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Vážení spoluobčané,

chceme vás informovat o dalším 
pokračování budování splaškové 
kanalizace, respektive již jen o budování 
zbývajících částí přípojek a také 
informovat o tom, jak pokračuje 
připojovaní jednotlivých objektů na 
kanalizaci.

Velmi nás trápí, že po napojení 
nemovitostí si někteří občané pletou 
kanalizaci se smetištěm. Využívají, až 
zneužívají, anonymity a do vybudované 
splaškové kanalizace kromě odpadních 
vod splachují nebo vhazují předměty, 
které do kanalizace rozhodně nepatří 
(např. hadry, vlhčené ubrousky, dámské 
hygienické potřeby, kusy dřeva, malé 
hliníkové nádobky od paštik a jiných 
pokrmů, atd.). S těmito předměty si 
čerpadla v přečerpávací stanici v žádném 
případě neporadí. Díky těmto předmětům 
se čerpadla ucpávají a tím, bohužel, 
narůstají náklady na opravy. A ty nejsou 
malé – navíc se prodražují o dopravné 
opravárenských firem. Pokud i po tomto 
upozornění budou někteří občané nadále 
stejně bezohlední, potom budou náklady 
na čištění čerpadel stále narůstat,  což 
může vést až ke zdražení stočného!!! 
A to si snad nikdo z vás nepřeje!!!

Stočné pro občany, které je navrženo 
podle směrných čísel, vycházejících 
z vyhlášky 428/2001 Sb a vyhlášky 
515/2006 Sb. (nesprávně nazývané tzv. 
paušálem), bylo schváleno radou obce 
dne 19.4.2007 s účinností od 1.5.2007 ve 
výši 600,- Kč na osobu a rok, čož činí 
50,- Kč na osobu a měsíc. Provozovny, 
organizace, chaty a chalupy budou řešeny 
samostatně. Stočné bude vycházet opět 

za směrných čísel příslušných, výše 
citovaných, vyhlášek.

Ke dni 20.4.2007 chybělo dokončit 
pouze 12 ks soukromých částí přípojek. 
Jedná se o části přípojek u objektů, 
jejichž majitelé většinou nebydlí 
v Bludově, někteří z nich dokonce 
pobývají mimo území ČR. Obec Bludov, 
jako vlastník a provozovatel splaškové 
kanalizace, stojí před rozhodnutím, zda 
tyto části přípojek dokončit, aby mohla 
být provedena také jejich kolaudace na 
základě vydaného stavebního povolení, 
nebo je dále nedokončovat a vyřadit je 
z připravované kolaudace. Pokud by 
nedokončené přípojky byly vyřazeny 
z připravovaného kolaudačního řízení, 
pak by si vlastníci nemovitostí v případě 
pozdějšího napojení byli nuceni zajistit 
„Územní souhlas“ (dříve stavební 
povolení) sami a dokončit přípojky na 
vlastní náklady.

Situace v napojování nemovitostí na 
kanalizaci se v měsíci dubnu zlepšila. 
K 20.4.2007 již bylo napojeno 523 
přípojek (57,3%) a 1.978 osob 
(63,4%) . I přes tento zlepšený stav 
žádáme vlastníky nemovitostí, kteří ještě 
nejsou napojeni, aby tak v co nejkratší 
době učinili. Hrazení stočného od 
měsíce května 2007 se týká i majitelů 
nemovitostí, kteří k 1.5.2007 nebudou 
na splaškovou kanalizaci připojeni!!!  
(Možnost připojit se měl každý, stejně 
jako již 1.978 osob připojených).

Znovu připomínáme, že propojení si 
můžete provést sami, nebo si objednat 
odborníka, který vám propojení provede. 
Propojení si hradí každý vlastník 
nemovitosti sám. Dobrá spolupráce je 

s následujícími místními firmami: 

Zatloukal Petr   tel. 602-750 995
Jarýn Aleš tel. 737-585 037
Pösl František tel. 606-905 448
Markovský Zdeněk   tel. 603-249 440

!!! Nezapomeňte - po propojení 
potrubí z vašeho objektu a s revizní 
šachtou není možné propojení ihned 
zasypat, aniž by proběhla kontrola 
propojení příslušným pracovníkem 
obce a to
Balát František 603-521 264  
   583-301 446
Tolarová Hana 737-549 522  
   583-301 438
Fousek Jan 604-679 623  
   583-301 437.          

Splašková kanalizace a ČOV

V pondělí 7. května 2007
proběhne v 18 hodin

pietní akt u Pomníku padlých
u příležitosti 62 let osvobození naší 

vlasti od nacistické okupace.
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V platnosti zůstává, že není možné 
do nové oddílné splaškové kanalizace 
napojit pouze přepad ze septiku nebo 
jímky (septik či jímka musí být vyřazeny 
z provozu – viz §18 odst.4 Zákon 
o vodovodech a kanalizacích 274/2001 
Sb.). Rovněž není možné napojit dešťové 
a povrchové vody či močůvku od 
domácích zvířat – jejich napojením 
by se velmi zhoršila funkce čistírny.

Dále vás upozorňujeme, že dle Zákona 
274/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek 

428/2001 Sb. a 515/2006 Sb., jste 
povinni na kanalizaci napojit všechny 
splaškové vody z vašich nemovitostí. 
Pokud tak neučiníte, budete pak muset  
při kontrolách dokladovat, jakým 
způsobem své odpadní vody likvidujete. 

Odběratel je povinen dle Zákona 274/
2001 Sb. a  prováděcí vyhlášky 428/2001 
Sb. a 515/2006 Sb. uzavřít s vlastníkem 
popř. provozovatelem kanalizace 
smlouvu o odvádění odpadních vod.
Neuzavření smlouvy o odvádění 

odpadních vod ze strany odběratele je 
považováno v souladu s ustanovením 
§ 10 odst. 1 písmo b) a odst. 2 písmo b) 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, za neoprávněné 
vypouštění odpadních vod do kanalizace 
a v takovém případě může být dotyčnému 
odběrateli udělena pokuta až do výše 
15.000,-Kč v souladu s ust. § 34 odst. 
1 písmo f) a g) a odst. 2 zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
    OVŽP

oznamuje vyhlášení  veřejné výzvy dle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků na obsazení místa

účetního (účetní)  
Obecního úřadu Bludov 

Místo výkonu práce: Obecní úřad  Bludov
Základní požadavky: 
 - Středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitou
 -  Dobrá znalost účetnictví a práce na PC
 -  Samostatnost a schopnost komunikace s lidmi
 - Znalost problematiky účtování obcí a praxe v samosprávě nebo 
  státní správě vítána 
 -  Splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance 
  (úředníka) podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
  územních samosprávných celků v platném znění.
Náležitosti přihlášky:
 - jméno, příjmení, titul
 - datum a místo narození
 - státní příslušnost
 - místo trvalého pobytu
 - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 
  k pobytu, jde-li o cizího státního  občana
 - datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které je nutno doložit k přihlášce (dle § 6 
odst.4 zákona 312/2002 Sb.):
 -  Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních  
  a kvalifikaci.
 -  Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
  (nebo kopie žádosti)
 -  Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena dle 
vykonávané práce v 8-9 platové třídě v souladu s nař. vl.č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění.
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.
Lhůta podání přihlášky je do  : 10. 5. 2007 do 14:00 hod.
Místo podání přihlášky: Podatelna Obecního úřadu Bludov, 
Jana Žižky 195, Bludov
Adresa na kterou je možno přihlášky zasílat poštou:  
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov.
Obálku označte „Veřejná výzva- účetní“
    Ing. Pavel Ston, v.r., starosta obce

Obec Bludov
se sídlem Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 

Obec Bludov, zřizovatel Mateřské školy Bludov, příspěvkové 
organizace, Polní 502, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele

Mateřské školy Bludov, příspěvkové organizace

Požadavky :
Ø předpoklady pro výkon funkce ředitele  – vzdělání 

a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ø 3 roky praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti
Ø znalost problematiky řízení školství a školské 

legislativy
Ø dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky :
Ø ověřené  kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 

vzdělání  ( u VŠ diplom a vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce ) a dokladů o dalším vzdělávání

Ø doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený 
posledním zaměstnavatelem

Ø strukturovaný životopis
Ø koncepci rozvoje mateřské školy v maximálním 

rozsahu 3 stran strojopisu
Ø výpis z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců ) nebo 

doklad o jeho vyžádání
Ø čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/

1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady 
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 
a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších 
předpisů – tento doklad předkládají pouze uchazeči 
s datem narození     před 1.12.1971

Ø lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce 
ředitele ( ne starší 3 měsíců )

Předpokládaný nástup :  k 1.7.2007

Podání přihlášek :  
V termínu  do 10. 5. 2007

Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: 
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
nebo osobně doručte do podatelny Obecního úřadu Bludov, 
nejpozději do uzávěrky 10.5.2007 do 14,00 hodin.  
Zalepenou obálku výrazně označte „konkurs – neotvírat“.

