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Vážení spoluobčané,
 již dlouhou řadu let se scházíme 
na začátku května v samotném středu 
naší obce. Někdy je nás více, jindy 
méně. Vždy ale přicházíme, abychom 
symbolickou úklonou hlavy a chvílí 
zamyšlení vzdali hold nesmrtelným 
hodnotám. Touze po svobodě, touze po 
spravedlnosti, touze po míru.
 Nejsou to prázdná slova. Stojí za 
nimi i třináct zmařených lidských životů. 
Životů mladých i starých bludovských 
mužů. Stojí za nimi padlí sovětští vojáci, 
kteří zahynuli na konci války při bojích u 
Bludova. A stojí za nimi i všichni ti, kteří 
měli štěstí a při odboji proti německé 
okupaci naší země přežili.
 Těm všem něco dlužíme. Dlužíme 
jim naši vlastní statečnost ve chvílích 
mnohem méně nebezpečných. Dlužíme 
jim to, že si ne vždy umíme vážit 
svobodného života a říkáme, že nám 
v nesvobodě bylo lépe. Dlužíme jim také 
hrdost na naši vlast. 
 Bludovští padlí ve druhé světové 
válce se liší od těch, kteří padli ve válce 
první. Liší se především v tom, že za 

druhé světové války se nejednalo o 
padlé vojáky. Čeští muži totiž v letech 
1939 až 1945 rukovat nemuseli. Ti, 
kteří padli, zemřeli buď v důsledku 
totálního nasazení nebo proto, protože se 
nemohli dívat na útlak vlastního národa 
a ze své vůle bojovali proti německým 
okupantům. Těch druhých, kteří dali 
svůj život za svobodu vlastní země 
dobrovolně, bylo více.
 Umíme si dnes vůbec představit, že 
bychom opustili klid a pohodu vlastních 
domovů kvůli něčemu tak abstraktnímu, 
jako je svoboda vlasti? Že bychom utekli 
bojovat do lesů, že bychom vstoupili 
do cizineckých legií cizích armád, že 
bychom hmotně podporovali odboj?
Kéž by po nás a našich potomcích už 
nikdy podobné svědectví nebylo žádáno! 
A když by přece, kéž by alespoň někteří 
dokázali zachraňovat čest našeho 
národa, jak tomu bylo již tolikrát v naší 
minulosti.
 Zdá se to být nesmírně dávno 
– jedenašedesát let od skončení 
nejkrvavější války lidských dějin. Jak 
blízko je ale podobná poroba jednoho 

národa jiným národem vidíme  po celém 
světě neustále.
 Vidíme také, že pořád žijí a působí 
lidé, kteří touží nastolit nadvládu 
národa nad národem, třídy nad třídou, 
náboženství nad náboženstvím. Všichni 
jsme zavázáni těmto snahám odporovat! 
Dnes a denně nám to připomíná třináct 
do mramoru vytesaných jmen za mými 
zády. Děkuji Vám za pozornost.

I.
Konec platnosti občanských 

průkazů vydaných do 31. 12. 1996
Upozorňujeme, že nejpozději dnem 
31. prosince 2006 skončí platnost 
občanských průkazů bez strojově 

čitelných údajů vydaných 
do 31. prosince 1996.

Konec platnosti se vztahuje i 
na občanské průkazy s vyznačenou 

platností „bez omezení“, s výjimkou 
občanských průkazů občanů 

narozených před 
1. lednem 1936 
(viz. odst. II).

Žádost o vydání občanského průkazu 
se strojově čitelnými údaji je občan 

povinen předložit nejpozději do 
30. listopadu 2006. Doporučujeme 

občanům, aby o výměnu občanského 
průkazu žádali v průběhu celého roku 
a neponechávali ji na poslední měsíce 

roku 2006.

II.
Platnost občanských průkazů

občanů narozených před 
1. lednem 1936 (starších 70-ti let)

INFORMACE pro občany o výměně občanských průkazů
Občanům narozeným před 

1. lednem 1936 skončí platnost 
občanských průkazů bez strojově 

čitelných údajů vydaných do 
31. prosince 2003 

nejpozději dnem 31. prosince 2008.
( ustanovení § 24 zákona č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech, ve znění 

zákona č. 395/2005 Sb.).
Žádost o vydání nového občanského 
průkazu se strojově čitelnými údaji 
mohou občané podávat i v současné 

době. Za výměnu občanského průkazu 
se nevybírá správní poplatek. 
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 Obecní úřad, jako správce místních 
poplatků, pověřený obcí, upozorňuje 
občany, kteří za úplatu ubytovávají  
fyzické osoby, na platnost  Obecně 
závazné vyhlášky obce Bludov č. 4/2003 
o místních poplatcích.
 V této vyhlášce je mimo jiné uvedeno,
že  ubytovatel, kterým je fyzická  nebo 

Upozornění pro občany právnická osoba  vybírá pro obec poplatek
za lázeňský nebo rekreační pobyt od
fyzických osob, které  přechodně ubytovala
za úplatu za účelem léčení nebo rekreace. 
Týká se to jak vlastníků bytů a domů, tak
i vlastníků rekreačních chalup a chat na 
území obce Bludov.
 Poplatek činí  za osobu a každý 
započatý den pobytu, není-li tento dnem 
příchodu 8,- Kč. Ubytovatel poplatek 

odvádí obecnímu úřadu  měsíčně, 
nejpozději do 15 dne následujícího 
měsíce.
 Obecně závazná vyhláška je 
k dispozici na obecním úřadě a také na 
internetových stránkách obce Bludov 
(www.bludov.cz)

Obecní úřad Bludov 
správce místních poplatků

Provádění domovních přípojek na splaškové kanalizaci
Vážení spoluobčané,
věnujte, prosím, pozornost informaci, 
která upřesňuje postup při provádění 
soukromých částí domovních přípojek 
na splaškové kanalizaci. Současně 
s výstavbou hlavních kanalizačních 
stok budou prováděny veřejné části 
domovních přípojek a po dohodě 
s kontaktními, níže uvedenými 
osobami, mohou být provedeny 
i soukromé části těchto přípojek. 
V místech, kde jsou stoky již 
vybudovány, budou domovní přípojky 
dobudovány opět po konzultaci 
s kontaktními osobami. 
Na tyto kontaktní osoby  se můžete 
kdykoliv obrátit se svými dotazy i vy 
sami.

V žádném případě však 
neprovádějte výkopové 

práce na své přípojce dříve, 

než se s níže uvedenými 
kontaktními osobami 

domluvíte.

Fa. HOCHTIEF VSB a.s.                 
p. Gamanský - tel. 602 131 761
pro ulice: Masarykova, Husova, 
Palackého, Tyršova, Nádražní, 
Za Školou.

Fa. VAVRIS s.r.o.
p. Studený – tel. 603 505 180
pro ulice: 8. května, Špalkova, 
Na Vískách, Dr. Březiny, Stará, 
Na Baloně, V Potokách, K Zámečku, 
Tř. A. Kašpara, Pod Kostelem, Na 
Hradě, Jana Žižky, Ztracená, Školní, 
Sokolská, Polní, Komenského, Slepá.     

Fa. HRABEC – UH
p. Kočenda – tel. 777 720 665
p. Revaj - tel. 777 720 670

pro ulice: Jiráskova, Vančurova, 
Nerudova, B.Němcové, Čapkova, 
Lázeňská, Jana Žižky, Hrabenovská, 
Družstevní, U Rybníčku, Ve Sléví, 
Pod Baštou.
Fa. RI-STAV
p. Kabelík – tel. 777 010 283
pro ulice: Zahradní, Krátká, Příční, 
Lázeňská, Kroupova, Řed.F.Lehára, 
Nová Dědina, Plk.K.Hlásného, 
R.Kordase.

 V průběhu měsíce července 
t.r. bude uzavřena ulice 8. května 
( I/44 ), na které bude prováděna 
zásadní vysprávka povrchu 
komunikace (výkopy po kanalizaci).

                                              
        Odbor výstavby a životního 

prostředí
        OÚ Bludov           

COUNTRY VEČER
SE SKUPINOU F.O.K.

Družstevní restaurace Bludov
Vás srdečně zve na

DNE 3. června (sobota) V 19:00 hodin

Po celý večer nabízíme mnoho dobrot z domácí 
kuchyně (například pečené sele a jiné pochutiny).

VSTUP ZDARMA

pro nejlepší taneční 
pár překvapení

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Bludově
zve všechny občany na

Výstavu drobného domácího 
zvířectva

v zahradě za Kulturním domem 
v Bludově 

Výstava bude otevřena 
po posouzení zvířat státními posuzovateli.

Sobota 24. června 2006 od 12 do 18 hodin
Neděle 25. června 2006 od 8 do 17 hodin.

Výstava bude obeslána zvířaty okresů Šumperk, 
Jeseník a Olomouc, vystaveni budou králíci, holubi, 

hrabavá i vodní drůbež, okrasní ptáci a terarijní zvířata, 
bude možno zakoupit kvalitní a oceněná zvířata 

pro další chov.

Občerstvení, kolo štěstí, jihomoravská vína.
Srdečně zvou bludovští chovatelé.
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Vážení občané, trápí vás také : 
●  rostoucí vliv státu, nárůst byrokracie a státních regulací?   
●  s tím související nepřiměřeně vysoké daně?    
●  rostoucí míra korupce na nejvyšších místech státní správy a plýtvání státními prostředky? 
●  arogance moci vládních představitelů, která spočívá v porušování základních principů demokracie?
●  nesplněné sliby?
●  vzestup politické moci komunistů způsobené bezcharakterní a účelovou politikou ČSSD ?
●  obavy o dostupnost zdravotní péče poskytovanou ambulantními lékaři, soukromými lékárnami 
 a šumperskou nemocnicí ?
●  vysoká nezaměstnanost ?
●  neutěšený stav policie a justice ?

Jednou z možností, jak 
tyto problémy řešit, je: 

9
volební číslo po modré společně

V ní ODS navrhuje
pro celou Českou republiku řadu kroků, které jsou provázány a navzájem tvoří harmonický celek

snížení daní – snížení nezaměstnanosti – lepší dostupnost zdravotní péče – větší bezpečnost a lepší práci 
policie – omezení státní správy – zlepšení právního prostředí – omezení a snížení korupce – spravedlivý 
sociální systém 

Méně státní regulace více pracovních příležitostí
Více návštěvníků, více práce
Budeme bránit naše nemocnice a lékárny
Nové silnice – klíč k práci, brána pro turisty                                                                              
        

prosadíme dobudování rychlostní komunikace Mohelnice- Šumperk
zaměříme se na podporu cestovního ruchu                                                                                  

pro Olomoucký kraj řadu kroků, které nabízejí našemu kraji šanci změnit neradostný stav věcí veřejných

pro bývalý okres Šumperk: 

Přinášíme naději pro změnu, pojďte s námi po modré

9
volební číslo po modré společně
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Česká   strana  sociálně demokratická 
a volby do parlamentu r. 2006

Vážení spoluobčané.

