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Stanovení výše stočného pro rok 2008
S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní
částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67 Kč.
Nová částka je na základě kalkulace nákladů za rok 2007 navýšena na 17,70 Kč/m3/rok.V praxi to znamená, že paušální
poplatek činí propočtem 36m3 x 17,70Kč = 637,20 Kč, zaokrouhleno na 638 Kč/m3/rok.
Do 31.3.2008 zůstává v platnosti původní částka 600,-Kč
na osobu a rok. Propočtem obou částek dostaneme konečnou
částku na rok 2008.
Výpočet:
1.1. – 31.3.2008 (600:12) x 3 = 150,00 Kč
1.4. – 31.12.2008 (638:12) x 9 = 478,50 Kč
C e l k e m: 628,50 Kč, zaokrouhleno 630 Kč /osoba/rok
Výše stočného na rok 2008 je vypočtena na 630 Kč na
osobu a rok. Platbu lze uhradit hotově na pokladně Obecního
úřadu Bludov nebo převodem na účet Obce Bludov, č.ú.
1905607389 / 0800, variabilní symbol = rodné číslo poplatníka,
specifický symbol = 2321.
OÚ Bludov, odbor výstavby a ŽP

Fo r m a ú h r ad y s t o č n é h o
Vážení poplatníci stočného,
za rok 2007 bylo možné hradit stočné na základě paušální
částky na osobu, která byla propočtena z průměrné spotřeby
odpadních vod na osobu, vynásobena částkou vycházející na
základě kalkulace skutečných nákladů.
Od července 2008 se zavádí možnost platby za skutečnou
spotřebu podle vodného, tedy vod, které protekly vaším měřidlem – vodoměrem. Tento případ se týká pouze občanů,
kteří mají jako jediný zdroj vody vodovodní přípojku. Nelze
vycházet z případů, kdy je objekt napojen rovněž i na studnu.
Občany, kteří mají zájem o úhradu stočného na základě
vodného, žádáme, aby zaslali na Obecní úřad Bludov, odbor
výstavby a ŽP, svůj požadavek písemně v termínu do
31.5.2008. Na základě požadavku shlédneme napojení zdroje
vody do objektu. Po této fyzické kontrole bude poplatník
zaevidován jako poplatník stočného dle spotřeby vodného.
Při výpočtu stočného v tomto případě budeme vycházet z odpočtu vodoměrů dle stavů Šumperské provozní
hospodářské společnosti, a.s., ke dni cca 30.6.2008. Tyto
stavy jsou pro nás výchozími pro odpis stavů k 31.12.2008.
Platby těchto poplatníků budou hrazeny 2x ročně. Za II.
pololetí roku 2008 bude stočné uhrazeno k 31.3.2009,
pololetí od 1.1.2009 do 30.6.2009 bude hrazeno do
konce měsíce září 2009.
OÚ Bludov, odbor výstavby a ŽP