Obec Bludov
se sídlem Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V květnu 2007 oslaví :
Balharová Ludmila Příční  70 let
Baslerová Anna  J. Žižky  75 let
Nimrichtrová Marie R.Kordase  75 let
Šupina František Komenského 75 let
Hojgrová Věra Žerotínova  80 let
Souralová Aloisie Příční  81 let
Sadílek Josef Tyršova  81 let
Macková Ludmila Jiráskova  83 let
Matýsková Věra Lázeňská  84 let
Šubrtová Ludmila Školní  85 let
Sobotková Marie Dr. Březiny 86 let
Pregetová Ludmila K.Hlásného 86 let
Šindlerová Františka 8. května  86 let
Losová Anna Tyršova   87 let
Preget Josef K.Hlásného 91 let

na květen 2007

Středa  2. 5. 17:00 Žákovská akademie

Pátek  4. 5.  16:00 Dětská diskotéka

Sobota  5. 5. 14:30 Pověsti české

Pondělí  7. 5. 18:00 Kladení věnců u Pomníku
     padlých

Pondělí  7. 5. 19:00 Vlčnovjanka

Pátek     11. 5.   Setkání osmdesátníků

Sobota    19. 5.        6:30      Zájezd ZOO a Dinopark

Úterý 22. 5.   7:00 Zájezd do Klodzka

Pátek 25. 5. 17:00 Koncert KPH - zámek

Sobota 26. 5.  6:30 Zájezd do Klodzka 

Neděle 27. 5. 14.00 Kácení máje – Vlčí důl

POZVÁNKADne 15. května 2007 oslaví své 
75. narozeniny paní 

Marie Nimrichtrová
Všechno nejlepší hodně štěstí a spokojenosti 
přeje vnučka Gabriela s rodinou.  
K přání se připojuje i Sbor pro obćanské
záležitosti.

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče do

Dinopark Vyškov
ZOO Brno

Sobota 19. května 2007
odjezd v 6:30 hod. od kulturního domu

děti a důchodci 300,- Kč
dospělí 350,- Kč

Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 
(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Starosta obce Bludov
zve všechny spoluobčany

na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA ČISTIČCE 

ODAPDNÍCH VOD
Objekt ČOV bude zpřístupněn veřejnosti

v úterý 8. května 2007
od 10 do 16 hodin, a to vždy každou celou 

hodinu.
Přijďte se podívat!

květen 2007

PRODEJE  v kulturním domě

Prodeje v květnu 2007 v kulturním domě
Čtvrtek 3. 5.
Úterý a Středa  9. a 10. 5. - levný textil
Pondělí 14. 5., Pátek  18. 5., Středa 30. 5.

- 
ne

pr
oš

lo
 ja

zy
ko

vo
u 

ko
nt

ro
lo

u 
-

- 
ne

pr
oš

lo
 ja

zy
ko

vo
u 

ko
nt

ro
lo

u 
-



Kulturní dům Bludov

zve děti a rodiče
v sobotu 5.května ve 14:30 hodin na
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OSVOBOZENÍ NAŠÍ REPUBLIKY

Středa 2. května  -  17:00 hodin  Žákovská akademie 
    /kulturní dům/
Sobota 5. května  -   14:30 hodin Pověsti české  
    /kulturní dům/
Pondělí 7. května -  18:00 hodin  Slavnostní kladení věnců  
Pondělí 7. května -  19:00 hodin Vlčnovjanka 
    /kulturní dům/

Program oslav 

POVĚSTI ČESKÉ
/pohádky z naší minulosti/

Pro hereckou dvojici HRUŠKOVÁ - PŘEUČIL zpracoval 
dramaturg České televize JIŘÍ CHALUPA. Na jevišti 

se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše 
a silného Bivoje. Poutavé písničky ZDEŇKA BARTÁKA 
si děti zpívají spolu s herci. Malí diváci se nejen pobaví 

vtipným řešením loutek JAROSLAVA DOLEŽALA, 
ale sami se také zúčastní děje na jevišti a zahrají 

si některou z historických postav.

vstupné 20.-Kč

5. června 2007 Broumovské stěny - Dobrošov, 

cena 230,- Kč, 19 volných míst

30.6.2007 Zaté Hory - Otmuchow, 
cena 220,- Kč, 20 volných míst

7. 7. 2007 Sobotka - Rozárium, hrad Kost, 

cena 250,- Kč, 10 volných míst

Zahrádkáři nabízejí volná 
místa

na zájezdy:v

Přihlásit se můžete do konce května u F. Kranicha, 
R. Brokešové, J. Sokolové

v

Kulturní dům Bludov
Vás zve na tradiční

Žákovskou akademii
Středa 2. května 2007

v 17:00 hodin - Kulturní dům Bludov
Vystoupí žáci hudebních kurzů při

Kulturním domě Bludov 

- vstupné dobrovolné -

Zveme vás na vystoupení 
slovácké krojované dechové hudby 

Kulturní dům Bludov
Pondělí 7. května 2007 v 19:00 hodin

-vstupné 40.- Kč -

Vlčnovjanka

Klub přátel hudby Bludov
Vás zve na koncert

v pátek 25. května 2007
v 17:00 hod. na zámku v Bludově

vystoupí: 
Václav Vonášek - fagot

a Jana Vonášková - housle

vstupné 30,- Kč
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

29.3.2007 se družstvo žáků 4. a 5. tříd zúčastnilo finále ve 
vybíjené. Na V.ZŠ v Šumperku se sešlo 11 družstev, která 
postoupila z okrskových kol. Po vyčerpávajících bojích takřka  
o každý míč skončili naši žáci na skvělém 2. místě. 
Blahopřejeme.  Mgr. Eva Macková

Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhl žák 5. třídy naší školy 
Vlastislav Kubíček. 3. 4. 2007 se zúčastnil okresního kola 
matematické soutěže v Šumperku. V konkurenci 60 žáků ze škol 
celého šumperského okresu zvítězil. 
K tomuto úspěchu blahopřejeme.  Mgr. Eva Macková

Finále vybíjené Matematická soutěž

První venkovní soutěží letošní sezóny bylo 
klání v Troubelicích  v sobotu 21. dubna
v disciplínách štafeta požárních dvojic 
(ŠPD) a požární útok podle mezinárodních 
pravidel CTIF (PÚ CTIF).
V mladší kategorii ve ŠPD zvítězil Kolšov 
časem 71,13s před Bludovem 76,22s 
a třetími Troubelicemi 90,71s. V PÚ CTIF 
zvítězil Bludov 52,40s s velkým náskokem 
před Kolšovem 81,86s a Troubelicemi 
111,53s. Celkovým vítězem se stalo 
družstvo Bludova před Kolšovem 
a Troubelicemi.
Ve starší kategorii ve ŠPD zvítězilo 
družstvo Bludova 57,32s před Kolšovem 
58,68s a Dolními Studénkami 59,69s. 
V PÚ CTIF zopakoval vítězství Bludov 
60,22s daleko před Dolními Studénkami 
97,84s a Kolšovem 133,75s. Celkovým 
vítězem se tak jako v mladší kategorii 
stalo družstvo Bludova před Dolními 
Studénkami  a Kolšovem.
Ostatní družstva v obou kategoriích 
skončila daleko za vítěznými trojicemi.
Odměnou a odpočinkem byla návštěva 
jarmarku na nedalekém hradu Sovinec, 
která zakončila velice úspěšný sportovní 
den.
Před dalšími soutěžemi je pořadí v Lize
mladých hasičů okresu Šumperk
následující:

Kategorie mladší:  1. Kolšov A,  
2. Bludov,  3. Kolšov B
Kategorie starší:  1. Bludov,  
2. Dolní Studénky,  3. Kolšov
V celostátní hře Plamen, jejíž okresní 
i krajské kolo se letos uskuteční na 
drahách víceúčelového sportovního 
areálu v Bludově, je průběžné pořadí 
následující:
Kategorie mladší: 1. Bludov, 2. Kolšov A  
3.-4. Chromeč a Dolní Studénky
Kategorie starší :  1. Bludov,  2. Kolšov,
3. Dolní Studénky

Dalšími  akcemi jsou poh. soutěž 
v Dolních Studénkách 1.května, dále Liga 
MH v Kolšově 8. května a velice důležité
okresní kolo celostátní soutěže Plamen,
které se uskuteční 12. května ve 
víceúčelovém sportovním areálu 
v Bludově. Tato soutěž určí první dvě 
družstva starší kategorie, která budou 
náš okres reprezentovat na Krajském 
kole mládeže a dorostu 9. – 10. června 
v Bludově. V sobotu 9. června proběhnou 
všechny disciplíny mládeže, které jsou 
jinak rozděleny do celého roku   
a v neděli 10. června potom disciplíny 
dorosteneckých družstev a jednotlivců 
s malými změnami shodné se soutěžemi 
dospělých.

Na závěr ještě připomenutí všech 
plánovaných hasičských soutěží v roce 
2007 v Bludově:
12. května - Okresní kolo mládeže 
a dorostu okresu Šumperk
19. května - Pohárová soutěž mladých 
hasičů SDH Bludov
22. května - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje  územní odbor sever
(postupová soutěž hasičů z povolání)
2. června  - Okresní kolo mužů a žen 
v požárním sportu okresu Šumperk
9. –10. června  - Krajské kolo mládeže 
a dorostu Olomouckého kraje
(soutěž má právo uspořádat okres Šumperk
jednou za 5 let, jde o nejvýznamnější
akci, kterou lze v bludovském sportovním 
areálu uskutečnit, pro Mistrovství republiky
je nutný ovál o délce 400m)
4. srpna  - Velká cena okresu Šumperk 
v požárním útoku mužů, žen 
a veteránů „ HOLBA CUP 2007 „
22. září  -  „ Bludovská stovka „ 
– běh mužů, žen dorostenek 
a dorostenců na 100m s překážkami. 
Závěrečné vyhodnocení okresního seriálu.
Na všechny tyto akce Vás co 
nejsrdečněji zve Sbor dobrovolných 
Hasičů Bludov.