Jsme nejstarší demokratickou levicově zaměřenou politickou stranou nás. Máme za 
sebou druhé volební období, v němž jsme prokázali schopnost překonat vnější i vnitřní 
rozpory a udržet si pozici uvnitř politického spektra.
Heslo, kterým upozorňujeme voliče na směr našeho úsilí zní : Jistoty a prosperita

Jestliže cílem volebního období let 1993 až 2002 bylo zastavení hospodářského poklesu a 
nastartování růstu, pak v minulém období tento růst nelze přehlédnout. Máme zkušenosti  
a přejeme si zvítězit i v těchto volbách. Naše programové cíle jasně hovoří ve prospěch 
všech občanů a celé naší země.
Zajišťujeme prosperitu a jako levicová strana jsme blíže oněm 2/3 občanů s podprůměrnými 
příjmy. Nezakrýváme nedostatky, ale předkládáme materiály, které dokazují úspěšnost 
našich vlád.
 
Proto uvažujte a přijďte k volbám a nenechte se oklamat.
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 Strana zelených je demokratickou a nezkorumpovanou alternativou současných parlamentních 
stran.
 Strana zelených si postupně získala důvěru občanů, takže v letošním roce se volební 
preference Strany zelených dlouhodobě pohybují kolem 10 %. Ti, kteří v minulosti se Zelenými 
sympatizovali, ale nevolili je z obavy, že nezískají potřebných 5% hlasů pro vstup do Parlamentu, 
již tento problém řešit nemusí. 
 Strana zelených jde do voleb jako svébytná strana, která se odmítá zařazovat k takzvané pravici 
či levici. Naším cílem je změnit zavedené poměry v Poslanecké sněmovně, kdy se všechny strany 
nakonec „nějak domluví“ bez rozlišování zda jde o strany vládní či opoziční.
 Nechceme se věnovat politickým hrátkám, ale řešení konkrétních problémů. Náš volební 
program je komplexní a reaguje na všechny současné politické problémy.

Mezi naše hlavní priority patří:
- daňová ekologická reforma (snížené zdanění práce vyrovnané zvýšením nepřímých, 

zejména spotřebních daní)
- podpora drobného podnikání
- omezení výstavby dálnic a urychlení výstavby obchvatů dopravně zatížených obcí
- omezení kamionové dopravy (vybírání mýtného na všech silnicích, zákaz jízdy kamionů 

od pátku 15 hodin do neděle 24 hodin, přeprava většího množství nákladu po železnici)
- podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů
- přímá volba starostů
- ochrana spotřebitele
- ochrana přírody a krajiny
- zastavení přípravy megalomanských staveb (přehrady, tunely, průplavy)
- zvýšení platů učitelům
- reforma zdravotnictví a důchodového systému
- skutečný a nikoli jen předstíraný boj proti korupci

          Politika Zelených přinese prospěch chudým regionům, mezi které patří i Šumpersko 
a Jesenicko, ale svým způsobem i celý Olomoucký kraj. Naše politika povede ke snížení 
nezaměstnanosti, protože lidé najdou práci v malých firmách podporovaných daňovými úlevami 
i přímými dotacemi potřebnými pro vytvoření jejich konkurenceschopnosti. Považujeme za lepší 
vybudovat během krátké doby kvalitní dvoupruhové obchvaty obcí (např. Bludova), než marně 
čekat desítky let na mnohonásobně dražší rychlostní komunikaci, na kterou nejsou a nebudou 
peníze.
            Z našeho regionu kandidují za Stranu zelených na 2. místě Tomáš Hradil z Jeseníku a na 
4. místě JUDr. Josef Sedláček z Bludova.

JUDr. Josef Sedláček
místopředseda Krajské organizace Strany zelených

Olomouckého kraje

18
volební číslo
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Za preferenční hlas (nejvýše však 2) vám děkují kandidáti za okr. Šumperk:
5. PaedDr. Jaroslava Cardová-středoškolská profesorka, 8. Josef Janíček - starosta obce Ruda nad Moravou, 

15. Pavel Mlýnek - manažer z Rapotína, 20. Stanislav Grygar - strážník Městské policie Šumperk.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V červnu 2006  oslaví :
Chlebík  Karel    Bludoveček 70 
Hradil Josef               Lázeňská  75 
Brecklová  Jiřina        Na Vískách   75
Kranichová  Jaroslava 8.května 75
Švéda   Alois  Lázeňská  75
Ptáčková Helena         Zahradní  80
Skokan  Lubomír       Ve Slévi    80
Krobotová  Marie         Tř.A.Kašpara   80
Minář Ladislav             8.května  81
Musilová Zdenka         8.května   82
Kašpar Miroslav            Lázeňská  82
Homola  Jaroslav        Hrabenovská 82
Matějíček  František    Palackého 82
Doubravová  Zdenka      Vančurova  83
Stonová Bronislava        B.Němcové  83
Schmiedová  Edeltruda Masaryova 83
Šubrt  Vladislav           Špalkova  84
Kubíček Antonín         Palackého 84
Směšný Alois                Družstevní   85 
Sedláček Antonín        Vančurova     85
Kozák  František           Nová Dědina 86
Truksová Milada            Nová Dědina     87

Dne 16. června 2006 tomu bude 15 roků, co 
nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička, paní

Emilie Hegerová
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste 
ji znali a měli rádi. Dcera Zdeňka s rodinou.

na červen 2006
Pá, So   2. a 3. 6.  Volby
Út a St             6. a 7. 6.  Počítačový kurz
So       10. 6.  Dětský den
Pá - Ne               16. - 18. 6.  Bludovské hudební  
    léto
So a Ne              24. a 25. 6.  Výstava drobného 
    zvířectva
Každý čtvrtek    17:00 – 18:30   Kurz jógy

Dne 19. června vzpomeneme 4. výročí
úmrtí paní

Vitoslavy Zamykalové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Nikdy nezapomenou manžel, dcery a syn
s rodinami.

POZVÁNKA

Zlatá svatba
Dne 30. června 2006 oslaví zlatou svatbu manželé Ladislav 
a Anna Weiserovi  z Bludova. Do dalších společných let přejeme 
hodně zdraví, lásky, spokojenosti a vzájemného porozumění.

Sbor pro občanské záležitosti Bludov

Umění žít, toť vědět,
jak vychutnat malé radosti

a unést velká břemena
W.HazlittDne 18. června 2006 

oslaví své životní 
jubileum 80 let 
pan Lubomír Skokan.

Vše nejlepší k významnému výročí, pevné zdraví, hodně 
štéstí, spokojenosti, duševní pohody a především  životního 
elánu do dalších let přeje manželka Zdeňka, dcera Eva 
a syn Ivo s rodinami; vnoučata. Pravnuci Saška, Štěpánek 
a Matyášek posílají pradědečkovi pohlazení a velkou pusu.

!!!!!!  Změna termínu !!!!!!
Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu v Bludově pořádá 

v sobotu 10. června 2006

Zájezd do Stolových hor /PL/ 
a Náchoda

Program – Stolové hory, Náchod, Kudowa Zdrój

v sobotu 8. července 2006

HLUČÍN (výstava lilií)
zámek Hradec nad Moravicí, zámek Raduň, 

arboretum Nový Dvůr u Opavy.

Cena 260.- Kč
Odjezd v 5:30 hod. od KD Bludov

Přihlášky: František Kranich, Jitka Sokolová

červen 2006

PRODEJE  v kulturním domě

úterý a středa 13. a 14. 6. - levný textil,
čtvrtek 15.6., pátek 16.6., čtvrtek 22.6. 

Hasiči gratulují:
dne 4. června oslaví 85 let pan Antonín Sedláček
a dne 14. června oslaví 85 let pan Alois Směšný

neprošlo jazykovou úpravou
ne

pr
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Pěvecký sbor Canzonetta Bludov pořádá ve dnech 16. – 18. června 2006

BLUDOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Program:

Pátek 16.6.2006 od 18:00 hodin 
– zahrada nebo sál kulturního 

domu (dle počasí)

VYSTOUPENÍ DŽEZOVÝCH 
KAPEL

Účinkují:
Teens Jazz Band, Velké Losiny
Junior Big band ZUŠ Zábřeh
Flash Brass, Šumperk

Sobota 17.6.2006 od 16:00 hodin 
– kostel sv. Jiří v Bludově

PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH 
SBORŮ

Účinkují:
pěvecký sbor I. Licea Glubczyce, 
Polsko
PS Bruntál
PS Vrbno pod Pradědem
PS Česká Třebová
PS Canzonetta Bludov

Neděle 18.6.2006 od 14:00 hodin 
– areál Lázní Bludov nebo sál 

kulturního domu

KONCERT DECHOVÝCH 
SOUBORŮ

Účinkují:
Modrá muzika, Šumperk
Dechový soubor ZUŠ Šumperk
Rozmarýnka Bohumila Ryšávky, 
Rapotín
Bludověnka, Bludov

Skupina historického šermu „Páni z Bludova“ - Kulturní dům Bludov - Pionýrská skupina Bludov
vás zvou na

Pohádkový les   Dětský denP Sobota 10. června 2006
13:00 – 15:00 hod. Pohádkový les  /z horního konce v Bludově ke Kostelíčku
         v podání divadla Blud v tyátru/
14:00 – 18:00 Program u Kostelíčka:
Hry pro děti / Dětský divadelní spolek Magnetík / Skupina historického šermu „Páni 
z Bludova“ / Vystoupení s prapory -  AKÁDA / Sokolníci z Opavy / Psovodi ZOK 
Temenice / Jízda na koních / Bohaté občerstvení  -vstupné dobrovolné-

Národní program počítačové gramotnosti 6. a 7. června 2006 
od 15 do 19 hodin – Kulturní dům  Bludov

 Cílem programu Ministerstva 
informatiky ČR (MIČR) je získání 
základů znalosti práce s počítačem, 
textovým editorem, e-mailem 
a internetem, a zlepšení základní 
orientace absolventů kurzů ve 
využívání moderních technologií.

 Národní program počítačové 
gramotnosti je založen na praktických 
dvouhodinových kurzech, jeden kurz 
stojí občana díky dotaci MIČR 
pouze 100 Kč.