Otazníky kolem pošty a opravy obuvi
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání v prosinci
loňského roku rozdělení společného majetku Obce Bludova
a Ing. Mornstein-Zierotina. Na základě tohoto rozdělení se
stal vlastníkem budovy zámku č.p. 81 Ing. Mornstein-Zierotin. V souvislosti s budoucími záměry vlastníka o využití
zámku, mezi které, mimo jiné, patří zřízení expozice rodu
Žerotínů, končí na zámku postupně ostatní aktivity.
Obecní knihovna byla v nedávné době úspěšně přestěhována do původního bytu v budově základní školy. Obec měla
a má maximální zájem na tom, aby v Bludově i nadále vykonávala činnost opravna obuvi a – samozřejmě - také pošta.
Panu Pudilovi, který na zámku provozoval opravnu obuvi a v posledních letech ji omezil pouze na sběr poškozené
obuvi na cca 4 hodiny týdně, jsem zájem obce na tom, aby
jeho služby pro občany v Bludově zůstaly, prezentoval. Nabídnul jsem mu zajištění náhradních prostor pro sběrnu poškozené obuvi za cenově stejně výhodných podmínek, jaké měl na
zámku. Pan Pudil mně za zájem obce poděkoval, ale současně
také sdělil, že zejména s ohledem na nedávné úmrtí jeho manželky svoje podnikatelské aktivity výrazně omezuje. Nechce
už zaměstnávat další pracovníky a z toho důvodu už nemá
o provoz sběrny poškozené obuvi v Bludově dále zájem.
Jednání s představiteli České pošty o jejím setrvání
v obci se datují již od roku 2005. V této věci bylo jednáno
s celou plejádou představitelů České pošty, počínaje bývalou
ředitelkou pobočky v Šumperku Ing. Tomšů, přes náměstka
Ing. Malíka na nadřízeném pracovišti v Ostravě, poté s Ing.
Hrdličkou na ředitelství v Praze, až po Ing. Černíka v nově
otevřeném regionálním pracovišti v Brně. Základním problémem podnikatelského subjektu České pošty s.p. je, že se už
druhým rokem nachází v procesu zásadních reorganizačních
změn, které mají vyústit v přeměnu podniku na akciovou
společnost. Dlouho nebylo možné sehnat pracovníka, který
by měl kompetence k zásadním rozhodnutím o další existenci
pobočky pošty v Bludově. Od druhé poloviny měsíce března
t.r. je snad tou kompetentní osobou Ing. Seidlová z regionálního pracoviště České pošty v Brně. V této souvislosti je potřeba
ještě doplnit, že v rámci reorganizace České pošty bude odbor
strategického rozvoje posuzovat „výkonnost“ jednotlivých
pracovišť pošty, což spolu se strategickými záměry pošty
rozhodne o tom, která pracoviště bude pošta nadále provozovat a která budou případně zrušena. Tento proces proběhne
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objektivně u všech pracovišť pošty bez ohledu na to, budou-li
se některá pracoviště přemisťovat či nikoliv.
Obec nabízí pro přemístění pošty v Bludově několik variant. Tou nejvýhodnější se zdají být prostory bývalé prodejny
obuvi v obchodním domě JEDNOTA v centru obce. Je dohodnuto s technickým náměstkem JEDNOTY panem Jílkem, že do
doby definitivního vyjádření České pošty o přemístění pobočky v Bludově, s případným dalším pronájmem těchto prostor
posečká. V pátek před Velikonocemi výše uvedené prostory na
místě samém posoudili techničtí pracovníci regionálního pracoviště pošty z Brna a prostory se jim líbily. Aktuálně se čeká