Hasičská mládež pokračuje jarními koly soutěží



V letošním roce slaví světový skauting 
sté výročí svého založení. V roce 
1907 uskutečnil anglický generál 
Robert Baden-Powell první skautský 
tábor na světě – v červenci a srpnu 
tábořil s několika chlapci na ostrově 
Brownsea na jihu Anglie. Od té doby
se začala myšlenka skauting 
lavinovitě šířit po celé Evropě 
a celém světě, takže v současnosti 
je na celém světě pouze pět zemí, 
kde neexistuje skautská organizace 
– např. v komunistické Korejské lidově 
demokratické republice, na Kubě apod. 
V současné době má skautské hnutí 
hodně přes padesát milionů členů 
a nikdo nedokáže spočítat, koho všechno 
svými myšlenkami života ve službách 
Bohu, bližním i sobě ovlivnilo.

Dějiny českého skautingu
Poměrně brzy od začátku hnutí pronikají 
skautské myšlenky i do českých zemí, 
kam je přináší středoškolský profesor 
tělocviku Antonín Benjamin Svojsík, 
a to již v roce 1911 – v roce 1912 
uskutečnil první tábor pod hradem 
Lipnicí u Orlovské myslivny, kam šli 
tehdejší jeho účastníci z Prahy pěšky 
a věci si vezli na velkém vozíku. Ještě 
před první světovou válkou se tak začala 
psát pohnutá historie českého skautingu, 
který dostal specificky český název 
Junák. Po utlumení činnosti za první 

světové války přichází první zlatá doba 
českého junáctví za první republiky, doba 
velkého rozvoje co do kvality, i co do 
kvantity. Na konci tohoto období v roce 
1938 sdružovaly skautské organizace 
přes šedesát tisíc členů. Přichází však 
druhá světová válka a s ní první zákaz 
skautingu, který vydal K. H. Frank 28. 
října 1940. Mnoho skautů odchází do 
zahraničních legií a plní svůj skautský 
slib „milovat vlast svou a sloužit jí věrně 
v každé době“ nasazením a mnohdy 
i položením života v bitvách v Evropě 
i severní Africe. Mnozí z těch, kteří 
zůstali doma, se zapojilo do domácího 
odboje. Ví se přinejmenším o šesti 
stovkách skautů, kteří za svou činnost za 
války zaplatili životem.
Po druhé světové válce přichází 
největší rozmach – v té době bylo 
v republice téměř čtvrt milionu skautů. 
Tato doba však není dlouhá. Nástup 
komunistického režimu s sebou kromě 
života v nesvobodě přinesl i zákaz 
organizace, která vychovávala lidi 
k čestnému a svobodnému životu. 
Od únorových událostí roku 1948 
přichází útlum, definitivní zákaz 
a sloučení s Pionýrem přichází 
k začátku roku 1950. Mnoho skautů se 
zapojilo do třetího odboje, stovky jich 
byly zavřeny, několik i popraveno či 
v bolševických kriminálech umučeno. 
Ze sousedního Klášterce pocházel 

dvacetiletý skaut Alois Valenta, který
byl komunistickou státní mocí zastřelen.
V roce 1968 spolu s událostmi Pražského 
jara dochází ke krátké obnově skautingu, 
která však dlouho nepřežila začátek 
okupace Československa pěti státy 
Varšavské smlouvy se Sovětským 
svazem v čele. Opět dochází k útlumu 
činnosti, a tak jak u dvou předchozích 
totalit, i v tomto případě je do dvou let 
po všem. Skautské oddíly musí všechen 
svůj majetek předat pionýrské organizaci 
a v září 1970 dochází k definitivní 
likvidaci.
Nicméně všeho jenom dočasu – již 
v prosinci 1989 dochází k třetí obnově 
skautingu v naší zemi. Myšlenky, 
na kterých hnutí stojí, jsou zřejmě 
tak životaschopné, že je ani trojí 
zašlapání do země nedokáže zničit. 
Dochází k rychlé obnově. V současné 
době tak skauting v českých zemích 
působí v kuse již osmnáctý rok 
– tedy téměř tak dlouho, jako za první 
republiky. V současné době je s téměř 
padesáti tisíci členů největší dětskou 
a mládežnickou organizací v republice.
A dějiny junáckého hnutí jsou věrným 
obrazem dějin české společnosti. Junáci 
byli jednou respektovaná organizace, 
podruhé přisluhovači imperialistických 
sil a jedni z nejzatracovanějších, jednou 
ministři vlády, zakrátko MUKLové 
(Muži Určení K Likvidaci) v těch 
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Ve středu 28. března slavili všichni učitelé 
svůj svátek. Rozhodli jsme se, že oslavíme 
den učitelů netradičně, a tak jsme v úterý
27. března pojali školu hravě, tak jako 
nám to doporučuje J. A.Komenský, učitel 
národa.

Děti si den předem vybraly dvě činnosti, 
které chtěly následující dopoledne 
absolvovat. Na výběr měly z batikování, 
savování, tvorby v keramické dílně, luštění 
hlavolamů, pečení velikonočních perníčků, 
florbalu, netradičních her v tělocvičně, 
aerobiku nebo tvoření korálkových přívěsků 
na klíče.

Domů si každý odnášel nejen výrobek, 
nebo zážitky, ale i zkušenosti a vědomosti.

Dětem i učitelům se den líbil a už se 
těšíme, že si to za rok třeba zopakujeme.

Michaela Brumarová

Den dovedností

Skauting v Bludově
Spolky a spolkový život jejich členů od konce 19. století – XX. pokračování
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nejhorších uranových dolech.
Ke skautingu se hlásí (hlásila) celá 
řada světových i našich osobností 
– ať to již byl první člověk na měsíci 
– Orlí skaut Neil Armstrong či z českých 
ministr Prokop Drtina, básník Jiří 
Wolker, Miloslav kardinál Vlk, všichni 
polistopadoví prezidenti Akademie věd, 
bývalý prezident Václav Havel, několik 
současných poslanců atd.

Počátky skautingu v Bludově
Skauting minulých etap toho v Bludově, 
co se týče pramenů, mnoho nezanechal. 
Jedinými dochovanými kronikami ze 
starších dob je kronika z let 1937-38 
a z prvního tábora v roce 1946, dále 
seznam členů druhého oddílu z roku 
1945 a jeho družinová kronika, desky 
kroniky z roku 1968, registrační listy 
až po roce 1990 a několik osobních 
vzpomínek. 
Zakladatelem prvního skautského oddílu 
v Bludově byl student litovelského 
gymnázia Josef Cyril Kotrlý (v dubnu 
a květnu 1945 místopředseda České 
národní rady, který dojednával kapitulaci 
německého velení Prahy a který byl 
až do roku 1948 generálním konzulem 
v Kanadě, kde také po komunistickém 
převratu zůstal v trvalém exilu). Na 
skutečné počátky vzpomínal jeho bratr 
Alois Kotrlý: „Skauting v Bludově 
byl založen v roce 1919 z iniciativy 
mého nejstaršího bratra Josefa, studenta 
gymnasia v Litovli a funkcionáře 
tehdy již početného skautského oddílu 
tamtéž. O skautském hnutí se můj bratr 
dozvěděl, jak uváděl později, přímo 
od zakladatele hnutí „Junák - Český 
skaut“ prof. A. B. Svojsíka na přednášce 
v Litovli ještě za monarchie R-U 16.6. 
1918. Brzy po tomto vystoupení založil 
prof. K. Urban z gymnasia oddíl skautů. 
... Pokud si ještě dnes vzpomínám, 
bludovský oddíl čítal cca 12 - 16 členů, 
většinou studentů např. Kozák Ladislav, 
Rýznar Jan, Langr Karel, Kotrlý Karel, 
Kotrlý František, Kotrlý Alois, Bauer 
Ervin, Valenta Jan, Ščudla V. a ještě 
dvě osoby z dolního konce - snad 
Barvínek a Směšný. Vedoucím byl bratr 
Josef. Schůzky se konaly na různých 
místech kolem Bludova např. Brusná, 
u Rozárky, Gryngle, na Zámečku aj. 
Pokud šlo o stejnokroje, každý člen to 
řešil dle svých možností a postupně, 
a to obarvením košile na zelenou, 
stejně tak se šátkem, kalhoty krácením. 
Jen hole se daly sehnat snadně, ale 
jejich kování musel provést některý 
z mistrů kovářů (Jorda či Bezděk). 