Program kurzů
Jak na počítač
• práce s okny, rozeznání základních 
 částí plochy počítače;  práce 
 v programu Průzkumník, ukládání 
 souborů; rozdíly mezi soubory 
 a složkami

• znalost základních typů souborů; 
 kopírování, přesouvání, vyhledávání 
 souborů  a adresářů, …

Texty v počítači
• psaní textu v textovém editoru  MS 
 Word, ukládání souborů, jejich 
 znovuotevření a upravení
• formátování písma a odstavců; 
 vkládání čísel stránek, tabulek 
 a obrázků; kopírování formátu; 
 tabulátory, kontrola pravopisu; náhled 
 před tiskem a tisk, … 

Internet a e-mail
• internet - vysvětlení pojmu Internet 
 a požadavky na jeho připojení; práce 
 s prohlížečem; procházení internetem
 a prohlížení zajímavých adres; 
 vyhledávání pomocí GOOGLE a 
 jiných vyhledávačů; stažení textových
 a obrazových dat z internetu,… 

• email – historie a vysvětlení 
 pojmu elektronické pošty; výhody 
 a nevýhody oproti klasické 
 poště; psaní emailů, odpovědí 
 a přeposílání emailu; připojení 
 a uložení  přílohy; etiketa, …

Portál veřejné správy 
• vysvětlení a praktické ukázky 
 jednotlivých částí portálu veřejné 
 správy na adrese  
 www.portal.gov.cz;
  jeho využití pro občany 
 i pracovníky státní správy 
 a samosprávy, …
• další práce s internetem, …
 Po absolvování kurzů obdrží 
 účastník školení Certifikát
 Ministerstva informatiky.

Zájemci se mohou přihlásit ještě do 5. června 2006

Slavnostní zahájení: polský pěvecký
sbor 1. Lycea Glubczyce, Polsko
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Z historie vybraných bludovských objektů
(část 1.)

O založení obce Bludova bylo napsáno 
již mnohé v kruzích odborných, 
vylíčení historie vzniká i u veřejnosti 
laické.
 Pro „Bludováky“ je nejznámější 
prací , zachycující historii obce, 
nepochybně dílo bludovského rodáka 
PhDr. Jana Březiny : „Paměti 
obce Bludov“, kterou vydala Obec 
bludovská v roce 1927. O tři roky 
později vychází zmiňovanému 
autorovi vlastivědná studie „Politický 
okres šumperský“ a roku 1932 další   
práce „Šumperský okres, staroměstský 
okres a vízmberský okres“.
 Všechny tyto práce seznamují 
se založením obcí, jejich vývojem, 
urbanistickým uspořádáním. V prvně 
jmenovaném díle se autor věnuje 
i popisu jednotlivých bludovských 

domů  s uvedením  počtu bydlících 
a  čísel popisných  až do začátku 
20. století.   
 Vraťme se na chvilku i my do
historie bludovských objektů a
vysledujme jejich existenci 
dle dochované dokumentace 
a prováděných průzkumů. Zabývejme 
se středem obce, jehož odrazovým  
bodem je farní kostel svatého Jiří.
Pro klasickou dispozici zakládání obcí 
je příznačné , že vedle kostela se nachází 
fara, škola, v blízkosti rychta.  Nelze 
zapomenout na krčmu či hostinec, 
později konzum . Mimo rodinné domky 
dotváří v Bludově střed obce hrobka 
Žerotínů a rodný dům Adolfa Kašpara.
 Zkusme se zastavit ve čtyřicátých 
letech 18. století, přesněji v roce 
1741, kdy byla mistrem Glaubitzem 

zpracována katastrální mapa, 
zachycující na tuto dobu zcela 
věrohodný urbanistický obraz obce 
(obrázek č.1). 
 Změnu a posun v urbanistickém 
uspořádání obce lze zaznamenat již při 
pohledu na katastrální mapu stabilního 
katastru  z roku 1834 (obrázek č. 2) 
a jako poslední hodnotící článek se 
opřeme o katastrální mapu Bludova,
datovanou kolem roku 1960 (obrázek 
č. 3).
 Svoji procházku začněme kostelem 
svatého Jiří. Historie kostela byla 
shrnuta v uvedených dílech PhDr. Jana 
Březiny, na které později navázal Karel 
Dytrt a následně pak doplnil PhDr. 
František Spurný v publikaci : Bludov 
dříve a nyní, Bludov 1979. 
 V kostele nebyl nikdy prováděn 

Obr.č.1 – Glaubitzova katastrální mapa z roku 1741.
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stavebně- historický průzkum, který by 
blíže analyzoval stáří objektu včetně 
jednotlivých stavebních etap. Z bádání 
Mgr. Drahomíra Polácha, historika 
města Šumperka, se z materiálů 
Zemského archivu v Opavě (pracoviště 
Olomouc – ACO) dozvídáme , že 
v letech 1837-38 dochází ke stržení 
starého kostela kromě některých zdí 
a věže. Následně poté byl kostel  nově 
přestavěn, v roce 1850 je v materiálech 
zmínka o pokrytí věže plechem. 
V roce 1904 je nutno opravit věž 
a provést nové omítky. Rok 1930 je 
pro kostel významný osazením nových 
hodin  na věži a roku 1935 dochází 
k menší opravě tesařské konstrukce. 
Kostel  je roku 1949 staticky 
zajištěn. Z novějších úprav si všichni 
pamatujeme slavnostní osazení zvonu 
a v loňském roce opravu cibule na 
věži.
 Velkou zajímavostí  je dochovaný 
návrh přestavby kostela z 18. století
(archiv tamtéž). Kostel měl mít 
barokní podobu. Do rozevlátého průčelí 
je zakomponována věž, ukončena 
cibulovitou střechou. Zastřešení lodi 
kostela doplněno sanktusníkem. 
Zastropení lodi bylo řešeno valenou 
klenbou s lunetami. Jižní kaple
sakristie – je oválného tvaru, strop tvoří 
pruská klenba s lunetam. Autor návrhu 
není znám. Barokní podobu  kostel  
nenese. Posuďme však , o co mohl být 
Bludov bohatší.
 Bezprostředním sousedem kostela 
se stala žerotínská hrobka, vystavěná 
z části pod sakristií. Empírová stavba 
byla provedena dle plánů Ignaze 
Richtera, tesařského mistra z Hraběšic 
z roku 1837. Rozpočet stavby činil 
970 zlatých a dokončena byla v roce 
1839. Od roku 2000 je hrobka v návrhu 
na zapsání do seznamu nemovitých 
kulturních památek okresu Šumperk 
a je vlastnictvím Římskokatolické 
farnosti Bludov. 
 Doslova skvostem musel být 
pro vesnici zájezdní „Páťalův 
hostinec“.Stával v jižním sousedství 
dnešní restaurace Pod Kostelem. 
 Objekt byl  dvoupodlažní s vysokou 
mansardovou střechou s polovalbami, 
krytý břidlicí.
 Exteriér měl barokní podobu. 

Obr.č.2. - Mapa stabilního katastru z roku 1834.

Obr.č.3. - Katastrální mapa Bludova kolem roku 1960.

Obr.č.4. - Jižní a západní průčelí navrhovaného kostela.
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Obr.č.5. - Půdorys návrhu kostela.

Obr.č.6. - Pohled do interiéru kostela.

Uliční průčelí pětiosé se zvýrazněním 
vstupu ,fasáda hladká se zdobnými 
šambránami a nárožní bosáží, středová 
a korunní římsa bohatě členěná. 
 Karel Dytrt ve své práci z roku 
1937 uvádí, že hostinec byl vystavěn 
v roce 1830. Faktem je, že objekt je 
zachycen  na katastrální mapě z roku 
1834(obrázek č. 7). Jak dalece je 
věrohodný údaj o roku výstavby 
a z čeho autor čerpá. není známo, dle 
vzhledem k barokní podobě, by mohl 
být objekt řazen i hlouběji.
 Další architektonickou perličkou 
byla s největší pravděpodobností 
bludovská erbovní rychta, která stávala 
mezi dnešním kulturním 
domem a obchodním střediskem 
a nesla číslo popisné 35. Na 
Glaubitzově katastrální mapě vidíme 
rozsah stavby s hospodářskými objekty 
a celkovou zástavbou dvora, rok 
1834 pak zaznamenává menší změny 
v dispozici zástavby.
 O vzhledu bludovské rychty se
dozvídáme z popisu K. Dytrta: Bludov.
Bludov 1937.
 Velmi poutavý článek na téma 
„Bludovská erbovní rychta“ vyšel 
ve svazku č. 78 Severní Moravy. 
Autorem je v té době student brněnské 
přírodovědné fakulty a bludovský 
rodák Vladimír Březina. Ve své práci  
uvádí nejen historii a popis rychty, ale 
také výčet všech majitelů až do roku 
1884, kdy rychta  5.října vyhořela. 

   Eva Kösslerová

Obr.č.7. - Dochovaná fotografie 
podoby “Páťalova Hostince”.
Foto zapůjčeno od pana Františka 
Pavlů.

Bludovská fara č.p. 144   (část 2.)

 V roce 1997 byl zpracovateli 
Mgr.Drahomírem Poláchem, Karlem 
Čunderlem a Evou Kösslerovou 
proveden stavebně historický průzkum 
objektu fary č.p. 144 v Bludově.
Průzkum sestává z historie dohledané 
v archivních materiálech , stavebně 
historické analýzy a příloh, 
spočívajících v mapách, plánech a 
fotodokumentaci a doporučení pro 
rekonstrukci.
 O počátcích založení fary v Bludově 

není mnohé ujasněno. Historik Řehoř 
Wolny ve své práci z roku 1862 (Wolny 
1862, s.150) uvádí, že bludovská 
fara není uvedena mezi farnostmi 
šumperského děkanství, které byly 
v roce 1350 připojeny k nově vzniklému 
litomyšlskému biskupství.Soupis těchto 
farností je uveden v listině Papeže 
Klementa VI. z 1.4.1351 a Bludov mezi 
nimi opravdu není (CDM VIII.s.47-51).
Bludovský farář František Ermis 
ve své kronice, založené na konci 