Provozní řád
zámeckého parku v Bludově

Čl. I
Obecná ustanovení
1. Účelem tohoto řádu je zajištění funkcí parku, zejména
usměrnění režimu rekreační aktivity a z toho vyplývající
omezení nebo zákaz některých činností.
2. Provozní řád se vztahuje na veškeré fyzické a právnické
osoby, které se na území parku zdržují nebo v něm vyvíjejí
činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje
majitel.
3. Vstup do parku je časově omezený takto:
duben - září: 7.00 hod. - 22.00 hod.
říjen - březen: 7.00 hod. - 19.00 hod.
4. Provozní doba a vstup se nevztahuje na pořádání kulturních
a společenských akcí v zámeckém parku se souhlasem
majitele.
Čl. II
Činnosti na území parku
1. Na území parku je zakázáno :
a) trhat květiny a poškozovat keře, stromy a trávník;
b) volné pobíhání psů a s tím spojené znečišťování parku
psími exkrementy;
c) jezdit na kole;
d) vjíždět do parku motorovými vozidly;
e) odhazovat odpadky mimo odpadkové koše;
f) tábořit a rozdělávat ohně;
g) poškozovat historické památky, orientační a informační
tabule, lavičky, zábradlí atd.;
h) přemísťovat lavičky, sedět na opěradlech laviček a špinit
sedadla laviček;
i) vykonávat tělesné potřeby;
j) rušit klid křikem, reprodukovanou hudbou a hlukem;
k) vstupovat v nepříznivém počasí (bouřka, silný vítr atd.)
vzhledem na stáří a křehkost stromů – hrozí nebezpečí
úrazu!
2. Osobám zjevně opilým nebo zjevně pod vlivem omamných
a psychotropních látek je přístup do zámeckého parku zakázán.
V areálu parku je rovněž zakázáno donášení a konzumace
alkoholických nebo jiných omamných a psychotropních
látek.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Nedodržování provozního řádu zámeckého parku bude
postihováno dle obecně platných předpisů.
2. Případné výjimky z tohoto řádu uděluje majitel parku.
3. Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem
17.1.2008
V Bludově 20.12.2007, Karel Mornstein-Zierotin
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ještě na posouzení bezpečnostního technika. V těchto dnech
probíhají jednání o možných podmínkách pronájmu mezi Ing.
Seidlovou a vedením JEDNOTY Zábřeh. I v tomto bodě byla
Ing. Seidlové ze strany obce nabídnuta součinnost, protože
JEDNOTA vykonává své podnikatelské aktivity z velké části
též na pozemcích patřících obci.
Jsem mírným optimistou. Věřím, že všechna jednání ve
věci další existence pobočky pošty v Bludově nakonec dobře
dopadnou, což si jistě všichni přejeme.
Ing. Pavel Ston
starosta obce

Obec Bludov se sídlem Jana Žižky 195,
789 61 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 1.7.2008
Podání přihlášek :
V termínu do 7.4.2008
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 7.4.2008 do 16:00 hodin.
Zalepenou obálku výrazně označte „konkurs – neotvírat“.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

Jubilanti

... zase Vám ruku nepodáme a tak moc bychom Vám chtěli přát.
Květiny jen na hrob dáme a budeme vzpomínat!

Sbor pro občanské záležitosti

14. dubna 2008 by se dožila 80 let paní

Věra Bláhová

v Bludově gratuluje jubilantům
V dubnu 2008 oslaví:
Adamová Marie
Davidová Věra
Bank Karel
Směšná Anežka
Maulerová Marie
Sadílková Vlasta
Ceh Alois
Kotraš Oldřich
Čulík František
Janíček Zdeněk
Hrochová Ludmila
Stančíková Božena

Tř.A.Kašpara
Komenského
Na Hradě
Družstevní
Dr.Březiny
Tyršova
J. Žižky
Slepá
J. Žižky
Lázeňská
Tř.A.Kašpara
Lázeňská

70 let
70 let
75 let
81 let
81 let
81 let
82 let
83 let
83 let
84 let
84 let
84 let

Zlatá a diamantová svatba

V dubnu oslaví zlatou svatbu manželé
Božena a Karel Schauerovi a diamantovou svatbu
manželé Josefa a Oldřich Kotrašovi.
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově jim přeje hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let.

Kulturní dům Bludov ve spolupráci
se Základní školou Bludov vyhlašuje

rozená Bezděková
kadeřnice
Se stálou vděčností a láskou vzpomínáme
na její obětavost a přátelský vztah k lidem.
Zemřela v roce 1980.
V lednu letošního roku jsme si rovněž připomněli 100. výročí
narození jejího otce, našeho milého a pracovitého
dědečka, pana

Pavla Bezděka
Zemřel v roce 1974.

Vám všem, kteří jim věnujete vzpomínku, děkují dcery
a vnučky Alena Bauerová a Věra Paštová s manželem.

Dne 22. dubna 2008 si připomeneme
nedožitých 70 let naší maminky, paní

Věry Predajňové

5. srpna tomu budou 4 roky, co od nás navždy
odešla. S láskou vzpomínají manžel a děti
s rodinami.