Určité součástky stejnokroje se daly 
sehnat z odprodeje po americké 
armádě, což zařizoval jeden člen 
z oddílu. ... Mimo pochůzky kolem 
Bludova organizovali se vycházky pěší 
do vzdálenějších míst: Nový zámek 
u Hanušovic, Bradlo, Drozdovská 
pila aj. Tam došlo k setkání se skauty 
zábřežskými. ... Největším zážitkem 
bylo během krátké činnosti skautů 
v Bludově zájezd na první setkání 
skautů z celé ČSR do Olomouce ve 
dnech 27. - 29. srpna 1921. ... Krásné 
vzpomínky prožité na 1. sjezdu skautů 
v roce 1921 v Olomouci zůstávají trvalé. 
... Josef odešel v roce 1922 do Prahy 
na studium a Karel odešel po dvou 
letech také. Nikdo z těch bludovských 
již nepokračoval. Byla to škoda. Vím, 
že ti všichni byli také v Sokole včetně 
i mých všech bratrů.“ 
Po roce 1924 opravdu v Bludově nikdo 
nepokračoval. Junácká pochodeň u nás 
vzplála po třinácti letech roku 1937.

Bludovský skauting v době těsně 
předválečné
Roku 1937 vzniká v Bludově skautské 
středisko, hlavně z iniciativy Františka 
Diviše a Karla Jekla. K němu se asi 
po čtrnácti dnech přidává chlapecký 
spolek „Černá ruka“. Junáci vyvíjejí 
svou činnost bez zázemí klubovny, které 
se jim dostane až po válce. Konají se 
schůzky v okolí Bludova. Do činnosti 
je zapojena v souladu s požadavky doby 
i výchova branná - nácvik úkrytu při 
náletu atd. Svou samostatnou činnost 
vyvíjejí i družiny. Oddílové schůzky se 
konaly v hostinci pana Šimka. Obsahem 
těchto schůzek byly podle kroniky téměř 
jen organizační záležitosti – vybírání 

příspěvků, registrace atd. Počet členů 
kolísal kolem 30. (V této době byl 
skautem již i br. František Pavlů 
a br. Oldřich Pavlů - donedávna činní 
činovníci střediska.) 
Tábory se nekonaly, o prázdninách 1938 
se konala cyklistická čtyřdenní výprava 
ke hrobu prezidenta Osvoboditele - do 
Lán.
Z této doby se také zachovala cenná 
památka - relikvie. Je to středisková 
vlajka, která nese nápis „Skaut RČS 
Bludov“, kterou dodnes středisko 
při slavnostních příležitostech nosí 
v průvodu a na niž skládají činovnický 
slib nově zvolení činovníci střediskové 
rady.
Zápisy zmíněné kroniky se končí 
koncem roku 1938, činnost byla 
vyvíjena ještě nějakou dobu poté. 
V červenci 1940 byl Junák rozehnán, 
v Bludově činnost dále nepokračovala.

Mezi Hitlerem a Stalinem
Hned po skončení války se obnovila 
činnost Junáka v Bludově. Za tímto 
obnovením stáli bratři František Pavlů, 
Zdeněk Ston, Antonín Štolc, Rudolf 
Krejčí, Bohuslav Straka, Adolf Straka, 
Vladimír Juránek. Střediskovým 
vůdcem byl Antonín Štolc. V této době 
u nás fungovaly tři chlapecké oddíly. 
Vedoucím prvního byl František Pavlů, 
vůdcem druhého (zpočátku oddíl vlčat) 
pplk. Rudolf Krejčí, po něm od roku 
1947 František Pecháček  – Bručoun, 
vedoucím třetího (roverského) František 
Matějček. V obci pracoval taktéž dívčí 
oddíl pod vedením Věry Souralové, které 
mj. pomáhala Jindřiška Franková, provd. 
Stonová.
Tehdy měli bludovští skauti konečně 

Průvod z kostela v roce 1945 po žehnání střediskové vlajky
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své klubovny. Zpočátku byli na zámku, 
později se dva oddíly přesunuly na 
četnickou stanici na statku čp. 38, druhý 
oddíl se usídlil v nedávno zbořeném 
domku, který patřil rodině Krušinských 
(v potokách).
Z roku 1945 se zachovalo skautské 
razítko, podobně jako státní vlajka, na 
kterou nyní již více než šedesát let slibují 
bludovští skauti svoji věrnost vlasti.
Již v létě 1945 se bludovské skautky 
a skauti zúčastnili rádcovského kurzu 
ve Velkých Losinách, o rok později se 
František Pecháček a Jindra Franková 
účastnili Jesenické lesní školy 
u Cukmantlu (dnešní Zlaté Hory), 
o rok později se účastnil této lesní školy 
Jan Ston - Šíp. 2. oddíl tam tehdy dělal 
„technický“ oddíl.
První tábor se konal roku 1946 
u Opatovického rybníka. Další byl roku 
1947 u Cukmantlu. Posledním byl tábor 
u Žulové.
Doba poválečná byla obecně dobou 
národních slavností a průvodů. 
Tento trend se projevil i ve skautské 
organizaci. Zachovaly se fotky 
z velkého skautského průvodu 
konaného při příležitosti svěcení 
střediskové vlajky v místním kostele 
P. Oldřichem Koutným.
Koncem ani ne pětiletého období 
činnosti Junáka byl početní stav stále 
velmi silný, i když ne takový, jaký byl 
na počátku. Likvidace se ho proto na 
začátku roku 1950 silně dotkla, neboť 
bludovské středisko mělo již i docela 
značný majetek. 

1968 - 1970
Pražské jaro přineslo s sebou obnovení 
činnosti Junáka nejen celorepublikového, 
ale i bludovského. Zdaleka však 
nedosáhl takového početního stavu, jako 
v roce 1945. Pracovaly dva chlapecké 
oddíly, vůdcem prvního byl František 
Pavlů, vůdcem druhého Ladislav 
Úlehla, kterému významně pomáhal 
Alois Macek. Vedoucí dívčího oddílu 
byla Danuška Hojgrová. Středisko vedl 
Zdeněk Ston. V činnosti se výrazně 
angažovali také Jaroslav Špička 
a Oldřich Pavlů. Klubovna byla umístěna 
na zámku, v bývalém bytě poštmistra Q. 
Pavlíka.
V roce 1968 se konal třítýdenní 
skautský tábor „Pod Petrovicó“ 
u Bludova. Účastnili se jej členové obou 
chlapeckých oddílů. O rok později se 
konal tábor v Jakubovicích.
Mezi tehdejšími členy najdeme řadu 
zajímavých jmen – podle abecedy 
namátkou Milan Hojgr, Roman Kotrlý, 
Pavel Ston (dnešní starosta), Leoš Straka, 
Slávek Straka, Oldřich Švéda ad.
 
Obnovení v roce 1990
Na začátku roku 1990 se začíná psát 
5. kapitola historie Junáka v Bludově. 
8. ledna 1990 se ve sklepních prostorách 
Kulturního domu (dnešní vinárna 
Domino) sešli ti, kteří měli zájem 
o pomoc při „rozjezdu“ střediska. Byli 
to zejména br. Jaroslav Frič, František 
Pavlů, František Pecháček, Lubomír 
Znoj st. Jednání se zúčastnil i Stanislav 
Balík st. (tehdy člen Rady MNV), který 
sehnal klubovnu - bývalá svazácká 

v přízemí severní věže zámku, která 
byla měsíc opravována, než do ní byly 
vpuštěny děti. 
První oddílová schůzka se konala 
v úterý 20. února 1990. Přítomno bylo 
třináct hochů. 23. března proběhla 
registrace - 57 členů střediska. Od 
počátku pracoval první chlapecký oddíl, 
od nějž se v září 1990 administrativně 
oddělila smečka vlčat (již od 3. schůzky 
v březnu však pracovala samostatně), 
první dívčí oddíl, od kterého se roku 
1991 oddělily světlušky.

Oddíly 
Po roce 1990 se ve vedení oddílů 
vystřídala řada činovníků. Vedoucí 
(vůdcové) oddílů: 1. chlapecký oddíl: 
Lubomír Znoj st. (1990-1991), Antonín 
Kubíček (1991-1995). 2. oddíl Bludovit: 
Jaroslav Frič (1990-1995), Lubomír 
Znoj st. (1995-1996), Stanislav Balík 
ml. (1996-2001), Jaroslav Petřík (od 
2001). 1. dívčí: Jiřina Kubíčková 
(1990 - 95),  Marie Znojová (1996-
98), Martina Vařeková (1998-2000), 
Lubomír Znoj ml. (2000-2002), Lucie 
Novotná (2002-2003), Ivana Novotná 
ml. (2003-2005), Petra Novotná (od 
2005). 2. dívčí - světlušky: Jaroslav 
Frič (1991-1992). 469. klub oldskautů: 
Oldřich Pavlů (1990-1998), Lubomír 
Znoj st. (1998-1999), Jaroslav Frič (od 
1999). Od listopadu 1990 do počátku 
roku 1993 pod bludovským střediskem 
sudkovští skauti. Od roku 1996 do 
roku 1998 byl v bludovském středisku 
registrován 3. oddíl Šedí vlci Šumperk. 
V současné době pracují tři oddíly: 
1. dívčí, 2. chlapecký a oddíl oldskautů.
Vůdcem střediska byl od ledna 1990 do 
1992 František Pavlů, poté do roku 1995  
Jaroslav Frič, v letech 1995 – 1998 byl 
vedoucím střediska Lubomír Znoj st. 
V lednu roku 1998 byl zvolen vůdcem 
střediska Stanislav Balík ml., který jím 
je dodnes