19.století, nemůže s Wolnym 
nesouhlasit, nicméně uvažuje o tom, 
že se při zakládání Bludova s farou 
počítat muselo: „protože lán polí, který 
odedávna k dotaci farního beneficia 
patří, jest uprostřed ostatních selských 
lánů a jako u ostatních statků selských 
hned za farou“.Tato úvaha má logické 
oprávnění, znamenající de facto  
možnost vzniku fary již počátkem 
13. století, kam je založení obce při 
současných znalostech řazeno. 
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Pokud jde o „opomenutí“ bludovské fary 
v papežské listině z roku 1351, PhDr. 
Březina(1932, s.120) v této souvislosti 
uvádí, že „Bludov byl tehdy již delší 
dobu farní vsí. Fara a kostel jeho však 
nepřipadly r. 1351 k nově zřízenému 
biskupství litomyšlskému jako většina 
far okolních vesnic, nýbrž zůstaly 
při diecézi olomoucké “.Odkazuje na 
Arcibiskupský archiv v Kroměříži 
(Dr. Breitenbacher). Toto tvrzení 
podporuje snad i František Palacký 
(1921,s.163), který uvádí, že šumperský 
děkanát „….téměř celý postoupen byl 
k biskupství litomyšlskému….“( že by 
s výjimkou Bludova?).
Existence bludovské fary je 
nejpozději v polovině 14. století více 
než pravděpodobná. Ostatně bylo 
by dost podivné, kdyby Bludov, 
bezesporu významné místo již 
z důvodu postavení hradu, neměl v té 
době farní kostel a další obce „menšího 
významu“,uvedené v papežské listině 
z roku 1351, farnosti již tehdy měly.
 Průzkum se zabývá soupisem 
duchovních správců od roku 1574. 
Zastavme se u roku 1794, kdy patronem 
bludovské farnosti se stává hrabě Josef 
z Žerotína. Využívá své pravomoci a 
prezentuje nového duchovního správce 
P. Františka Jiljí Ferdinanda Sourala. 
Od roku 1806 do roku 1835 se ujímá 
duchovní správy P. Antonín Kouřil. 
Období let 1835 – 1884 patří obročímu 
P. Josefu Němcovi, za jehož služeb 
získala fara dnešní podobu.
 25. února 1885 byl na faru investován 
P. František Alois Ermis. V roce 1898 
zpracoval Ermis rozsáhlý inventář 
farní budovy včetně přilehlých 
hospodářských stavení.
Ermis má zásluhu  i na založení 
matičního gymnázia v Zábřehu. 
Umírá 3. května 1912 a je pohřben na 
bludovském hřbitově.
Od 1. července 1912 se stal duchovním 
správcem P. Karel Dřímal, od roku 
1900 byl kooperátor v Bludově. 
Umučen v Dachau (v PK III.,s.25 se 
uvádí Terezín) 5. května 1945.
V letech 1945 – 1950 působí v Bludově 
P. Oldřich Koutný. Patrně poslední 
kaplan na bludovské faře (PK I., s.229., 
PK III., s.27).
1.února 1951 byl olomouckou 

Obr.č.2 – Dispozice 1. nadzemního podlaží po roce 1821 a výstavba archivu v roce 
1826( kresba Eva Kösslerová).

Obr.č.1 – Dispozice 1.nadzemního podlaží před rokem 1805 – na základě 
inventáře z roku 1805( kresba Eva Kösslerová).
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konzistoří jmenován provisorem farnosti 
P. Alois Bubeník. Již k 1. únoru 1953 
však odchází z důvodu nenavázání 
kontaktu s farníky. P. Bubeníka vystřídal 
P. Vladimír Seget, který zde působil do 
31. července 1963. 
1.srpna 1963 přišel do Bludova P. 
Václav Medek, 29. května 1969 se do 
Bludova přistěhoval nový administrátor 
P. Ladislav Král, který dbal na pořádek 
a velice vtipně glosoval ve farní kronice 
. Při popisu fary uvádí :“… a u branky 
je přeražený cementový sloupek. Zrovna 
ten, co drží bránku. Kdo otevře bránku, 
svalí sloupek a s ním kus plota, protože to 
babské podvazování sloupku smotanými, 
stejně už shnilými hadýrkami pomáhá 
jak domluvit hluchému“… Po odchodu 
P. Krále vykonávali od 1. prosince 1976 
duchovní správu bludovské farnosti 
šumperský děkan a kaplan. Fara byla na 
čtvrt roku uzavřena. Teprve  
1. dubna 1977 přichází do Bludova P. 
Florián Oral, zřejmě od července 1984 
působil v Bludově administrátor P. 
Vojtěch Žernovický, který záhy umírá. 
Po jeho smrti je na krátkou dobu farnost 
spravována opět ze Šumperka a od 
počátku roku 1986 postřelmovským 
administrátorem P. Josefem Lamborem.
Z důvodu nedostatku kněží se v říjnu 
1986 duchovní správy ujal tehdejší 
vícerektor kněžského semináře a odborný 
asistent pedagogiky a katechetiky na 
teologické fakultě v Litoměřicích ThDr. 
Hynek Wiesner. Ačkoliv se jednalo o 
provizorium, zůstal tento stav zachován 
dodnes. 
 
Po předchozí části se zabývejme 
stavebním vývojem objektu fary 
a přilehlých pozemků. Vycházíme 
z domněnky , že budova fary vždy stála 
na stávajícím místě, objekt byl původně 
nepochybně dřevěný, patřící vždy 
katolickým duchovním.
První přímá zmínka o faře pochází z roku 
1614, kdy  je konstatován její špatný stav. 
V roce 1629 byla fara pustá a prázdná, 
vyloupená soldateskou.
V 1. pol. 17. století, přesněji v roce 
1633, dochází na základě dochovaných 
archiválií patrně k většímu stavebnímu 
zásahu, ne-li k výstavbě objektu nového.V 
roce 1682 je uváděn první bližší popis 
dispozice objektu, kdy je jmenována 

Obr.č.3 – Plán přestavby fary od Ignáce Richtera z 28.října 1842
(SOkAŠ, FÚB, karton č. 1).
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jedna místnost pro faráře, jedna pro 
domácí a dovětek, že není kam ustájet 
koně, z čehož vyplývá, že hospodářské 
zázemí bylo nevelké. Chybí zmínka o 
sklepě, ten však v danou chvíli nebyl 
rozhodující, patrně proto ani nebyl 
uváděn.Se sklepem v této době je již 
možné počítat. Podle prováděných 
sond jsou patrny jednotlivé stavební 
fáze. 
V období let 1688 – 1709 je doložena 
oprava zchátralé fary, současně také 
dochází s největší pravděpodobností 
k rozšíření objektu. Napovídá tomu 
fakt, že již od 30. let 18. století 
byli  bludovskému faráři přiděleni 
dva kooperátoři, kteří museli být 
nepochybně ubytováni na faře, tudíž 
měli svoji místnost. Na Glaubitzově 
mapě z roku 1741 vidíme rozsah 
objektu, který je zastavěnou plochou  
znázorněn jako jeden z největších.  
Zhruba po dalších 60. letech, tedy v roce 
1764, je pokládán stav farního objektu 
za špatný. Při této opravě je zmiňována 
přestavba ze dřeva, znamená to tedy, 
že část objektu je v této době dřevěná, 
část je ale kamenná. V inventáři z roku 
1805 je připsán dodatek „..klenutí 
přijde strhnout“.Při přestavbě fary 
z roku 1764 se neuvádí oprava zděné 
části, posuňme tedy výstavbu západní 
části objektu ještě hlouběji, před rok 
1709. 
 K celkové přestavbě přízemí ze 
dřevěného na zděné dochází patrně 

Obr.č.4 – Pohled na část Bludova z věže kostela před rokem 1964 a byl zapůjčen 
z archivu bludovské farnosti.

Národní jednota pro východní Moravu místní odbor Bludov a Matice školská pro Bludov a okolí 
Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově od konce 19. století – XV. pokračování

 V této vzpomínce se pokusím 
připomenout dva spolky, které působily 
v Bludově již před koncem 19. století 
a jejichž činnost skončila krátce po 
začátku století dvacátého. Po těchto 
dvou spolcích se zachovalo nejméně 
písemností. Nevědí o nich téměř nic ani 
ti občané, občas se scházející v klubu 
důchodců, kteří se považují za největší 
znalce místní historie. Zachovalo se však 
několik nemovitých památek, které slouží 
doposud tomu, k čemu byly vybudovány. 
Pokud dočtete tento článek do konce, 
budete možná souhlasit s tím, že lidé 
kdysi v těchto dvou spolcích sdružení 
mají největší zásluhu na zachování naší 
národní identity – přeloženo do řeči 

lidově – zasloužili se o to, že mluvíme 
česky. Nejdříve však několik důležitých 
souvislostí.

Soužití Čechů a Němců
 Český a německý národ vedle sebe žily 
na území Čech, Moravy a Slezska mnoho 
století. Ani ve starých dokumentech 
se nezachovaly téměř žádné zprávy o 
nacionálních konfliktech či sporech. 
V českých oblastech venkova lidé mluvili 
česky, v německých oblastech německy. 
Většina Němců však žila ve městech. 
Zde byla soustředěna řemeslná výroba. 
Řemeslníci přicházeli již ve středověku 
na pozvání českých panovníků. Přinášeli 
do Čech a na Moravu nové, zde doposud 

neznámé výrobní technologie, a proto 
byli vítáni. Ke své práci však potřebovali 
pomocníky, kterými se stali učedníci 
ze starousedlých českých rodin. Tak se 
řemeslo dostávalo časem i do českých 
rukou. Pochopitelně se s řemeslnými 
dovednostmi dostal do české mysli i 
německý jazyk a mnohý učedník, dříve 
než byl mistrem, tak se stal Němcem. 
Sousední města Šumperk a Zábřeh na 
Moravě byla původně města česká. O 
tři sta let později (v polovině 19. století) 
tomu bylo zcela naopak. Nacionalizace 
Němců ale i Čechů nastala vlivem 
národního obnovení. Češi vinili Němce 
z devastace českého jazyka i kultury. 
Němci se začali cítit ohroženi a protože 

kolem roku 1821. V inventáři z roku 
1805 je uváděno, že část přízemí a 
druhé nadzemní podlaží, je dřevěné. 
V Richterových plánech, zachycujících 
stav objektu před rokem 1842, je 
patrné, že přízemí je již celé zděné. Zde 
se nabízí časové vymezení přestavby na 
dům zděný mezi léty 1805 – 1842.V 
archivních záznamech je přestavba 
zmíněna  v roce 1821. Bližší rozsah 
oprav není specifikován, nutně muselo 
jít o zmiňovanou přestavbu. Druhé 
nadzemní podlaží zůstává i po této 
přestavbě dřevěné. V roce 1826 je 
zmiňováno vybudování archivu na 
faře.
 Dnešní podobu získala fara 
na základě dochované projektové 

dokumentace tesařského mistra 
Ignaze Richtera z roku 1842, která 
věrohodně vypovídá o  dispozičních 
změnách přestavby. Z práce Karla 
Dytrta :Bludov – informační spisek pro 
návštěvníky Severní Moravy, r. 1937, 
se dozvídáme o faře následující: ….po 
levé straně silnice jest jednopatrová 
farní budova. Prvé její patro bývalo 
dřevěné. V něm by býval farář Němec 
uhořel, proto byla dřevěná část budovy 
r. 1845 stržena a přestavěna….“.
 Poslední větší stavební akcí na 
objektu byla v roce 1897 přístavba 
sociálního zařízení, dispozičně osazena 
do středu západního průčelí. Poté byly 
na objektu prováděny  pouze udržovací 
práce. Od roku 1985 je fara neobydlena.
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měli blíže ke státním orgánům, spor se 
jejich vlivem přenesl do roviny Češi 
versus stát. K vyvrcholení tohoto sporu 
koncem 19. století nemalou měrou přispěl 
přístup tehdejšího císaře Františka Josefa 
I., který se vytrvale odmítal ztotožnit 
s českým národem jako s národem svým. 

