštěvovali 9. ročník, a proto 
si také podali přihlášku k dalšímu vzdělávání. Oba od září 
nastoupí na VOŠ a SŠA v Zábřehu.
Dalším třem žákům, kteří k nám docházeli na adaptační  
pobyt (měli již na Ukrajině ukončenou „základní školu“), 
jsme pomohli podat přihlášky nebo žádosti o přijetí na SŠ  
a OU do vyššího ročníku.

Jeden žák z 5. ročníku odchází na nižší gymnázium a dva 
žáci vycházejí z 8. ročníku (OU a Praktická škola Mohelnice, 
SŠ technická a zemědělská Mohelnice).

 Martina Hrdinová

ZŠ Bludov

Škola Počet
Gymnázium Šumperk 6 + 1
VOŠ a SPŠ Šumperk 8
Střední škola řemesel Šumperk 8
OA Šumperk 6
SOŠ Šumperk 2
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 9
SŠ technická a zemědělská Mohelnice 1
SPŠ elektrotechnická a OA Mohelnice 1
VOŠ a S pedagogická škola Litomyšl 1
VOŠ a SŠA Zábřeh 4
OU a Praktická škola Mohelnice 2
VSŠ a VOŠ ministerstva obrany Moravská Třebová 1
SPŠ chemická Pardubice 1

Multikulturní den v V.B
Ve čtvrtek 8.6. probíhal ve třídě V.B „Multikulturní den“ pod 
záštitou organizace MAP Zábřeh. Čtyřhodinové setkání vedly 
dvě lektorky. Jedna z nich byla z Polska, druhá z Německa, 
proto celý den probíhal v celosvětově rozšířeném jazyce, a to 
v angličtině. 
Děti si zahrály napříč hodinami různé hry, ale také se naučily, 
jak vypadají vlajky Polska, Německa a Slovenska a společně 
s českou vlajkou si je vyrobily. V dalších hodinách na děti 
čekal kvíz s otázkami týkajícími se Německa, což je velmi 
bavilo, a dokonce některé měly výborný odhad a v kvízu zís-
kaly mnoho bodů. Poté následovala slova z polského jazyka, 
která jsou psaná zcela identicky v češtině, avšak v polštině je 
význam úplně jiný. Děti musely odhadnout, co polské slovo 
znamená, což bylo občas i velmi úsměvné a pobavilo je to.
Žáci tímto získali nové poznatky z oblasti všeobecných 
znalostí, poznatky vlastivědné, zeměpisné, ale také jazyko-
vé. Dokázali na lektorky bezvadně reagovat, což vyvolalo  
i zpětnou vazbu, že naše děti jsou opravdu zvídavé, mají  
dobrý postřeh a jsou šikovné. Jazyková bariéra tedy nebyla 
žádným velkým problémem.
Sami žáci hodnotí akci těmi to slovy:
• „Nejvíc se mi líbil kvíz. Rozuměl jsem skoro všemu.“
• „Projektový den mě naučil, že je hezké cestovat a pozná-

vat nová místa. A je dobré učit se anglicky. Moc jsem si 
to užila.“

Některé z komentářů dětí směřují také k samotným 
lektorkám:
• „Paní lektorky byly vtipné, usměvavé a inteligentní.“
• „Paní lektorky byly úžasné a hodné. Aktivity s nimi mě 

moc bavily.“
Jsem ráda, že děti poznaly, že je angličtina (i do budoucna) 
pro ně důležitá a viděly, že ať už člověk pochází odkudkoliv, 
anglicky se snadno s ostatními domluví.
  Kateřina Verebelyová