Tábory
První tábory po roce 1990 se 
uskutečnily až roku 1991: chlapecký 
v Sudkově U Korýtka, dívčí na Návrší. 
Roku 1992 opět dva: chlapecký 
v Sudkově U Korýtka, dívčí navazující 
tamtéž. V roce 1993 se uskutečnil 
tábor v Horních Studénkách, jehož se 
zúčastnil chlapecký a část dívčího oddílu 
a tábor vlčat na Olšanských horách. Rok 
1994 viděl opět dva bludovské tábory, 
na stejných místech jako roku 1993.  
Roku 1995 proběhl tábor 2. oddílu 
na Olšanských horách. V šestém roce 

Dívčí oddíl na táboře v roce 2005
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činnosti se uskutečnil tábor pod hradem 
Mírov. Na rok 1997 byl naplánován 
tábor ve Velkých Karlovicích, ale ten se 
kvůli povodním neuskutečnil, místo něho 
se uskutečnil tábor bez stanů na Smrčině 
nad Sobotínem. Zatím poslední tábory 
se konaly v roce 1998: chlapecký opět 
v Sudkově, dívčí na Olšanských horách. 
V roce 1999 proběhl chlapecký tábor 
„padajících vodopádů“ v Dlouhomilově 
a dívčí v Hosticích. V letech 2000-2002 
proběhly v každém roce dva tábory 
– chlapecký a dívčí – u Cotkytle. 
Další tři roky – 2003-2005 – u Březné 
a v roce 2006 u Koruny poblíž Krasíkova. 
Od roku 2004 probíhají chlapecký 
a dívčí tábor souběžně – stojí poblíž 
sebe, mají společnou kuchyň a jídelnu, 
ale zcela oddělený program.

Stavba kluboven
V druhé polovině devadesátých let se 
bludovští skauti a skautky vzchopili 
k velkým akcím – stavbám kluboven. 
Nejprve v roce 1995 vybudovali 
v bývalém dřevníku za zdravotním 
střediskem menší klubovnu, kterou 
dnes užívá dívčí oddíl. S úpravami se 
započalo 24. července 1995 a po třech 
měsících úporné dřiny byla klubovna 
28. října po slavnostním aktu u pomníku 
padlých otevřena. Klubovnu si za pomoci 
obce (která dodala materiál, a to proto, 
že klubovna je i nadále v jejím majetku) 
vybudovali svépomocí. „Motorem“ celé 
akce byl František Pecháček, který této 
akce využil mj.  k tomu, že členy oddílu 
- většinou chlapce ve věku okolo 15 
- ti let učil postupně všem řemeslným 
pracem, které se zde prováděly. Na 
stavbě této klubovny bylo 29 členy 
odpracováno 1429 hodin – více jak sto 
hodin odpracoval František Pecháček, 
Stanislav Balík ml., Lubomír Znoj ml., 
Lubomír Znoj st., Pavel Znoj. 
O čtyři roky později v roce 1999 
vybudovali junáci větší klubovnu 
na druhé straně objektu. Stavbu již 
prováděli ti, které čtyři roky dříve 
„vyučil“ br. Bručoun. Na stavbě 30 členů 
odpracovalo 1438 hodin. Více jak sto 
hodin odpracovali Stanislav Balík ml., 
Lubomír Znoj ml., Milan Jendrišák, 
Jaroslav Petřík, Stanislav Balík st. Práce 
začaly 26. července 1999, skončily 
11. října téhož roku. Klubovnu 27. října 
1999 slavnostně otevírala starostka 
Junáka Iva Macková.

Dnešní činnost
A jak se dnes prezentují bludovští 
skauti na veřejnosti, nebudeme-li mluvit 

o stovkách schůzek v průběhu každého 
roku, vydávání jedenáctého ročníku 
svého měsíčníku (nedávno vyšlo již 
jeho 103. číslo), výpravách, účasti na 
celorepublikových i mezinárodních 
skautských akcích a táborových ohních? 
Od roku 1995 stojí skauti a skautky 
vždy 8. května a 28. října čestnou stráž 
u pomníku padlých při kladení věnců, 
čímž vyjadřují svou úctu k těm, kteří 
za naši svobodu obětovali svůj život. 
Od roku 1995 se na podzim konává 
Drakiáda, v posledních letech vždy na 
státní svátek sv. Václava, v lednu působí 
skauti jako služba v šatně na obecním 
plese. V lednu se také již od roku 2001 
zapojují do Tříkrálové sbírky, která 
již v posledních dvou letech proběhla 
v Bludově výhradně ve skautské režii. 
Každoročně na Vánoce (od roku 
1990) přinášejí do kostela Betlémské 
světlo, od roku 1997 jej roznáší také 
některým starým spoluobčanům domů. 
Tradicí jsou také již plavecké výcviky, 
lezení na umělých horolezeckých 
stěnách, vícedenní výpravy o jarních 
a podzimních prázdninách, trénování 
ve zručnosti v tzv. kutílnách apod. 
Oba dětské oddíly se rovněž účastní 
celostátních závodů – největším 
úspěchem byl rok 2001 a třetí místo 
družiny skautů v krajském kole 

Svojsíkova závodu v Ostravě.
V posledních osmi letech se počet členů 
střediska pohybuje mírně nad padesáti 
– v letošním roce středisko registrovalo 
padesát čtyři členů. Od roku 1990 prošlo 
skautskými oddíly téměř tři sta členů.

Věčný táborový oheň
U věčného táborového ohně již sedí 
pořádně velká družina bludovských 
skautů - ať už to jsou ti zakládající 
z roku 1919, nebo např. Josef Matějček, 
bratři Adolf a Bohuslav Strakové, 
Vladimír Juránek nebo František Špička, 
malíř, který vymaloval  v únoru 1990 
zámeckou klubovnu. V roce 2002 zemřel 
František Pecháček, po němž bylo vzápětí 
bludovské středisko pojmenováno.

Na závěr
Skautská organizace je v Bludově 
jediným spolkem, který ačkoli byl po 
roce 1948 zakázán, obnovil po roce 
1989 svou činnost. Těžko říct, čím se tak 
lišil od spolků jiných, ne tak šťastných. 
Snad i proto, že hlavní poslání skautingu 
– výchova mladých lidí k čestnosti, 
pravdomluvnosti, spravedlnosti a pomoci 
jiným – zůstává stále aktuální.

Stanislav Balík ml.

MUDr. JANA BECKOVÁ
si dovoluje oznámit otevření nové

DIABETOLOGICKÉ AMBULANCE
pro diabetiky

od 1.4.2007
na adrese Postřelmov, Tovární 501 
(Zdravotní středisko 1.patro vpravo)

tel.:  723 732 489
úterý 12-16 hod.

čtvrtek 7-10:30 hod.
pátek 7-10 hod. - 
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Farní knihovna nabízí
Moravské exultet: Koláček Josef, životopis Aničky Zelíkové

Úsměv: Soukupová Karla

Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky: 
Matějka, Pacifik Mir.

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci:  Čenus Richard

Ráchel:  Pospíšil Vlastimil

Plný život ve stáří:  Fišer Zdeněk    J.M.
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 V 1. ročníku máme téma “Člověk a zdraví”. Mluvili jsme o stravě pestré, bohaté na
  vitamíny a živiny, o její konzumaci  kulturním způsobem a v přiměřeném množství. Rozhodli 
jsme se, že jednou posnídáme ve školní kuchyňce. Prostřeli jsme si stůl a ochutnávali zdravé výrobky, vymačkávali šťávu 
z pomerančů. Všem nám moc chutnalo.  I.A + I.B  Mgr. Irena Dokoupilová, Mgr. Soňa Likavcová.

Den zdravé výživy

V březnu uspořádaly oddíly našeho skautského střediska 
několik zajímavých akcí. Podívejme se na některé z nich.

Chlapecká výprava na Rejvíz
Datum 10. – 13. 3. 2007, což byla část jarních prázdnin, 
znamenalo pro 13 lidí z chlapeckého oddílu, že se zase zúčastní 
nějaké vícedenní společné akce. Tentokrát jsme odjeli na chatu 
na Rejvízu. Program, společně připravený staršími členy, byl 
opravdu náročný a zajímavý, takže každý z účastníků měl 
velké problémy vybrat, co bylo nejlepší. Bylo toho zkrátka 
tolik, že nešlo vybrat jen jednu věc. 