Dne 7. dubna 2008 uplyne 1. výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka pana

Josefa Snášela
Nikdy nezapomene manželka s rodinou.

dětskou výtvarnou soutěž
na téma

Moje škola

Dne 2. dubna 2008 by se dožil 100 let pan

František Kronich
klempířský mistr

Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

§

Účastnit se mohou všechny děti do 15 let,
a to buď samostatně, či v rámci činnosti
mateřské školy, základní školy, školní družiny
a zájmových organizací
Libovolná technika

§

Termín odevzdání – 15. dubna 2008

§

Práce budou vyhodnoceny, oceněny
a bude uspořádána výstava v kulturním domě.
Bludovan 3

Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, tatínku, všem.
Dne 3. dubna vzpomeneme 8. výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka pana

Josefa Brzobohatého
S láskou vzpomínají manželka a syn s rodinou a maminka.
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KRUH PŘÁTEL HUDBY BLUDOV
Vás zve na

Kulturní dům Bludov vás zve
na divadelní představení

TŘI POHÁDKY
NA DOBRÝ DEN

KONCERT
ADAMUSOVA TRIA
Jan Adamus - hoboj, anglický roh
Jitka Adamusová - housle
Květa Novotná - klavír

v sobotu 5. dubna 2008
v 16:00 hodin na Zámku Bludov
Pohádková skládanka pohádek čerpajících z klasických motivů
- O veverce a červíku Napucánkovi, Ztracená královská koruna
a čaroděj z pytle, Proč kočka s myší nejsou kamarádky

Program:

Johann Sebastian Bach: Koncert pro housle, hoboj a klavír
d moll, BWV 1060 1685 - 1750 Allegro - Adagio - Allegro
Joseph Haydn: Sonáta op. 8, č. 6 A - dur pro hoboj,
housle a klavír 1732 1809
Allegro moderato - Andante - Menuetto - Allegro
Jan Ladislav Dusík: Noctturno concertante op. 68, pro
housle, anglický roh a klavír 1760 – 1812
František Ondříček: Scherzo capriccioso, op. 1 1857 – 1922
Amilcare Ponchielli: Capriccio pro hoboj a klavír
1834 – 1886 Allegro non tanto - Andante - Allegro - Finale
W. A. Mozart: Trio pro klavír, housle a anglický roh, KV 564
1756 – 1791 Allegro - Andante – Allegretto

V podání
Divadlo POHÁDKA Praha

Sobota 19. dubna 2008
v 15:00 hodin
- Vstupné 20 Kč Kulturní dům Bludov Vás zve na
výstavu sbírek a výrobků

- vstupné 40 Kč -

Divadelní soubor TYL Králíky
Vás zve na komedii
Ray Cooney:

Můj koníček VI.

®

Zahájení v pátek
18. dubna 2008
v 18:00 hodin

PRACHY? PRACHY!

•
•

Současný anglický dramatik Ray Cooney je divákům známý svými
úspěšnými komediemi 1+1=3, Peklo v hotelu Westminster nebo
Rodina je základ státu. Zatímco v těchto rozpustilých fraškách jde
o nevěru, díky které postavy zabředávají do trapných a humorných
situací, v komedii Prachy? Prachy! se do víru událostí dostávají
kvůli nečekanému nálezu. Kufřík s obrovskou částkou 735 000 liber
rozmetá poklidné soužití spořádaného manželského páru. Vidina
bohatství nastartuje rozpory nejen v rodině samotné, ale do problému
vtahuje i ostatní aktéry. Geometrickou řadou narůstá řetězec lží,
úskoků, výmluv a vydírání. Napětí se stupňuje a s ním graduje i
humor. V režii Zdeňka Němečka hrají Iva Musilová, Hanka Stará,
Libuše Opravilová, Dušan Kohút, Vladimír Hejtmanský, Martin Kos,
Miroslav Černohous a Zdeněk Hanák.
Divadelní soubor TYL Králíky byl
založen v roce 1945. Po delší odmlce, která souvisela s přestavbou
králického kulturního domu Střelnice, soubor nabral druhý dech
a v posledních sedmi letech každoročně uvádí jednu premiéru,
se kterou se představí nejen na místní scéně, ale také v širokém okolí
a na regionálních soutěžních přehlídkách, odkud pravidelně
vozí herecká ocenění