Skautská sobota v tělocvičně

Jednu květnovou sobotu jsme se zase sešli, tentokrát u vchodu 
do tělocvičny na místní základní škole. Na začátku jsme sice 
měli problém se kvůli selhané technice dovnitř vůbec dostat, ale 
nakonec se nám to podařilo a my si mohli užít dopoledne plné 
her.
Lavinová honička a rozcvička jsou samozřejmostí a pořád-
ná opičí dráha taky nesmí chybět, a proto jsme si ji postavili  
a soutěžili, kdo ji zaběhne nejrychleji. Opičí dráha nás otestovala 
ve všech směrech. V síle, když jsme museli šplhat po laně, nebo 
v obratnosti, když jsme museli běžet po lavičce nebo se vyhý-
bat tyčím při slalomu. Jak vlčatům a světluškám, tak i našim 
nejmladším benjamínkům to šlo skvěle a všichni byli se svým 
výkonem spokojeni. 
Docela netradičně jsme si letos zahráli i bowling z PET lahví  
a plastového petanqu a byla to jedna z nejlepších her, která  
nás mohla napadnout. Nemohl chybět ani fotbal či hra Šáteček, 
u které jsme zavzpomínali na dětství, kdy jsme to hráli skoro 
pořád.
Z akce jsme se všichni vraceli vyčerpaní, ale šťastní domů na 
oběd, abychom měli energii na zbytek dne. 

Já osobně jsem si akci užila a byla jsem ráda, že jsem měla 
možnost spolu s ostatními staršími skauty tuto akci pro ostatní 
připravit. Byla to skvělá zkušenost, která se mi rozhodně bude 
hodit. Musím říct, že plánovat akce je mnohem těžší, než by se 
mohlo zdát.

ses. Julie Konečná
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Šimon Kundrata
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Plavání, plavání, všechny smutky zahání…
Tak nějak podobně jsme se cítili po devět pátečních dní. Děti 
z 2. a 3. ročníku naší školy na šumperském krytém bazénu 
vždy vítaly usměvavé instruktorky plavání, a tak se i z těch 
největších obav stalo těšení se na plavání. Plavalo se všemi 
možnými i nemožnými styly, skákalo se do vody s pěnovými 
pomůckami i bez, vířilo se ve vířivce, potilo se v sauně, závo-
dilo s kamarády a v závěru ti nejodvážnější dokonce sjížděli 
potemnělý tobogan. Možnost koupit si nějakou méně zdravou 
dobrůtku v bufetu byla již jen třešničkou na dortu. Odměnou 
dětem i nám bylo nejen „mokré“ vysvědčení a dobrý pocit, 
ale také pochvala za chování dětí, které se nám od vstřícné-
ho vedení kurzu dostalo. Třeťákům povinný plavecký výcvik 
tímto skončil. Druháčci se již nyní těší na plavání příští, a to 
s sebou tentokrát vezmou kamarády o rok mladší.

Iveta Stavělová Šejnohová

Běh po fáborkách
Po dvouleté pauze se letos konečně podařilo uskutečnit pro 
žáky prvního stupně sportovní soutěž Běh po fáborkách,  
která se pořádá k oslavě Dne dětí.
V této soutěži je nejdůležitější týmová spolupráce. Žáci všech 
ročníků jsou rozděleni do družstev o čtyřech až pěti členech. 
Družstva postupně vybíhají v minutových intervalech. Každé 
družstvo musí po cestě najít ztracená písmena, složit z nich 
slovo a doběhnout do cíle.
V den závodu nám počasí přálo a sluníčko příjemně hřálo. 
Všichni se ve zdraví vrátili, slovo rozluštili a běh si užili. 
Následující den děti ve škole čekalo vyhodnocení a sladké 
odměny.
V tabulce jsou uvedena jména soutěžících umístěných na 
prvních pěti místech s celkovým časem doběhu. Časy jsou 
velmi těsné a všem výhercům patří velká gratulace!

Blanka Pavelková

Pořadí Družstva Čas doběhu

1.
Jiří Grohar V.A, Yurii Yatsyna V.B, 
Matěj Měsíc IV.B, Tymur Yatsyna I.A

00:26:04

2.
Ema Bezděková V.A, Jakub Crhák IV.A, 
Tereza Píšková III., Robert Směšný II.B

00:27:10

3.
Zuzana Schauerová V.B, Thea Březinová V.B, 
Zuzana Ottová III., Jana Kubíčková II.A, 
Denisa Pazourová I.B

00:28:23

4.
Nikol Tomanová IV.B, Pavlína Johnová IV.B, 
Patrik Hejl II.A, Maxim Dvořák I.B

00:28:45

5.
Tomáš Březina V.A, Šárka Šubertová IV.B, 
Tomáš Krejčí III., Tereza Mausová I.B

00:29:00
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Rozloučení se včelařským kroužkem
V tomto školním roce jsme se oficiálně setkali ve včelařském 
kroužku naposledy. Mladým včelařům ale práce nekončí.  
Naopak! V létě se musí včely kontrolovat, stáčet med a poz-
ději přikrmovat cukerným roztokem. Naši malí včelaři jsou 
tak zodpovědní, že slíbili chodit do školy i o prázdninách  
a o včelky se zodpovědně postarat. Za jejich píli a nadšení si 
zasloužili odměnu. Výbornou zmrzlinu!