Deutscher Schulverein, Matice 
školská a Národní jednota
 Na Šumpersku počet českého 
obyvatelstva nedosahoval ani 14 %. 
V zábřežském okrese byl počet obyvatel 
hlásících se k české národnosti v roce 1880 
46,07 %. 19. dubna 1880 bylo vydáno 
vládní nařízení o užívání zemských 
jazyků v Čechách a na Moravě u úřadů 
spadajících do kompetence ministerstva 
vnitra a ministerstva spravedlnosti. Nešlo 
o nic menšího než o uznání rovnoprávnosti 
češtiny s němčinou v takzvaném 
vnějším úřadování v působnosti obou 
ministerstev. Prakticky to znamenalo, 
že občan mohl u kteréhokoli politického 
úřadu, soudu či prokuratury v Království 
českém či Markrabství moravském učinili 
podání v jazyce českém či německém, 
tato podání měla stejnou platnost, musela 
být přijata, řádně vyřízena a ve stanovené 
době zodpovězena v tom jazyce, v jakém 
byla učiněna. V průběhu vlastního šetření 
tato rovnoprávnost neexistovala. Vše se 
vyřizovalo německy, bylo-li však podání 
učiněno česky, musela být odpověď 
úřadem, který jej vyřizoval, přeložena 
do češtiny. Němečtí obyvatelé českých 
zemí jazyková nařízení, zrovnopravňující 
češtinu s němčinou, rozhodně odmítali. 
Němci, kteří se vydávali za oběť 
násilné čechizace, založili v říjnu 1880 
na shromáždění v Karlových Varech 
Německý školský spolek – Deutscher 
Schulverein. Češi odpověděli založením 
Ústřední matice školské, která získala 
podporu celého českého národa. 
 Schulverein, aby podpořil rozvoj 
němčiny, začal budovat německé školy 
i v původně českých obcích – kupř. 
v Koloredově (dnes součást Zvole), 
Rudolfově (dnes součást Zábřeha), 
v Sudkově, v Jestřebíčku (součást 
Jestřebí), v Janoušově u Crhova, 
v Písařově. Zajímavé je, že školy byly 
situovány tak, aby došlo k rozdělení 
jednotlivých obcí, osídlených českým 
obyvatelstvem. Aby české obce spolu 
sousedící byly od sebe rozděleny obcí 
poněmčenou. I v Bludově měl Schulverein 

pronajmut domek, ve kterém měla být 
zřízena německá škola. Jejímu otevření 
zabránil bojkot šumperských obchodů 
bludovskými občany (vzpomínka na 
Rudolfa Kordase, Bludovan č. 9/2005 str. 
6). 
 Omezován byl i vliv českých 
podnikatelů v profesních a zájmových 
organizacích. Když se při volbách do 
Obchodní komory v Olomouci 12. března 
1885 nepodařilo prosadit téměř žádného 
Čecha, pochopila česká pospolitost, že 
je nutno se organizovat a bránit. Vznikl 
přípravný výbor, který založil „Národní 
jednotu olomouckou“, založenou po 
vzoru podobných spolků v Podkrušnohoří 
či na Šumavě. V Olomouci proto, že 
zde byl český živel na poměrně slušné 
úrovni, vždyť zde existovalo slovanské 
gymnázium (již od r. 1867), matiční škola 
a další české instituce. 
 Na založení Národní jednoty měl 
údajně největší zásluhu advokát selského 
původu Dr. Jan Žváček, který se v roce 
1880 usadil v Olomouci. O pět let později 
v r. 1885 byl za Národní stranu zvolen 
do zemského sněmu. Pod jeho výzvu 
k založení „Národní jednoty olomoucké“ 
se podepsalo 23 českých poslanců, ale 
i Moravané působící v Čechách kupř. 
Dr. Jan Herben, prof. Fr. Táborský či 
velkoobchodník J. Neff. Program tohoto 
nového spolku byl široký: „Duševní, 
národní a hmotné zvelebení krajiny na 
severní a východní Moravě“. Spolek měl 
širokou organizační strukturu, v jejímž 
čele stálo ústředí, které zabezpečovalo 
systematičnost práce. Ustavující valná 
hromada se konala 28. června 1885 
v místnostech tehdejšího Slovanského 
čtenářského spolku v Olomouci na 
Horním náměstí č. p. 26. Mezi účastníky 
této ustavující schůze, kterých bylo 380, 
najdeme jména – Petr Minář, starosta 
v Bludově (1884-1890), Josef Jáně, 
obecní starší v Bludově a Josef Jindřich, 
rolník v Bludově. Již v prvním roce (tedy 
v r. 1885) bylo zaregistrováno 57 místních 
odborů (dnes bychom řekli „místních 
sdružení“), ve kterých se sdružilo více 
než 1200 členů. 

Národní jednota pro Bludov a okolí
 Dne 19. září 1885 byly pod č. j. 26451 
„Výnosem vysokého c.k. místodržitelství 
v Brně“ schváleny stanovy místního 
odboru Národní jednoty pro Bludov 
a okolí. Ustavující valná hromada se 

konala 18. října t. r. odpoledne o třetí 
hodině v místnosti čtenářsko-zábavního 
klubu Svatopluk v Bludově. Zda to bylo 
Na nové či v Krčmě, se neví. Určitě to 
však nebylo v Národním domě – ten byl 
postaven až za 15 let.
 Ze soudobého tisku (Našinec 
25. 10. 1885, r. XVII č. 126) víme některé 
podrobnosti o průběhu této schůze. Rolník 
Jan Jáně (později byl v letech 1890-
1907 starostou obce) seznámil přítomné 
– bohužel z blízkých českých obcí se 
nedostavil téměř nikdo – s organizací 
zakládaného spolku. Místní odbor mohl 
vzniknout, jestliže se přihlásilo nejméně 
20 členů. Každý odbor měl své vlastní 
volené pětičlenné představenstvo, které 
tvořilo výbor. Výbor ze svého středu 
volil předsedu, jednatele a pokladníka. 
Představenstvo zajišťovalo spojení 
mezi Ústředním výborem v Olomouci 
a jednotlivými členy ve spolku 
sdruženými. Po Janu Jánětovi vystoupil 
bludovský farář František Ermis, který 
přítomným vysvětlil důležitost a účel 
Národní jednoty. Výše zmíněné noviny 
zaznamenaly část jeho proslovu: 
„Národní jednota má býti oporou těm 
krajům Moravy, kde český lid dosud krok 
za krokem o svá práva teprve zápasiti jest 
nucen...“ Do výboru místního odboru byli 
zvoleni Josef Jáně, Jan Motyka, František 
Kozák, Antonín Primes (snad z Chromče) 
a Jan Stejskal (snad z Dolních Studének). 
Ze schválených stanov zjistíme, že 
posláním tohoto spolku „jest přispívati 
k národnímu, duševnímu a hmotnému 
zvelebení krajin na severu a východě 
Moravy. Hlavním prostředkem, jak výše 
zmíněného účelu dosáhnout, je pořádání 
přednášek, divadel, výletů, výstav, 
národních slavností, zřizování a podpora 
škol vůbec, zakládání knihoven a čítáren, 
zřizování peněžních záložen a spořitelen, 
podpora turismu, opatřování levného 
úvěru a obstarávání míst pro živnostenské 
a obchodnické učně.“ Možná právě 
na této schůzi se zrodil nápad založit 
v Bludově občanskou záložnu. To bylo 
snad jediné, co bludovským k naplnění 
programu Národní jednoty chybělo. 
O vše ostatní se staral spolek Svatopluk 
založený již v r. 1881, prozatím – kromě 
hasičů – spolek v obci jediný – ve 
kterém byla sdružena téměř celá obec. 
Občanská záložna Bludov byla založena 
v lednu 1886 – tedy čtyři měsíce po 
zakládající schůzi Národní jednoty. Jejím 
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-placená inzerce-

zakladatelem a prvním předsedou se 
stal farář F. Ermis. Jak jsem již uvedl, 
zprávy o činnosti tohoto spolku je možno 
vyhledat pouze v soudobém tisku Našinec 
(Moravský sever je vydáván teprve od r. 
1900). O dění v bludovském místním 
odboru se totiž nerozepisuje ani JUDr. 
Richard Fischer, loštický rodák a pozdější 
olomoucký starosta, který byl jedním 
z nejaktivnějších členů Národní jednoty 
a který v roce 1935 vydal několikadílné 
paměti na tento spolek. Z nepravidelných 
krátkých zpráv se dozvídáme, že 
předsedou spolku byl Josef Jáně, že 
přednášky dr. M. Hurbana, konané 
v červenci 1891 se zúčastnilo 10 lidí, že 
valnou hromadu 21. 2. 1892 využili ke 
konání dvou přednášek „O zužitkování 
ovoce“ a „O dalším vzdělávání mládeže 

buffetech, velectěným slečnám 
sběratelkám, všem slavným dámským 
spolkům za ochotné spolupůsobení, 
velectěnému učitelstvu za podporu.“ 
 I další novinové zprávy jsou převážně 
poděkování za peněžité dary a sbírky 
pořádané pro „Fond České střední školy 
na severní Moravě“. Čtení o tom, jak 
byly získávány peníze pro zmíněný fond, 
se velmi podobá tomu, jak se několik 
málo let před tím shromažďovaly peníze 
na stavbu Národního divadla v Praze. 
Jen malý příklad opět ze soudobého 
tisku: „Místnímu odboru Ústřední matice 
školské pro Bludov a okolí bylo odvedeno 
na členských příspěvcích celkem 17 
zl., pro Fond české střední školy na 
severní Moravě celkem 375,88 zl., z toho 
z národní slavnosti v Chromči (18. 6. 
1893) 339,11 zl., čtenářsko-zábavní klub 
Svatopluk z Bludova 2,19 zl z divadelních 

her, 28 krejcarů – výnos z prodeje 
českých zápalek, ze sbírky při zahraním 
koncertu 2,60 zl. Snad každá kulturní 
nebo jakákoli společenská akce Čechů 
se tehdy neobešla bez vybírání finančních 
prostředků pro Matici školskou. 
 Zprávy o valných hromadách tohoto 
spolku, v dobovém tisku, jsou jediným 
zdrojem informací, který se zachoval. 
Víme, že se konaly každoročně, v jejich 
organizování se střídaly jednotlivé 
obce. V neděli 18. února 1894 ve 3 
hod. odpoledne se konala v místnostech 
Občanské besedy v Dolních Studýnkách, 
v neděli 17. 3. 1895 ve 3 hod odpoledne 
„Na pivovaře“ v Bludově. Veškerá 
činnost spolku se zaměřila na uskutečnění 
touhy českého občanstva tohoto regionu 
– na zřízení Českého gymnázia na severní 
Moravě.        Stanislav Balík st.