Sobota 19. dubna 2008
v 19:00 hodin
Kulturní dům Bludov
- Vstupné 30 Kč Bludovan 4

Kulturní program
Úvodní slovo - vystavovatelé

Výstava bude otevřena:
v pracovní dny
21. 4. – 30. 4. 2008 od 8 do 17 hod.
Sobota a neděle
26. a 27. dubna od 10 do 16 hod.
– vstupné dobrovolné –
Kulturní dům Bludov připravuje šestý ročník výstavy Můj
koníček VI. Prvních pět ročníků výstavy s touto tématikou
v letech 1999, 2000, 2002, 2004
a 2005 se setkalo
s nebývalým zájmem vystavovatelů i návštěvníků. Obracím
se na všechny, kteří by se chtěli výstavy zúčastnit jako
vystavovatelé /dospělí i děti/ s ukázkami svých sbírek
a výrobků, aby se přihlásili nejpozději do 10. dubna 2008
v Kulturním domě Bludov, tel. 583238177, 736609734,
e-mail: kulturni.dum@bludov.cz
Jedná se o všechny druhy „koníčků“ – sběratelství, modelářství,
ruční práce, výtvarné práce atd. - všechno,
co se dá
pod tento pojem zahrnout a lze vystavovat. Z provozních
důvodů byl změněn termín výstavy.

PRODEJE

v kulturním domě

duben 2008
Úterý a Středa 8. a 9. 4.- levný textil
Pondělí 14. 4., Čtvrtek 3. 4., Pondělí 21. 4.,
Pátek 25. 4., Pondělí 28. 4.
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Kulturní dům Bludov
nabízí volná místa na zájezd do Polska

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa na zájezd
do divadla SEMAFOR v Praze

®

KLO D Z K O

v

Sobota 17. května 2008

v

Odjezd od KD Bludov v 6:30 hodin

Úterý 20. května 2008

Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin

Cena 140,- Kč

Přihlášky v Kulturním domě Bludov

Život je náhoda
v obnošený vestě
muzikálová koláž

Kulturní dům Bludov Vás zve na

cestopisnou přednášku

EKVÁDOR
s Ivo Müllerem

Úterý 8. dubna 2008
v 18.00 hodin

V sobotu 12. dubna 2008

- Vstup volný -

Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin.
Cena: vstupenka a cesta 480,- Kč
Přihlášky v KD Bludov

Kulturní dům Bludov pořádá
zájezd pro děti a rodiče do

Hřebčína Napajedla
ZOO Lešná
Čtvrtek 8. května 2008
odjezd v 7:00 hod. od Kulturního
domu Bludov
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.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
do Moravského divadla Olomouc
na operetu

®

Krásná Helena

v pátek 2. května 2008
Odjezd od KD Bludov v 17.30 hodin.
Cena: vstupenka a cesta 280,- Kč
Přihlášky v KD Bludov
V nesmrtelném Offenbachově zpracování Krásné Heleny nejde
o nové umělecké vyjádření antického námětu, ale o příběh
vpravdě soudobý. Ovšem i kdybyste nevěděli nic o lehkomyslnosti
ženy francouzského císaře, o záletech samotného Napoleona III.
ani o politických pletkách druhého císařství, oslní vás neuvěřitelný
gejzír hudebních nápadů. Dílo zakladatele operetního žánru je
velkolepou satirou na Paříž oněch let, na její „bohy“ a vládce, na
její lehkomyslné Heleny, krasavice i žárlivé manželky. Po divácky
úspěšné režii a choreografii muzikálu Hello, Dolly!
se do Olomouce opět za režijní pult vrátí Gustav Skála.
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Tento titul se znova vrací v obnovené premiéře, aby diváci mohli
znovu vychutnávat písně dvou geniálních skladatelů - Jaroslava
Ježka a Jiřího Šlitra. Inscenace je označena jako muzikálové
leporelo, a měla by i té nejmladší generaci přiblížit písně, které
v době pro ni již historické skládala nepřekonatelná trojice Ježek
- Voskovec - Werich, ale také ty, které o několik desítek let
později vytvořila dvojice jejich nadšených obdivovatelů
a více než pilných žáků - Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Tentokrát v nové
úpravě Jiřího Suchého Hrají: J. Suchý, V. Kopta, J. Štědroň,
J.Molavcová. a další