Hráli jsme spoustu her v chatě, kde nebyla elektřina a svítilo 
se převážně jen petrolejovými lampami a občas zářivkou na 
baterii od auta. Když jsme vykoukli z chaty, tak se nám ihned 
nabízel překrásný pohled na okolní přírodu. Ať už jsme se 
z chaty podívali kamkoli, tak jsme viděli buď hustých překrásný 
les, nebo téměř neprůjezdnou cestu vedoucí k chatě. Okolní 
příroda bylo opravdu krásná. V jednom z prosluněných dnů jsme 
se zašli podívat na proslulá Mechová jezírka, závodili jsme také, 
kdo se nejrychleji dostane ke zřícenině Koberštejn. Tam jsme 
si udělali oběd na sněhu a mladší členové rozdělení do dvou 

Skautský březen
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týmů hledali podle mapy cestu k Bublavému pramenu. Jakmile 
jsme slezli o 100 metrů níž ze zasněženého Koberštejnu, tak 
ihned bundy, čepice, mikiny a svetry letěly do batohu a my 
pokračovali vesele v krátkých tričkách. Některý den jsme se 
osvěžovali v nedalekém horském pramenu a jiný jsme byli 
v chatě co nejblíže kamnům a hráli jsme vědomostní, nebo 
jiné hry hodící se do chaty. Počasí nám ukázalo za ony tři dny 
mnoho svých stránek a dopřálo nám program ještě pestřejší. 
Nejvíce se ale členové asi unavili při netradiční olympiádě, kde 
ale rozhodovala nejen síla jednotlivce, ale především týmová 
spolupráce, bez které by žádná ze skupin neměla šanci. Každá 
skupina - výprava měla svůj název (jedna byla Okena a druhá 
Hasky) pod kterým se snažili předběhnout soupeřící skupinu 
v dobytí severního pólu. Bylo to velmi náročné, takže výpravy 
dobývaly severní pól po celou dobu jarní chaty. Nakonec se 
to podařilo oběma skupinám, ale vyhrála jen jedna – Výprava 
Okena, která dosáhla severního pólu jako první. Při cestě zpět 
jsme si vzájemně sdělovali zážitky a každý z nás se utvrdil 
v tom, že nenechá příští chatu rozhodně bez své přítomnosti!

Dívčí výprava rovněž na Rejvíz
Členky dívčího oddílu vyrazily oslavit jedny z prvních jarních 
paprsků do podhůří Jeseníků –rovněž do blízkosti Rjevízu, ale 
do jiné chaty než chlapecký oddíl. Čtyři dny jarních prázdnin 
(15.-18. 3. 2007) byly letos netradiční i v tom, že jej bludovské 
skautky prožily společně se skauty z Jeseníku. Celý pobyt měl 
hlavní motto: Stoleté výročí skautingu (opravdu už je tomu 100 
let, co R.B. Powell uspořádal v Anglii první skautský tábor!). 
V tomto znamení se také odehrávaly různé hry a soutěže. 
První den, ve čtvrtek, jsme přijeli už v úplné tmě. Nás, holky, 
čekalo překvapení: na chatě nebyla elektřina! Kluci, kteří 
to tam dobře znali, naštěstí byli vyzbrojeni čelovkami 
a baterkami, takže nám svítili na cestu. V pátek jsme se hned po 
snídani vydali na velkou výpravu – poznat okolní krásy přírody. 
Podívali jsme se na mechová jezírka Rejvízu dokonce jsme se 
vyšplhali až na zřícenu hradu Kobrštějn. Místy jsme dokonce 
uklouzávali na sněhu či ledu. Náš cíl však stál za to! Krásný 
výhled, kterým jsme byli oblaženi ze zříceniny, můžete vidět na 
fotce. Odpoledne nás čekala stopovaná „Na ostrov Brownsea“. 
Při noční hře byli někteří z nás nečekaně uneseni…ale my jsme 
je nedali a nakonec se nám podařilo je zachránit. 
Třetí den byl ve znamení hry Zlaté oko (na způsob Pevnosti 
Boyard) – v závěru se oběma družstvům podařilo získat 
poklad, o kterém se dozvěděli od R. B. Powella. Odpoledne 
nás čekala narozeninová oslava (měli jsme mezi sebou tři 
oslavence: Máňu, Pepču a Adama) a „drsňácké“ hry Kláda 
a Vakošík. Po večeři holky vyhlásily „Gentlemana 2007“, 
kterým se stal Jirka Kadlec a všichni jsme utíkali hrát noční 
hry. I na společný zpěv zbyl nějaký čas.

Poslední den jsme vygruntovali chatu, zahráli si „Živé pexeso“, 
smlsli si na přírodních kuřecích řízcích a vydali se krásnou 
probouzející se přírodou až do Jeseníku na vlak. Těšíme se 
nejen až se zase podíváme na Rejvíz, ale i na další přátelské 
setkání se skauty z Jeseníku.

English weekend
Hi! How are you today? Moc se všem omlouváme, ale ještě 
teď nám při pomyšlení na víkend, který menší skupinka 
7 starších členů skautského střediska (členové obou oddílových 
rad) prožila, přicházejí na mysl místo slov z našeho nádherného 
slovanského jazyka, slova neméně nádherné světové řeči!
Je to tak, v pátek 23. 3. 2007 jsme se vydali několik kilometrů do 
hloubi lesů za Bludovem, abychom si tam, na chatě pod Hájem, 
ověřili naše znalosti ze školních lavic a procvičili se v anglickém 
jazyce. Také proto se tato akce nazývala English weekend. 
Formou zábavných her jsme získávali slovní zásobu, která 
se v sobotu večer velice hodila. Když už se sluníčko ukládalo 
ke spánku, usedli jsme ke společnému stolu a četli si příběh, 
ve kterém se nově načerpaná slova objevovala. Mnozí ani 
netušili, jací se v nich za ty necelé tři dny probudí angličtináři, 
jak ty roky strávené nad slovníky a učebnicemi nebyly zbytečné! 
A tak se nám ani nechtělo v neděli vracet zase domů, ale určitě 
teď už budeme chodit do hodin anglického jazyka s radostí 
a s pocitem, že ještě pár let a bude nám tento jazyk připadat, jako 
by byl náš rodný. A jazyková bariéra mezi námi a světem bude 
zase o něco menší!

Petra Novotná, Kateřina Ösziová – Kuře, Jiří Znoj – Cvrček
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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Za výkaly budou padat pokuty
ČESKÝ TĚŠÍN (tch)- Strážníci v českém Těšíně začnou 
šlapat na paty nezodpovědným chovatelům psů. Čas 
benevolence k neodklizeným hromádkám a zvířatům bez 
vodítka skončil.Teď už budou padat pokuty.
„ Někteří chovatelé se bláhově domnívají, že daň za psa 
je předplaceným úklidem exkrementů,“ uvedl starosta Vít 
Slováček. Naposledy tak argumentovala žena, která i přes 
napomenutí strážníků odmítla hromádku uklidit. 
Ortel si podepsala tím, že policistům řekla, ať ji neotravují. 
Vyfasovala pokutu, a protože neměla doklady, čekala ji 
eskorta na služebnu kvůli zjištění totožnosti. Strážníci prý 
přitvrdí i vůči pejskařům, kteří ignorují používání vodítka 
a registračních známek. Většinou proto, že psy na obci vůbec 
nepřihlásili. I ti teď budou mít problémy. „Odhadujeme, 
že počet – ilegálních – psů je srovnatelný s počtem těch 
registrovaných,“ uzavřel Slováček.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd

do Prahy – Divadlo Brodway 
na muzikál

Angelika
V sobotu  27. října 2007

Odjezd od KD v 6:00 hodin
Cena za cestu a vstupné 900,- Kč

Přihlášky v KD

V hlavních rolích připravovaného muzikálu se objeví mnoho
mediálně známých, ale především kvalitních zpěváků 

- M.Absolonová, Z.Norisová, J.Vojtek, B.Josef a řada mladých, 
úspěšných, začínajících zpěváků - P.Poláček, A.Amiri atd.

(půjčeno z jiných knihoven na 1 rok).

LIDÉ Z HOR – REINHOLD MESSNER – obrazy a setkání.

MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ – JUDE DEVERAUX 
– romantický román, v pořadí již 33.

NIKDY NENÍ POZDĚ – CATHY KELLY –změna je život.

MODRÉ Z NEBE – JUDITH McNAUGHT – historická romance.

HAD NAŠEPTAVAČ – PABLO BORÉS – děj románu nás zavede 
na slunné pláže Brazílie a Mexika i do studeného Švédska. 
Neočekávané rozuzlení uzavírá příběh muže posedlého 
touhou vydobýt si své místo na slunci.