Pokračování příště
škole odrostlé“. Kulturní 
vložku „obstaral“ bludovský 
sextet. Činnost skomírala 
možná i proto, že spolek 
Svatopluk zajišťoval většinu 
činností, které ve svém 
programu nabízela Národní 
jednota.
Česká matice školská 
pro Bludov 
a okolí
 Činnost Národní jednoty 
zcela určitě utlumilo a 
zkomplikovalo založení 
dalšího bludovského spolku 
– „České matice školské 
pro Bludov a okolí“. I 
tento spolek založil a vedl 
bludovský farář František 
Ermis. Jednatelem byl 
Eduard Bednařík. Tato dvě 
jména je možno přečíst pod 
děkovným článkem 28. 6. 
1893 otištěném v Našinci 
(r. XXIX, č. 73). V článku 
se „vzdává dík, za příčinou 
skvělého zdaru národní 
slavnosti pořádané 18. 6. 
1893 v Chromči ve prospěch 
zřízení českých středních 
škol na severní Moravě a 
to: slovutnému obecnímu 
představenstvu v Chromči, 
pp. Brdečkovi, Pospíšilovi 
a Matějíčkovi tamtéž za 
bezplatné zapůjčení zahrad 
nám ku slavnosti, všem 
ctěným hospodyňkám 
chromečským, v popředí 
paní starostové za darované 
potraviny, pořadatelům pp. 
Habermanovi a Primesovi, 
velectěným dámám při
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

PLÁČ V POUŠTI – WARDA SAILLO 
–silný příběh plný života a emocí, 
hledání ztraceného dětství v Maroku
- bylo mi pět, když umřelo mé dětství….

KRÁLOVNIN ŠAŠEK – PHILIPPA GREGORY 
– historický román britské spisovatelky. 

KRÁLOVSKÉ LÉTO – OLDŘICH MIKULÁŠEK 
– poezie. 

NA HORÁCH SRDCE – RAINER MARIA 
RILKE – překlady básní.

SONETY 
– WILLIAM SHAKESPEARE – květy 
poezie.

SLOKY 
O LÁSCE, MOUDROSTI 
A ODŘÍKÁNÍ 
– milostné básně. 

MÁJ  A JINÉ BÁSNĚ – KAREL HYNEK 
MÁCHA – poezie.

KRUTÁ KNIHA AFORISMŮ – FRANCOIS 
DE LA ROCHEFOUCAULD – lehké úvahy o 
těžkém životě.

OBRÁZKY Z KORSIKY – JAN ŠMÍD 
– cestopis.

TVÁŘE V PRACHU ETIOPIE – SAŠA 
RYVOLOVÁ 
– autorka ve svém cestopise popisuje 
příznivcům nezávislého cestování 
neméně vzrušující lokalitu– Etiopii, 
jednu z nejzajímavějších zemí Afriky.

NEW YORK –HANKA HOSNEDLOVÁ 
– s fotografiemi Jefa Kratochvila.

CESTOU HVĚZDY – PAVLA JAZAIRIOVÁ 
– popisy poutních míst – náboženská 
pouť.

ÚDOLÍ FARAONŮ – PHILIPP VANDENBERG 
– příběh dvou mužů, kteří měli stejný cíl 
– znovu objevit starověký Egypt a jeho 
dávno zaniklou kulturu.

LAZAROVA VENDETA – ROBERT LUDLUM 
– další román mistra napětí.

PANÍ BOVARYOVÁ – GUSTAVE FLAUBERT 
– francouzský román z poloviny
19.století je působivou studií ženské
duše a manželské nevěry.

PRŮVODCI NA CESTY 
- RAKOUSKO
- CHORVATSKÉ POBŘEŽÍ
- ITÁLIE
- LONDÝN
- PAŘÍŽ
- ITÁLIE – SEVER
- FRANCIE – ZÁPAD
- ŘÍM
- JIHOČESKÝ KRAJ
- KRAJ VYSOČINA
- SEVERNÍ MORAVA
- JESENÍKY

ZAMBA – RALPH HELFER 
– život s králem zvířat.

CAESARŮV SOUD – STEVEN SAY LOR 
– historický román, jehož hrdina cestuje 
se svou manželkou do Egypta, aby nalezl 
lék na její záhadnou nemoc.

EXPERIMENT – KEN Mc CLURE 
– americké jednotky čelí v Saudské 
Arábii i útoku chemickými zbraněmi.
Po deseti letech začnou jejich příslušníci 
i jejich rodiny trpět záhadnou nemocí…..

ZÁZRAČNÝ DIAMANT – JEAN – JACGUES 
ANTIER – román z 18.století.
PERLA – JOHN STEINBECK 
– strhující příběh prosté rybářské 
rodiny se odehrává koncem 19.století 
v mexickém městečku .

ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ . 
– podle úspěšného televizního seriálu.

DĚTI SI VZÍT NENECHÁM – DONYA 
AL-NAHI – dramatický příběh 
o zoufalství, odhodlání a naději.

BERÁNEK – LENKA PROCHÁZKOVÁ 
– román české autorky.

KONEČNĚ TEN PRAVÝ? – KELLY JAMES 
– ENGEROVÁ 
– dokáže Kate najít trvalou lásku, 
smysluplnou práci a podaří se jí 
zhubnout? Vzdá se Tracy muže,který 
ji miluje, aby mohla zažít sexuální 
naplnění?

DESET LET NA BORNEU – ADA PRYEROVÁ 
– cestopis.

DROBKY Z FRANTIŠKA GELLNERA 
– verše. povídky a satiry.

SMRTÍCÍ OSTŘÍ – RIDLEY PEARSON 
– poutavá detektivka.

VRAŽDA KOČKY DOMÁCÍ – KAREL 
ŠTORKÁN – původní česká detektivka.

JIŘINA ŠTĚPNIČKOVÁ – ŠÁRKA 
HORÁKOVÁ – kdo z hereckých kolegů 
pro ni žádal trest smrti?

KOZA, KTERÁ ŽERE HADY – MIROSLAV 
NOŽINA – výpravy za původními 
obyvateli džunglí Kambodže
a Kalimantanu.

ŠPATNÉ A JEŠTĚ LEPŠÍ ZPRÁVY 
– ANNA BLUNDY – život zahraničních 
dopisovatelů takový, jaký opravdu je.

BOJE O ITÁLII 1943 – 1945 – DOMINICK 
GRAHAM – publikaci doplňují přehledné 
mapy a nákresy, jež čtenáři zprostředkují 
podrobný přehled o dějinách na italském 
válčišti.

ŠUMPERKEM POD KŘÍDLY – 
M.A.ŠAJNOHOVÁ – fotografie.  

DĚTSKÁ LITERATURA
ALENČINA DOBRODRUŽSTVÍ V ŘÍŠI DIVŮ 
A ZA ZRCADLEM – LEWIS CARROLL 
– nejčtenější a nejoblíbenější příběh na 
světě.

O STATEČNÉM SKŘÍTKU DRNOVCI 
– VÍTĚZSLAVA KLIMTOVÁ – kouzelné 
vyprávění o rodině skřítka Drnovce, 
která bydlí v lidské chaloupce.

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE – ZDENĚK 
MILER – klasická pohádka pro nejmenší.

KOUZELNÍCI , ČARODĚJNICE A MAGIE 
– CHRISTOPH DAXELMULLER – tato kniha 
zachycuje vývoj magie a čarodějnictví od 
antiky až po 20. století.

HOROROVÉ PŘÍBĚHY – MICHAEL COX 
– děsivá literatura aneb hádejte, kdo dnes 
přijde na večeři?

RUČNÍ PRÁCE, NÁPADY, RADY   
BATIKUJEME
JARNÍ VYRÁBĚNÍ
TŘPYTIVÉ OZDOBY
KVĚTINOVÉ DEKORACE
DÁRKOVÉ KYTICE

 
 HOLINKOVÁ S., KNIHOVNICE

Č T E N Í  N A  
P R Á Z D N I N Y  
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 Jak naše skautské středisko informovalo v předminulém čísle Bludovanu, 
zapojili se naši členové i letos do celostátní sbírky Pomozme dětem. Její 
součástí je i sbírka Velikonoční skautské kuřátko. Naše nejmenší – světlušky 
– na schůzkách i doma vyráběly z vaječných skořápek a vaty kuřátka, která jsme 
pak prodávali.
 V Bludově jsme sbírku konali ve dnech 11. a 13. dubna. Nejdříve jsme 

Velikonoční skautské kuřátko

prodávali vlastnoručně vyrobená kuřátka na základní škole a na Zelený čtvrtek 13. dubna také po 
Bludově. Skupinky skautů a skautek jste mohli potkat u cukrárny, u obchodního domu a u Bludovské a. 

s. Dohromady jsme vybrali pěknou částku 4293 Kč. Sbírka samozřejmě splňovala veškeré náležitosti – byla nahlášena na obecním 
úřadu, pokladničky byly zapečetěny a rozpečetěny rovněž na obecním úřadu.
Letošního ročníku se v celé republice zúčastnilo 62 oddílů a středisek, které ve svých městech a obcích vybraly opět úctyhodnou 
částku - 564 086 Kč. Celková částka, kterou Junák za 5 let Velikonočního skautského kuřátka do sbírky přispěl, tak činí více než 
2 miliony korun! 
  Vybrané peníze podpoří projekt Pomozte dětem, který se snaží pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem. Děkujeme proto 
všem, kteří se této sbírky zúčastnili.    ses. Kateřina Stonová – Perlička
        dívčí skautský oddíl Strážkyně přátelství

Olympiáda pro seniory se blíží

 S neobvyklým nápadem, jak ukázat dovednosti a um seniorů, 
přišli pracovníci zábřežského kulturáku. Na sobotu 17. června 
totiž naplánovali I. seniorskou olympiádu. Ta by se měla téměř 
ve všem podobat klasické olympiádě, pouze bude na míru 
upravena pro seniory. Soutěžní klání se uskuteční v tradičních 
i méně tradičních disciplínách. Senioři se předvedou ve zpěvu, 
hře na hudební nástroj, umění řečnického projevu, pletení na čas, 
luštění křížovek, tanci a testu počítačové zdatnosti. 