Kulturní dům Bludov
vás zve na
na vystoupení skupiny

KRÁLOVNY NOCI

TRAVESTI SHOW
v pátek 23. května 2008
v 19:00 hodin
Vstupné – v předprodeji 100,- Kč,
před vystoupením 120,- Kč

stolová úprava – občerstvení
vstup do KD od 18:00 hodin
Pionýrská skupina Bludov pořádá letní dětský tábor

Hynčice pod Sušinou 2008
•
•
•
•
•

od soboty 28. 6. do neděle 6. 7. 2008
pro děti od 6 do 15 let
ubytování ve zděné budově
strava 5x denně
odjezd autobusem od KD Bludov

cena 2300.- Kč
PŘIHLÁŠKY
v Kulturním domě Bludov
tel. 583 238 177, 583 238 548
mobil: 736 609 734
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Měšťanka (1907-1938)
V roce 1907 se začala stavět nová školní
budova – ta byla původně plánovaná jako
osmitřídní, pouze pro obecnou školu. V
průběhu příprav a začátku stavby se ale
začalo pomýšlet na školu měšťanskou,
která byla vyšším typem základního
vzdělávání. V listopadu 1907 podalo
zastupitelstvo a místní školní rada žádost
o zřízení měšťanky. Zemská školní rada
svým výnosem z 10. června 1908 žádosti
vyhověla a povolila v Bludově zřídit
trojtřídní chlapeckou měšťanskou školu,
v té době nejsevernější českou měšťanku
na Moravě. Předělaly se projekty, aby se
do stavěné budovy vlezly ještě tři třídy
školy měšťanské. Nový ředitel František
Lehar přičítal největší zásluhy na postavení
školy Františku Pospíšilovi, správci
Žerotínova velkostatku. Pospíšil, tehdejší
místostarosta, místopředseda a pozdější
předseda školní rady, otec pozdějšího
zakladatele lázní, „nešeřil námahy
a neustálým dozorem, pak pracovními
lidmi a četnými povozy z velkostatku
stavbu budovy školní k rychlejšímu
postupu a včasnému dohotovení přivedl“.
Škola získala název Měšťanská
a obecná jubilejní škola císaře Františka
Josefa I. Slovo „jubilejní“ v ní bylo proto,
že škola byla zřízena v roce 60. výročí
nástupu Františka Josefa I. na rakouský
trůn (1848). Slavnostně vysvěcena
olomouckým kanovníkem P. Vincencem
Tesařem byla 13. září 1908.
Nejprve byl otevřen první ročník
měšťanky, další dva byly otevírány
postupně v dalších dvou letech. V roce
1908 se do prvního ročníku zapsalo 68
chlapců (50 z Bludova, 18 přespolních).
Do dalšího ročníku jich ale postoupilo
pouze 42. Do roku 1909/10, tedy první
dva roky své existence, byla měšťanka
určena pouze pro chlapce. Od školního
roku 1910/11 mohly díky výnosu
rakouského ministerstva školství tento
typ škol navštěvovat i dívky, jak se také
v Bludově stalo. K formální změně názvu
pak došlo od začátku školního roku 1922/
23, kdy se z chlapecké měšťanské školy
stala měšťanská škola smíšená. To již ale
na skutečném stavu věcí nic nezměnilo,
neboť děvčata ji navštěvovala nepřetržitě
od onoho roku 1910.
Spolu se zřízením měšťanky se také
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vyřešil rok trvající problém uprázdněného
ředitelského místa. Bylo rozhodnuto, že
obě školy – obecná i měšťanská – budou
mít společného ředitele. Konkurs byl
vypsán 17. září 1908, následujícího dne
vybrala místní školní rada i zastupitelstvo
Františka Lehara (1866-1941), rodáka z
Kolšova a tehdejšího učitele na měšťance
v Lošticích. Dalšího dne jej potvrdila
okresní školní rada. Na ředitelské
místo nastoupil 24. září 1908. Pro
dalších dvacet let měla bludovská škola
nezpochybnitelnou hlavu. Je na místě
upozornit na způsob psaní jeho příjmení:
obě samohlásky jsou krátké – tedy Lehar,
nikoli Léhar, ani Lehár, jak se s tím často
setkáváme.
V srpnu a září 1914 byla do Bludova
a do školy zavedena elektřina – zaváděla
ji
pražská
elektrotechnická
firma
František Křižík, a to z elektrárny
v Háji u Mohelnice. Ve škole byl nejprve
elektrifikován byt ředitele, dvě učebny,
ředitelna a chodba v přízemí a prvním
patře. Svítit elektřinou se začalo 22. září
1914.
Až do začátku první světové války
pokračoval vesměs školní život tak,
jako za Františka Wicence. Školní
rok začínal v polovině září (kolem
svátku sv. Ludmily), končil v polovině
července. Začínalo a končilo se slavnými
bohoslužbami, žáci chodili organizovaně
třikrát ročně ke zpovědi a přijímání.
Nadace