OMEGA – PATRICK LYNCH – thriller z lékařského prostředí.
Kruté příběhy čistých srdcí – Hanniker Ladislav – povídky 
s velkým překvapením, které jsou humorné i vážné a budete je číst 
s dojetím
Absolutní kontrola – David Baldacci – Kolotoč záhad, nebezpečná 
vysoká hra, nebezpečné pátrání

Poslání – Vlasta Javořická – Poděkování za veliké dílo Vlasty 
Javořické, od jejíhož narození uplynulo 110 let

Jeseníky – Ivo Netopil - Kniha fotografií

Modé z nebe – Judith McNaught – historická romance
Vzájemné prolínání – Renata Šindelářová – Román ze současnosti
Potrefené husy – Miroslava Fišerová – Příběh o tom, že člověk 
nikdy nemá ztrácet naději
Do třetice všeho zlého – Jana Abrahamová – Léčba zraněné duše 
a opětovné nalezení optimismu
Zázraky osudu – Irena Brandejsová – Román o společné životní cestě
Samota pro dva – Táňa Kubátová – Příběh třicetileté knihovnice Adély
Jedině Tereza – Táňa Kubátová -  Román
Právo na štěstí - Zuzana Francková – Psychologicky laděný příběh
Anna a tři králové – Radka Zadinová – Prázdninový příběh party 
přátel
Letím ke hvězdám – Zuzana Francková – Román o tom, jak se stát 
zpěvačkou
Zvířata Zabijáci – Angela Vinkesová – Čtením za poznáním
Tasmánští tygři – Bernard Simonay – Velký román ze vzdálené 
země opředené legendami
Slavní v negližé – Karel Ulík – Povídání o osobnostech různých 
uměleckých žánrů
Rozhodná opatření – John Nichol – Bestsellery

Vražedná past – Jan Cinický – Česká detektivka

Rudou Čínou až do Indie – Vaclav Petr – cestopis

Slovensko – Ján Lacika – Turistický průvodce

Sicílie – Jiří Kovařík, Drahomír Rybníček 
– Trocha encyklopedických znalostí
Střípky odvahy – Veronika Jansová – Román o mládí a lásce

Na kovárně – Vlasta Pittnerová – Pět povídek, které zavedou 
čtenáře do doby minulé a vylíčí atmosféru tehdejší doby 
na venkově
Čtvery děti – Vlasta Pittnerová – Říkává se – spojené děti, spojené 
neštěstí

V Ý M Ě N N Ý  S O U B O R

Z  N O V Ý C H  K N I H

Romantický děj odehrávající se v době vlády Ludvíka XIV. 
mapuje příběh krásné Angeliky de Sancé de Monteloup, která 

je svým nechtěným sňatkem s Joffreyem de Peyrac vržena 
do víru královských intrik. Její počáteční odpor k Peyracovi 

se postupně mění v hluboký cit. Shodou dramatických okolností 
překazí Angelika plánovanou vraždu krále. Ten je krásnou 

Angelikou okouzlen a chce jí získat. Ve vykonstruovaném procesu 
je Peyrac označen za spiklence ďábla a na náměstí 

Gréve je upálen.

Angelika se uchyluje mezi lůzu a po smrti své první lásky Nicolase 
se stává ?markýzou? pařížského podsvětí. Díky sňatku se svým 
bratrancem Filipem de Plessis-Belliéres se Angelika vrací mezi 

pařížskou smetáku. Její cesta, motivovaná pomstou nespravedlivé 
smrti Peyraca, ji vede až před samotného krále. Tomu předává 

seznam spiklenců. Král nechává spiklence za velezradu zatknout. 
Z splnění státního úkolu vrací Ludvík XIV. Angelice majetek

de Peyraca, sdělí jí, že se Peyracovi podařilo z vězení uniknout, 
na útěku však zahynul. Angelika mu nevěří - rozhodne 

se Peyraca hledat.
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vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem 
zemního plynu a jeho vyúčtováním vám rádi
pomůžeme řešit na

����� ���������� ����� ���������� �����
������� ��� ��� �� �� ���

Volat můžete v pracovní dny od 7 do 17 hod., 
vždy za cenu místního hovoru.
Nové číslo Zákaznické linky nahrazuje dosud používané 
číslo 840 111 115.

��� � ��� ���������� ��������� ������� �����

������������ ����� ��� ����
(nonstop, pouze v případě poruchy)

��������������

V neděli 8. dubna se někteří žáci naší školy zúčastnili 
florbalového turnaje v Uničově, který pořádalo občanské 
sdružení Gaudolino. Hrálo se systémem každý s každým 
a zápasy trvaly deset minut. Při nerozhodném výsledku 
následovaly nájezdy na branku. 

Soupeřili jsme se sedmi družstvy – ZŠ U Stadionu Uničov, ZŠ 
Haškova Uničov, Gymnázium Uničov, ZŠ Medlov, ZŠ Dlouhá 
Loučka, ZŠ Mlýnská Mohelnice a ZŠ Libina.
Vyhráli jsme skoro se všemi kromě ZŠ Mlýnská Mohelnice, 
která nám dala jeden gól a se ZŠ Dlouhá Loučka jsme 
remízovali. 
Skončili jsme na krásném 2. místě.
Chtěla bych poděkovat všem hráčům za skvělý výkon. 
Tým tvořili: Marek Blaťák, Ondřej Meszáros, Ondřej Chmelař, 
Petr Zatloukal, Tomáš Kamlar, Josef Kotrlý a Jakub Jelínek.
     D. Krestýnová

Velikonoční florbalový turnaj

Na sobotu 24.března připravil Kruh 
přátel hudby houslový koncert 
Jindřicha Pazdery (nar. 1954) 
za klavírního doprovodu Václava 
Máchy. 
Už dramaturgie programu slibovala 
nevšední zážitek. Kombinace 
díla  geniálního skladatele W.A. 
Mozarta s houslovým koncertem 
D dur Johanese Brahmse se 
ukázala jako správný výběr. Pro 
mě a pravděpodobně i pro většinu 
ostatních posluchačů byla velkým 
překvapením Suita ve starém slohu 
od ruského (!) autora Alfreda 
Schnittke.  Schnittke, který jako 
Němec trpěl nejprve pod sovětskou 
vládou, poté pod nacistickou okupací 
se v tomto díle vrátil ke kořenům 
renesanční hudby, kterou zpestřil 
prvky moderní hudby.
Koncert, který se konal v obřadní síni 
bludovského zámku, měl výtečnou 
úroveň i atmosféru. Mírnou vadou 
na kráse je již (dlouhodobě) méně 
kvalitní pianino. Klavírista Václav 
Mácha se velmi snažil, přesto bylo 
místy cítit, že zvuk nástroje se 
snahou změnit nedá.
Dík patří všem: účinkujícím, 
pořadatelů a především 
dr. Morávkovi, který je schopen tak 
věhlasné umělce přivést až k nám.
Již se těšíme na další koncert.

Milan Klimeš

Houslový koncert 
klavírního virtuóza 
doc. Pazdery – skvělý 

hudební zážitek

ˇ
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Recitační soutěž
V měsíci březnu proběhl na naší škole další ročník recitační 
soutěže. Žáci si pečlivě připravili své básně pro porotu i pro 
dětské publikum. V prvním ročníku zvítězil Dalibor Krátký, 
ve druhém Klára Opravilová, ve třetím Tereza Tylová, ve čtvrtém 
Karolína Mazáková a v pátém Kristýna Janigová.

Jarmila Březinová Máte rádi sport?
Přijďte si s námi zacvičit a protáhnout tělo. 
Zveme všechny milovníky sportu. 
Se stálými cvičenkami počítáme a zveme i nováčky.

Aerobik s posilováním

Doporučujeme si s sebou vzít podložku na cvičení,
ručník a pití. 

Vstupné 30Kč – slosovatelné vstupenky

Na všechny se moc těší
Renata Ptáčková a Ludmila Maturová

Chtěli bychom poděkovat všem cvičenkám, za hojnou účast 
na fit sobotách, které proběhly v sokolovně a ve školní 
tělocvičně v Bludově. A také bychom chtěli pozvat stále 
cvičenky a všechny milovníky sportu na další fit sobotu, 
která proběhne 19. 5. 2007 v sokolovně v Bludově.  Moc 
se na všechny těší Renata Ptáčková a Ludmila Maturová

FIT SOBOTY

Tento certifikát je svědkem, že se obrovské úsilí řady z Vás 
setkalo s úspěchem. Loňský rekord z Nahořan na Náchodsku 
v počtu 11.133 zavěšených kraslic na jednom stromě byl 
hravě překonán, téměř trojnásobně.V sobotu 7. dubna 2007 po 
velkých přípravách bylo kolem 12 hodiny dopoledne dokončeno 
zavěšování kraslic na jeden z kaštanů v zahradě za Kulturním 
domem v Bludově, a to v počtu 30.658. 
Kraslice byly připevněny na  286 háků, na kterých bylo 
v průměru kolem 107 kraslic. Na strom byly potom háky 
zavěšeny s pomocí plošiny, žebříků a statných pomocníků asi 
za 4 hodiny. Celkový počet připravených kraslic byl o něco 
málo vyšší. Při manipulaci v průběhu přípravy a zavěšování 
se rozbilo kolem 200 kraslic, dále bylo asi  80 nejzdařilejších  
kraslic použito na výstavku a něco přes  400 kraslic vyrobených 
k prodeji.  Každý obyvatel Bludova dodal průměrně 10 kraslic,  
i když je pravda, že někteří to zvládli i za stovky ostatních. 
Celková váha kraslic byla asi 195 kg, spotřeboval se  asi 1 km 
provázku. Na skořápkovník byla zavěšena třídenní produkce 
Farmy nosnic na Třemešku a finančně  asi 60.000.- Kč. Při 
minimálním času stráveném nad přípravou jedné kraslice 
5 minut /vyfouknutí, umytí, nabarvení, navázání/ bylo stráveno 
nad přípravou celkového  počtu kraslic asi 2.555 hodin, což je asi  
3 a půl měsíce nepřetržité práce dnem i nocí /106 dnů/. 