 „Všichni se rádi díváme na sportovní klání na letních i zimních 
olympiádách či paralympiádách nebo dětských olympiádách, 
ale pro seniory se nic podobného ještě neorganizovalo. Věříme, 
že naše seniorská olympiáda bude mít velký ohlas a senioři 
ukáží, že mají stále co nabídnout,“ míní organizátoři a zároveň 
dodávají, že olympiáda je určena všem seniorům ze Zábřeha 
i širokého okolí.
Zájemci mohou získat informace či podávat přihlášky do
10. června osobně v zábřežském KLUBu nebo na tel.: 
583 415 400, 608 74 14 74 (Marie Matisová) či emailové 
adrese matisova@ddm.zabreh.cz

 Ve dnech 16. – 18. června 2006 pořádá pěvecký sbor 
Canzonetta Bludov třídenní festival „Bludovské hudební 
léto“, volně navazující na 6 ročníků hudebního festivalu 
Františka Pavlů. Ten byl zaměřen především na pěvecké sbory 
a hudební soubory, věnující se staré hudbě. Od roku 2000 do 
roku 2005 měla veřejnost možnost shlédnout kromě domácího 
pořadatelského sboru ještě dalších 27 hudebních těles z Moravy 
a Čech.
 Letošní kulturní akce bude jiná svým rozsahem i zaměřením. 
Pozvání také přijal zahraniční host – polský pěvecký sbor 
I. Licea v Glubczycích.
Pátek 16. 6. vystoupení džezových kapel (Teens Jazz Band 
  Velké Losiny, Junior Big  band  ZUŠ Zábřeh, 
  Flash Brass Šumperk) Dle počasí – zahrada 
  kulturního domu nebo sál KD (podle počasí)
Sobota 17.6. koncert pěveckých sborů (Pěvecký sbor I. Licea 
  v Glubczycích, Polsko, pěvecké sbory z Vrbna pod 
  Pradědem, Bruntálu, České Třebové) kostel sv. Jiří 
  v Bludově
Neděle 18.6.  přehlídka dechových hudeb (Modrá muzika, 
  Šumperk, Dechový soubor ZUŠ Šumperk, 
  Bludověnka Holba band, Bludov, Rozmarýnka 
  Bohumila Ryšávky, Rapotín) areál Léčebných 
  lázní Bludov nebo sál KD (podle počasí).   
  Slavnostní zahájení: polský pěvecký sbor 
  1. Lycea Glubczyce, Polsko

Bludovské hudební léto
 Touto kulturní akcí 
chceme připomenout tři 
významné bludovské 
hudebníky, kteří zemřeli 
v r. 2005 a to podle 
jejich žánrového zaměření.
 Láskou Emila Goliasche, bubeníka bludovské dechovky,
byly od mládí bicí souprava a džez, proto i jemu bude patřit 
džezový podvečer.
 Ladislav Blecha, sólista Canzonetty a zpěvák Bludověnky 
miloval zpěv a kytaru. tak jsme ho znali snad všichni. Také 
pro něho budeme tentokrát zpívat i my v sobotu na přehlídce 
pěveckých sborů.
 Honza Adámek hráč na tubu v bludovské dechovce 
vydržel u svého koníčka více jak 40 let a se svým nástrojem 
nejen potěšil spolu s ostatními muzikanty příznivce dechové 
hudby, ale také mnoho našich spoluobčanů vyprovázel na 
jejich poslední cestě. Proto jsme také připravili nedělní koncert 
dechových hudeb jako vzpomínku na dlouholetého člena 
bludovského dechového souboru.
 Tak rozsáhlou kulturní akci pořádáme letos sice poprvé, 
ale věřím, že i přes náročnost organizace (během tří dnů se 
v Bludově sejde více jak 200 účinkujících) se vše podaří.
Přijměte tedy srdečné pozvání na 1. Bludovské hudební léto 
také jako vzpomínku na tři bludovské hudebníky, kteří si to 
právem zaslouží.

Irena Sedláčková, PS Canzonetta Bludov



 V sobotu 6.května 2006 pořádala Okresní organizace Českého svazu chovatelů 
soutěž chovatelských dovedností mládeže v Kulturním domě v Bludově. Soutěž 
se skládala z testů, poznávačky, písemné práce a pohovoru k písemné práci. Každý 
soutěžící mohl získat maximálně 100 bodů. Bludovští mladí chovatelé se zúčastnili 
tohoto okresního kola. V kategorii králíků obsadila druhé místo Aneta Římská se 
ziskem 68 bodů a od prvního místa ji dělily pouhé 3body.Na první místě se ziskem 
70 bodů se umístila Aneta Sábová z Loštic. V kategorii psů  první čtyři místa 
obsadili naši  mladí chovatelé a to: 4. místo se ziskem 64 bodů Jaroslav Hudlík, 
3. místo Monika Hudlíková 77 bodů, 2. místo Pavla Žváčková 86 bodů
a zvítězil s neuvěřitelnými 91 body Vítězslav Hromek. V kategorii drobných 
hlodavců zvítězila Sabina Balatá, taktéž mladá chovatelka z Bludova se ziskem 
77 bodů..Vítězslav Hromek a Sabina Balatá jako vítězové postupují do národního 
kola , které se uskuteční 9-13.srpna v Hradci Králové. Budou reprezentovat 
okres Šumperk a kraj Olomouc. Všichni členové Základní organizace Českého 
svazu  chovatelů v Bludově jim blahopřejí a do národního kola soutěže jim přejí 
to  nejlepší  umístění.                                                             Jan Kacar ZO ČSCH Bludov

Okresní soutěž mladých chovatelů

Vážená paní Mazurová,
 je skutečně škoda, že jste se nikdy nezúčastnila 
velikonočního vyklapávání a opravdu si ho “neužila” jako 
spousta zdejších kluků. Je to škola života.
 Kluci vstávají po páté hodině ráno, byť by si mohli 
vychutnat prázdninové volno - učí se vítězit nad leností, 
posilují svou pevnou vůli. Často se vracejí s rukama do krve 
rozedřenýma od těžkých klapačů - učí se přemáhat bolest, 
učí se sebeovládání.
 A ještě jedné věci se učí. Tomu, že ti největší, nejsilnější 
nebo nejstarší z nich mají právo obohacovat se na úkor 
ostatních.
 Hned na začátku vyklapávání se totiž dva až tři takoví 
mladíci demokraticky sami zvolí za kapitány a tím získávají 
právo napakovat si z výslužky kapsy mnohem víc než ostatní. 
A věřte mi, že rozdíl není vůbec malý. Letos moje dcera už 
nevydržela pravidelně se opakující rituál, kdy se její syn vrací 
z vyklapávání s pocitem, že on a jeho kamarádi byli ošizeni.
 Vydala se jako doprovod se synem, aby viděla, jaká 
pravidla platí mezi dětmi v naší ulici. Rozhodně nechodila 
“v čele” skupiny, jak uvádíte. Nebo jste ji tam viděla?
 Na závěr kapitány požádala, aby vybrané peníze sesypali 
dohromady a předvedli všem, kteří se  na klapání podíleli. 
Vzhledem k tomu, že se chlapcům rozbila skleněná nádoba, 
do které peníze vybírali, nosili je opravdu po kapsách. 
Prosím, ukažte mi ale chlapce, kterého donutila obrátit kapsy!
 Sama jim do výdělku přidala nemalou částku tak, aby 
konečná suma byla dobře dělitelná počtem “klapačů”. Chápu, 
že se to kapitánům nelíbilo, rázem jim ubyla spousta stokorun, 
se kterými jistě počítali ve svém skrovném rozpočtu...
 Tleskám své dceři za to, že svému synovi a jeho 
kamarádům ukázala, že si nemusí dát cokoliv líbit jen proto, 
že ti druzí jsou starší nebo silnější, že za stejné úsilí a stejnou 
námahu mají právo na stejnou odměnu.
 Věřím, že si tito chlapci budou umět příští rok už svoje 
práva obhájit sami.Spíš mě mrzí, že není více maminek, 
babiček i v jiných čtvrtích, které by se zajímaly o to, čemu se 
mezi kamarády učí jejich synové, vnuci a synovci.
 Naše budoucnost je v rukou našich dětí a je jen na nás, jaká 
tato budoucnost bude...  L. Zatloukalová 

Reakce na článek z Bludovanu č.4 KADEŘNICTVÍ IVETA KREJČÍ

Telefon: 583 238 949
Mobil: 607 236 170

Veškeré kadeřnické služby

Provozní doba:
pondělí - pátek 9 - 16 hod.

sobota 7 - 12 hod.
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Ve dnech 8.-27. dubna letošního roku jste mohli 
navštívit v Kulturním domě Bludov výstavu mých 
obrazů. Vernisáž této výstavy proběhla v sobotu 
8. dubna za velkého počtu hostů.
 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci této výstavy.
 Děkuji panu Evženovi Matějíčkovi za pečlivé 
střežení výstavy, děkuji vedoucí KD Jarmile Divišové, 
dále pěveckému sboru. Canzonetta, starostovi 
Ing. Pavlu Stonovi a mé rodině.