Je zvláštní, jak se období posledních
desetiletí Rakousko-Uherska a pozdější
první republiky vyznačovala dobrovolnou
péčí o chudé žáky. Nikoli státem či obcí
organizovanou, povinnou starostlivostí,
ale skutečně spontánní, soukromou
snahou pomoci. Ta se prováděla i formou
nadací. Nadaci obvykle založil někdo se
vztahem ke škole – a byli to i obyčejní
sedláci - ve své závěti. Odkázal nějakou
částku, z jejíchž úroků se poté každoročně
přispívalo na určený účel. V roce vzniku
měšťanky existovaly při bludovské škole
čtyři nadace. Zakladatelem nejstarší byl
někdejší bludovský farář František Soural
(zemřel 1804). Z ročního výnosu 10,08
korun se zakupovaly knihy pro chudé
žáky. Druhou založil rovněž někdejší

farář Josef Němec (zemřel 1885), když
v roce 1181 zakoupil za 300 korun státní
obligace. Z ročního výnosu 12,60 korun
se rovněž kupovaly chudým žákům knihy.
Třetí založil sedlák Jan Sekanina z čp. 96,
majitel největšího bludovského statku.
Z ročního výnosu 16 korun se rozšiřovala
školní knihovna a chudým žákům se
pořizovaly čítanky. Čtvrtou založil při
svém odchodu na odpočinek bludovský
rodák Antonín Novotný, mohelnický
školní inspektor, když za 1800 korun
koupil státní dluhopis. Z ročního výtěžku
72 korun se kupovalo ošacení pro chudé
žáky – ty navrhoval ředitel. Zajímavým
příkladem podpory pak byl počin
někdejšího ředitele F. Wicence, který po
svém odchodu na odpočinek až do své
smrti platil dvěma chudým žákům každý
den školního roku teplý oběd.
Za několik let vznikly i další nadace
– někdejší bludovský starosta a předseda
školní rady Petr Minář odkázal škole
svou závětí v roce 1914 400 korun,
z ročního výtěžku 18 korun se nakupovalo
potřebné vybavení pro dva nejchudší žáky
obecné školy. O rok později ze závěti
Františka Wicence získala škola obligace
v hodnotě 200 korun, z úroku 8 korun se
podporovali chudí žáci. Poslední známá
nadace vznikla v roce 1917, když zemřel
člen školní rady Josef Motyka, sedlák
z čp. 132. Odkázal škole také 200 korun,
z úroku měli být rovněž podporováni chudí
žáci. Byla to zajímavá doba, kdy sedlák
v poslední vůli pamatoval na školu a chudé
děti.
První světová válka