SKOŘÁPKOVNÍK 
BLUDOVSKÝ
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Akce byla zahájena 1. listopadu 2006 a průměrně denně přibývalo 
asi 200 kraslic, tempo zpočátku bylo malé, ale od února 2007 
se situace zlepšila
25. 11. 2006      951
22. 12. 2006    2.477  za prosinec    1.526
31. 1. 2007   5.671 za leden    3.194
27. 2. 2007 12.975  za únor     7.304
31. 3. 2007              25.084  za březen   12.109
7. 4. 2007               30.776   za duben    5.692

Vyhodnocení soutěže:
V rámci akce byla vyhlášena i soutěž o nejvíce nasbíraných kraslic, 
do které se zapojili hlavně žáci prvního stupně základní školy:

1.  Zaoralová Petra 2.B           2.785 
2.  Holbík Josef 2.B               1.790  
3.  Feledíková Anna 2.B         1.577   
4.  Strmisková Anna 2. A        1.185 
5. Chalupová Ilona 5. A 870 
6. Drážný Ladislav 2.B 570 
7. Gronych Jiří 2. A 560
8. Pavlík Tomáš  5. A     470
9. Brecklová Hana 5. A            410
10. Kvapil Jan 4 roky              370
11. Hudlíková Monika 5. A      350
12. Urban Cyril 5. A                340
13. Motlíčková Terezka 3 roky  328
14. Opravilová Klára 2. A 327
15. Tylová Tereza 1. A 320
16. Bryx Libor 2. B 300
17. Chalupová Zuzana 3. A 290
18. Srb Marek 1. A 265
19. Mazáková Karolina 4. A 260
20. Matějová Zuzana 1. A 257
21. Jílková Darina 2. B 250
22. Srb Pavel 5. A                   250
23. Kočí Kristýna 2. B 240
24. Kvapilík Robin 5. A            240
25. Horká Dominika 4. A 230
26. Novotná Kateřina 1. B 221
27. Hýblová Veronika 1. B        210
28. Kotrlá Jana 6. B 210
29. Sadil Stanislav 2. B 200
30. Musílek Tomáš 2. A 191
31. Motyková Nikola 3 roky      190
32. Jánětová Karolína 4. A 180
33. Mazák Stanislav 3. A 180
34. Vybíral David 5. A              180
35. Kotrlá Karolína 1. A 180
36. Kvapilová Adéla 5. A          170
37. Sláma Leoš 5. A 164
38. Kouřil Dominik 160
39. Krobotová Kateřina 5. A      160
40. Straková Marcela  9.B 152
41. Krátká Simona 4. A             150
42. Jáně Lukáš 5. A                  140
43. Směřička Daniel 4. A          140
44. Minářová Karolína 4. A      120
45. Březina Ivo 1. B 119
46. Osladilová Eliška 2. A 118
47. Pantlíková Klára 1. A 110
48. Valentová Petra 5. A            110
49. Jánětová Beáta 1. B 105
50. Černíčková Jana 3. A 93
51. Krátká Martina 2. B 90
52. Jáně Marek 1. B 90
53. Kochan František 1. B 90

54. Snášel Jakub 90
55. Skoumal Jiří 1. A 89
56. Heděncová  88
57. Kunertová Kristýna 80
58. Partyšová Kateřina 80
59. Krátký Dalibor 1. B 76
60. Tichá Eliška 2. A 75
61. Strouhalová Lenka 1. B 75
62. Tichá Martina 1. B              73
63. Komínková Michaela 2. B 70
64. Odstrčil Jiří 3. A 70
65. Kubíček Antonín 5. A         70
66. Vepřková Kristýna 2. A 68
67. Zatloukalová Markéta 1. A 68
68. Ignačáková 60
69. Kacarová Anežka 2. B 60
70. Hajduková Adéla 1. B 60
71. Kulil  Tomáš 4. A               60
72. Kvapil Jakub 4. A               60
73. Janigová Kristýna 5. A         60
74. Krejčí Barbora  4. A            50
75. Jáně Šimon 2. B 50
76. Schnaubertová Veronika 6. B 50
77. Bandy Tomáš 5. A  50
78. Chytil Jakub 2. B 40
79. Komínek Dominik 5. A         40
80. Maturová Michaela 5. A         40
81. Muroňová Jana 5. A              40
82. Straka Jiří 5. A              40
83. Soural Ondřej 1. B 35
84. Motyková Kristýna 2. A 32
85. Straka Kamil 2. A 30
86. Kočí Nikola 7. A                  30
87. Krmelová Iva 4. A               30
88. Dvořáková Karolína 5. A       30
89. Krňávek Vojtěch 5. A            30
90. Muroňová Martina 2. A 22
91. Matějová Tereza 1. B 22
92. Tylová Tereza 3. A 21
93. Šebela Michal 2. A 20
94. Zamykal Aleš 1. A 20
95. Schauerová Anežka 2. B 20
96. Holinka Tomáš 2. B  30
97. Špička Tomáš 4. A                20
98. Strašáková Naďa 5. A            20
99. Martinák Jakub 1. A 19
100. Snášelová Nikola 1. B 15
101. Buda Daniel 2. A 12
102. Balatá Barbora 2. A 10
103. Bandyová Žaneta 4. A          10
104. Dostál Martin 4. A                10
105. Kubíček Vlastislav 5. A        10

Zavěšování kraslic

výstava nejzdařilejších exemplářů včetně pštrosího a křepelčích
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Ozvěny Skořápkovníku Bludovského

Prvních 30 výherců bylo už odměněno, ostatní zde uvedení 
si mohou vyzvednout malou cenu v Kulturním domě Bludov.

Žáci z první až páté třídy ZŠ Bludov nasbírali celkem 18.705 
kraslic, což představuje skoro dvě třetiny všech kraslic. 
A nejvíce z nich dodala 2. B -  celkem 8.112 kraslic. Dostali 
společnou cenu – pozvání do cukrárny.Na dalších místech se 
potom umístila 5. A -  4.080, 2. A -   2.611, 1.A  - 1.277, 1.B
-  1.200,  4. A - 860 a  3. A  - 565 kraslic. Do akce  se zapojila 
i bludovská mateřská škola, která dostala sladkou odměnu.

O tom, že se akce setkala se zájmem a úspěchem svědčí 
i obrovský zájem médií – tisk, rozhlas, televize. Olomoucká 
televize vysílala v sobotu ráno pozvánku, která se natáčela 
ve čtvrtek 5. 4. se žáky 2. B.  Přímo v den akce se informace 
objevily v hlavním zpravodajství Televize Nova a Prima 
a v následujících dnech i na televizi Zábřeh a Rapotín. Příspěvky 
ze samotné akce  vysílal Olomoucký rozhlas, Rádio Rubi a další. 
V tisku se fotografie skořápkovníku objevily nejen v regionálním 
tisku, ale prostřednictvím ČTK i v celé republice, ale 
i v zahraničí. Článek s fotografií se objevil dokonce v tisku i v tak 
vzdálených státech jako je Bahrajn a Spojené arabské emiráty!

Moc děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
přípravě a průběhu akce. Všem,  kteří vyfouknutá vajíčka 
nosili, pomáhali zdobit, připravovat, zavěšovat a pomohli 
finančně.    -jdi-

Snad všichni občané naší „vesničky – střediskové“ již vědí, co 
je to Skořápkovník Bludovský. Ať se této zdařilé akce zúčastnili 
aktivně (sbíráním kraslic), či jen pasivně (účastí na při zdobení 
stromu nebo sledováním zpráv v televizi) jistě byli na svou obec 
hrdi. 
Určitě  by se našlo i pár věcí hodných kritiky jako je vystoupení 
umělců bez pódia, kdy již divák třetí řady nevidí program, nebo 
neoznačení přístupové trasy pro nebludovské obdivovatele 
Skořápkovníku. Ale zde platí více než jindy – Po bitvě každý 
generálem. 
Mimo hlavního vajíčkového rekordu byl vytvořen ještě jeden 
rekord, který se bude jen velmi těžko překonávat : dvě celoplošné 
televize ve svých nejsledovanějších programech vysílaly reportáž 
o Bludově. Co na tom, že si jedna spletla kaštan s lípou a ta druhá 
Bludov s Budovem. Byli jsme tam a to nám již nikdo neodpáře. 
Také proto jsme svým známým rozeslali velikonoční přání 
s fotkami ze sobotního odpoledne a s odkazem na www stránky 
archivu televize NOVA a PRIMA. A tom, že byli spokojeni i oni 
svědčí jejich odpovědi. Některé z nich Vám, čtenářům Bludovanu 
dávám k dobru :
„Ahoj strécu blodovský,……,dík za pěkné fotky ze skořápkovníku, 
mně jak naschvál odešly baterky ve foťáku - tak přišly celkem 
vhod.   Standa
 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´Zdravím Vás …. moc se námi líbila vajíčka a není nám jasné, kde 
jste tolik vajec  sehnali , ale jsou pěkná.     
S pozdravem Tonda a Majka
 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

příprava 6. 4. 2007

doprovodný kulturní program a předávání cen

Vážení přátelé Bludovští,
    blahopřeji k fenomenálnímu úspěchu, který svou velikostí 
zastínil velké světové  události dnešního dne. V zájmu ještě 
výraznějšího vítězství nabízím pořadatelům do příštího ročníku 
i svá vejce (prosím o informaci, kde je možno si je nechat u vás 
vyfouknout a nabarvit). Jen tak dál. S přáním velmi pěkného jara
Občan J.V. z nedalekého Šumperka.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Co říct na závěr ? 
Dík všem – hlavně organizátorům, 
sběračům i účinkujícím.
Milan Klimeš