Věra Kubík - Kdolská

Poděkování

Skautská expedice Štramberk
 Jako každý rok, tak i tento pořádaly bludovské skautské 
oddíly tzv. expedici. Všichni se na ni velmi těší a mají proč. 
Tento rok jsme vyrazili směr Štramberk. Sešli jsme se v celkem 
hojném počtu před klubovnou (tentokrát měli převahu kluci) a 
vyrazili směr nádraží. Tedy jen někteří, protože polovina jela 
na bludovské nádraží autem. Někteří, co šli pěšky, pak těžce 
litovali, protože tak trochu nestačili Hanesovu kroku. Ale 
nakonec jsme došli všichni. Z bludovského nádraží jsme se 
přesunuli vlakem do Zábřehu, z něhož jsme následovně vyjeli 
rychlíkem směr Studénka. Cesta trvala asi 2 hodiny, a tak se 
všichni zabavili podle vlastní libosti. Od prozkoumání vlaku 
až po spořádání buchet od maminky. 
 Jakmile jsme dojeli do Studénky, přidal se k nám br. 
Australan + Indi. Byli jsme kompletní a nic nám nebránilo 
v tom, abychom se odebrali do posledního spoje, který nás měl 
dovézt do Štramberku. Naším cílem bylo dostat se do arboreta, 
kde jsme se měli utábořit. Štramberk je sice velký, ale nakonec 
jsme do arboreta trefili raz dva. 
 Nejdřív jsme postavili stany, protože se už stmívalo, 
a  pak jsme lehce povečeřeli. A protože se už snášela tma, šli 
jsme se po arboretu porozhlídnout,  abychom další den věděli 
co a jak. Ještě nebylo moc pozdě a tak jsme se šli projít po 
Štramberku.  Mohli jsme vidět nasvícený hrad Trúbu a staré 
dřevěné stavení. Po procházce jsme se pak někteří dobrovolně 
odebrali do stanů, protože jsme věděli, že nás čeká další 
náročný den. S Austrim jsme byli domluvení na budíčku 
v 7:00. Jenže někteří dobří lidé se vzbudili dřív, a tak je 
nenapadlo nic rozumnějšího, než to dávat hlasitě najevo. Tím 
se uspíšil budíček, takže jsme vstávali  v 6:30. Po časném 
budíčku se všichni sytě nasnídali. 
 Austri si pro nás potom připravil jednu postřehovou hru. 
Jejím cílem bylo najít ukryté papírky, na kterých byly napsané 
pověsti. Nejdelší pověst vyhrává. Vítězem se stal br. Cvrček. 
Už se blížilo k poledni a nás čekal hlavní program. Bylo nás 
moc a proto  jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina 
měla za úkol zjistit 10 odpovědí  na otázky týkající se slavné 
jeskyně Šipky, hradu Trúby, Štramberka a podobně. Skupina 

se může ptát kohokoliv, ale 
podmínkou bylo, že nesmí 
navštívit žádné místo, kde 
se platí vstup. To druhou 
skupinku čekalo něco 
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Farní knihovna nabízí
Otče, odevzdávám se ti: Wilfrid Stinissen

Cesta k nebi: Hobizal František

autor knihy oslavil 26.4.2006 - 85 narozeniny

Svatý Ignác z Loyoly: Tohomson František

Sv. Vincenc de Paul: Hünermann Vilém

Farní knihovna je otevřená každý čtvrtek 17:30 - 19:00 hod. 
J.M.

mnohem příjemnějšího. V arboretu jsou totiž lezecké stěny. 
To je to, proč jsme sem hlavně přijeli. Všichni se těšili, až si 
zalezou na skále. Zatímco první skupinka lezla, naše plnila 
zadaný úkol. Myslím, že  jsme se toho zhostili výborně. 
Blížil se čas k obědu, a tak jsme se vrátili zpět. V tábořišti 
už byla i první skupinka, která nám radostně popisovala své 
zážitky. O to víc se naše skupina těšila na lezení po skále. 
Nastala ale doba oběda. Konečně teplé, chutné jídlo! 
 Po výborném obědě jsme celí nedočkaví spěchali rychle 
ke skále. Není to žádná legrace vylézt na laně a potom tzv. 
slanit dolů! Dostalo se na všechny, ale  nevyšlo nám počasí. 
Začal foukat silný vítr a blížila se bouřka. Proto jsme vše 
sklidili a šli se schovat do stanů. Bouřka se přehnala, ale na 
stěnu už se lézt nemohlo, byla  vlhká od deště, a tak jsme 
alespoň pomohli p. Pavlíkovi, jemuž arboretum patřilo. 
Pomohli jsme uklidit a spálit velikou kupu větví. P. Pavlík 
byl rád a nás hřál dobrý pocit vykonaného dobrého skutku 
u srdce. Blížil se večer a my jsme dostali za úkol připravit 
si scénku. Večer se pak konal táborák, kde každý předvedl, 
co umí. Hrálo se na kytaru, zpívalo. Večer uběhl a nám se 
tento pobyt pomalu, ale jistě krátil. Ráno jsme se sbalili, ale 
ještě jsme se s městem neloučili. Ti, co chtěli, šli do kostela 
na mši a ostatní navštívili muzeum Zdeňka Buriana. Pak 
jsme vyšli na vlak. Pro zpestření nám náš vlak ujel. Právě v 
době, kdy jsme vedle něj procházeli, a tak jsme vyšli směr 
Kopřivnice. Tady se zrovna konaly vojenské slavnosti, a 
tak jsme si zkrátili čas při čekání na další spoj. Nakonec 
jsme všichni dojeli domů živí a zdraví. Na konci článků se 
většinou píše, že ti, kteří nejeli, udělali chybu. Ani já od této 
tradice nemohu upustit. Ti, co nejeli, můžou tiše litovat a 
těšit se na další expedici.

ses. Lucie Gronychová – Kometa1. 
skautský dívčí oddíl Strážkyně přátelství
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Ve středu 15.března 2006 jsme poprvé na naší škole uspořádali 
soutěž v SUDOKU. Shodou okolností den před soutěží se stala 
mistryní světa v SUDOKU Češka. Byla to vhodná motivace 
pro všechny soutěžící.Soutěže se zúčastnilo 19 žáků od 5. do 
9. ročníku. Suverénní vítězkou se stala Michaela Brokešová, 
která vyřešila 3 úkoly na 100 % a nevyčerpala ani stanovený 
časový limit.Druhá skončila Lucie Nikolovová a třetí Veronika 
Balharová.Všechny tři jsou žákyněmi 6.A třídy.
 17.března 2006 se všichni žáci od 2. do 9.ročníku zapojili do 
mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN .Soutěž 
je rozdělena do čtyř kategorií.
Nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích:

1. Jakub Kvapil 3.A 55 bodů 1. Libor Svoboda 5.A 87 bodů
2. Tomáš Špička 3.A 46 bodů 2. Tomáš Weiser 5.A 77 bodů
3.- 4. Lucie Strouhalová 3.A 45 bodů 3. Dominik Komínek 4.A 76 bodů

Zuzana Chalupová 2.A 4. - 5. Jana Kotrlá 5.A 74 bodů
5. Martin Stuchlý 3.A 41 bodů Hana Váňová 5.A
6. Tereza Nováková 3.A 38 bodů 6. Vlastislav Kubíček 4.A 71 bodů
7. Renek Durchánek 3.A 37 bodů 7. Kristýna Janigová 4.A 70 bodů
8. Veronika Ignačáková 2.A 36 bodů 8.. Ondřej Huf 5.A 68 bodů
9. Vojtěch Vyroubal 3.A 35 bodů 9. Martin Diviš 5.A 64 bodů
10. Martin Svítil 2.A 34 bodů 10.-11. Bára Horká 5.A 62 bodů

Markéta Peichlová 5.A

1. Michaela Brokešová 6.A 78 bodů 1. Michaela Daňková 9.A 66 bodů
2. Vítězslav Hromek 6.B 66 bodů 2. Olga Hradecká 9.A 64 bodů
3. Markéta Válková 7.B 64 bodů 3. Josef Váňa 9.B 63 bodů
4.-5. David Svršek 6.A 63 bodů 4. Martin Huf 9.B 54 bodů

Radek Vařeka 7.B 5. Eliška Turková 9.B 52 bodů
6. Hana Balcárková 7.B 60 bodů 6. Martina Kašparová 9.A 51 bodů
7. Marek Blaťák 6.A 58 bodů 7. Jakub Svoboda 9.A 48 bodů
8. Jakub Stuchlý 7.A 56 bodů 8. Eva Tomáštíková 9.A 47 bodů
9. Lucie Nikolovová 6.A 50 bodů 9. Helena Juránková 8.A 46 bodů
10. Stanislav Čmakal 6.A 49 bodů 10. Petr Zatloukal 8.B 45 bodů

CVRČEK  - 2. a 3. ročník – 46 žáků   KLOKÁNEK – 4. a 5. ročník -53 žáků

BENJAMÍN–6. a 7.ročník–77 žáků   KADET – 8. a 9. ročník – 76 žáků

Matematické soutěže

5.dubna se šest žáků naší školy zúčastnilo okresního kola 
matematické olymiády. V soutěži bylo  v 6.ročníku 60 žáků 
z 18 škol., 24 žáků se stalo úspěšnými řešiteli a mezi nimi i 3 
žáci naší školy: Michaela Brokešová( 10.-12. místo), Vítězslav 
Hromek a Marek Blaťák. V 8.ročníku se úspěšnou řešitelkou 
stala Helena Juránková.

 11.dubna se tři žáci 5.ročníku zúčastnili Matematické 
soutěže 5.tříd. Ze 77 žáků z 22 škol bylo 24 žáků úspěšných 
a 2 z nich z Bludova : 
Tomáš Weiser ( 8. místo) a Jiří Krejčí ( 20. místo).

 Poslední matematickou soutěží ,v níž nás žáci naší školy 
reprezentovali v okresní soutěži, byla Pythagoriáda.Největšího 
úspěchu dosáhla opět Michaela Brokešová, která se umístila na 
3.-6. místě.

                           Blahopřejeme všem vítězům.
Mgr.Květoslava Procházková

Sudoku.

Matematická olympiáda 6. tříd

Matematická olympiáda 5. tříd
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Benjamín

Kadet

Cvrček

Klokánek

Divadlo ZAHRADA 24.4.2006
pobavilo děti z prvních, druhých, třetích i čtvrtých tříd naší školy.
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DEN ZEMĚ
I pro prvňáčky jsme přichystali zábavné odpoledne. V areálu školní zahrady plnily děti úkoly u deseti stanovišť. Děti se moc snažily. 
Na jednom stanovišti děti odpovídaly na otázku: Jak budu chránit přírodu? Některé odpovědi byly velmi zajímavé.
Nejvíce bodů získala: Darina Jílková, Ladislav Drážný, Barbora Blatná, Kristýna Kočí, Anežka Kacarová, Eliška Tichá, Michal 
Šebela.

21.4.2006 DEN ZEMĚ
Autobusem jsme se dopravili do Šumperka a došli do parku k Vile Doris, která celou akci pořádala. Za vstupné 20,- Kč jsme dostali 
papírovou tašku a mohli jsme si na mnoha stanovištích vyzkoušet svou obratnost, vyrobit dárek pro maminku na Den matek nebo 
se podívat, jak můžeme některé látky recyklovat a tím šetřit přírodu. Dopoledne nám rychle uběhlo. Už se těsíme, až zase příští rok 
pojedeme.     

Mgr. M. Kohajdová a žáci 3. třídy

MORAVSKÝ ZVONEČEK

   Soutěže ve zpěvu hanáckých písniček se zúčastnila 
4 děvčata z naší školy. V okrskovém kole soutěže byla 
nejúspěšnější JANA ČERNÍČKOVÁ z 2. třídy a postoupila
do okresního kola. I tam zazpívala své dvě vybrané písně
bez hudebního doprovodu na jedničku a zaslouží si pochvalu
za reprezentaci školy.      

J. Kurtejová.
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