Natálie Navrátilová

Three little pigs
Učení pohádkou mají děti velmi rády. Proto jsme se se žáky 
osmého ročníku rozhodli třeťáčkům, kteří se anglicky učí 
prvním rokem, tímto způsobem zpestřit výuku angličtiny. 
Vybrali jsme jednoduchou anglickou pohádku O třech ma-
lých prasátkách. Děti si mohly vyzkoušet nejen roli herce, ale  
i pozici učitele, když malé žáčky zapojovaly do nejrůznějších 
aktivit a her. Společně tak zopakovali zvířata, barvy, čísla, 
členy rodiny a sloveso mít. Na závěr žáci přichystali krátkou 
rapovou písničku, u které si ti nejvíce nadšení i zatančili.

Zdeňka Kulhajová

Pohádka pro druháky
Jak zaujmout žáky devátých tříd po přijímacích zkouškách, 
když do prázdnin je ještě daleko? Ideálně zaměstnat je něčím 
smysluplným, tvořením pro někoho jiného, komu by mohli 
udělat radost. Začali jsme tedy tvořit pohádku pro žáky dru-
hých tříd.
Každý žák si vybral zvíře a jeho charakteristickou vzhledo-
vou vlastnost. V pohádce měli vyprávět, jak k ní zvíře přišlo – 
např. proč má žirafa dlouhý krk. Žáci museli mít pořád na 
mysli, že text je pro začínající čtenáře, a proto je limitován 
srozumitelnou slovní zásobou a celkovou délkou pohádky.
Po několikerém přepisování, předčítání před spolužáky, po 
úpravách a závěrečné korektuře jsme konečně vyrazili pohád-
ky předat. „Budou se líbit? Jak nás ti malí přijmou?“ I takové 
byly obavy deváťáků. V druhých třídách se děti naopak těši-
ly: „Copak si to pro nás ti velcí připravili?“
Velké i malé žáky jsme losováním rozdělili do dvojic. Dru-
háčci svým novým kamarádům pohádku přečetli a po krát-
kém povídání se z nich stali ilustrátoři, protože každý nakres-
lil k pohádce obrázek.
Byla to příjemně strávená hodina. Deváťáci byli překvapeni 
plynulým čtením některých žáků, ale také krásnými kresba-
mi. Druháčci byli zase potěšeni, že za nimi přišli ti nejstarší, 
ke kterým vzhlížejí jako ke svým vzorům.
Všichni jsme si to užili. Děkuji žákům z devátých tříd, kte-
ří to po prvotních neúspěších nevzdali a pohádku dokončili. 
Děkuji také oběma třídním učitelkám druhých tříd, které nás 
u sebe uvítaly a umožnily nám osobní setkání s nadšenými 
čtenáři.
Pohádky i s ilustracemi budou vystaveny na nástěnkách ve 
škole nad jídelnou, přijďte si počíst.

Monika Knappová

Výlet IX.B – rafty, rozhledna
Letošní závěrečný výlet započal velkým lijákem, který ale 
naštěstí skončil chvíli před tím, než jsme si sedli na rafty. 
V Postřelmově se nás ujali úžasní instruktoři. Pod jejich  
vedením zvládli žáci sjet řeku až do Lukavice. Odtud jsme 
se přesunuli do Velkých Losin a přespali v chatkách v areálu 
Brněnka. Ve Velkých Losinách jsme stihli navštívit i Velkolo-
sinskou pralinkárnu. Druhý den jsme si vyšlápli na rozhled-
nu Bukovka, kde jsme opekli k obědu špekáčky a pozvolna 
vyrazili zpět do Bludova. Výlet byl celkově fyzicky hodně 
náročný, ale všichni ho zvládli na výbornou.

Natálie Navrátilová