Výrazným zlomem v poklidném životě
se stala první světová válka. Ta se obce
a školy dotkla od samého začátku. Dne
1. srpna 1914 „ubírali se všichni mužové
u věku do 42 let, kteří byli sloužili
u vojska, k Šumberku, aby se přihlásili pod
prapory válečné. Bylo jich 250-300. Velké
množství lidu je vyprovázelo. Mnohý
z odcházejících vojínů viděl svou obec
a své milé naposled...“ V dalších letech
narukovali i muži starší. Celkem zůstalo
na bojištích první světové války 111
bludovských mužů.
Narukovat museli i učitelé – konkrétně
Karel Talpa, Václav Blažek, Karel
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Cvrk, Vincenc Pešák, Josef Sluka
a Rudolf Klimeš. Blažek a Klimeš padli
do zajetí a vstoupili do legií – Blažek
do francouzských, Klimeš do ruských.
V srpnu 1915 byl dokonce odveden
i téměř padesátiletý ředitel Lehar, nicméně
nakonec byl „z ohledů veřejné služby“
domobranecké služby zproštěn. Jen pro
zajímavost lze dodat, že v listopadu
1917 mu císař a král Karel I. propůjčil
válečný kříž pro civilní zásluhy třetí třídy.
Učitelů
sice
ubylo,
nicméně
v porovnání s některými jinými obcemi,
kde narukovali téměř všichni učitelé, to
nebylo tak zlé. I tak se ale musely sloučit
některé třídy, takže např. ve školním roce
1915/16 učitelka Jana Kouřilová (sestra
učitelky Františky Pospíšilové, budoucí
manželka Václava Blažka a matka Zory
Blažkové-Fričové) učila současně III.
a VI. třídu obecné školy, což dohromady
při plném stavu činilo 118 dětí. Nicméně
ve skutečnosti tomu tak nebylo, neboť
docházka dětí do školy značně poklesla,
zvláště na jaře a v létě. Podle nařízení
zemské školní rady se totiž měla školní
mládež přibírat k hospodářským pracím
– tak se také často stávalo, především
kvůli fatálnímu nedostatku pracovních
sil, když v obci chyběly stovky mužů
v nejproduktivnějším věku. Nové školní
budově se útrapy světové války vyhnuly,
když v ní nebylo ubytováno vojsko.
Válka trvala více jak čtyři roky.
Učitelé si stěžovali, že v jejím průběhu
nejenže obyvatelstvo zakoušelo dnes
nepředstavitelnou bídu a hlad, ale že také
došlo k výraznému mravnímu zpustnutí,
které se projevovalo ještě několik let po
válce.
Konec války spojený v našich zemích
navíc s vyhlášením samostatného
Československa tak byl chápán jako „záře
jitřenky svobody“. Bludovská škola tyto
události slavila 29. října, kdy se ráno
Bludovští o vyhlášení samostatnosti
dozvěděli. F. Lehar svým zápisem
v kronice prozradil to, co skrytě vyplývá
z jiných náznaků. Totiž že jejich loajalita
k císařskému trůnu a k Rakousko-Uhersku
byla strojená a neupřímná, podobně
jako všechny školní slavnosti spojené
s císařským párem: „Zvláště my učitelé
musíme se dvojnásob těšiti z události
té, pro dějiny národa našeho dosahu
nesmírného. Neboť osvobození vlasti
naší jest z velké části výsledkem práce
učitelstva škol národních, jež od mnoha
let pracovalo skrytě sice, ale vytrvale
a cílevědomě na rozboření monarchie
Rakousko-uherské.“ Spolu s rokem 1918
také definitivně mizí jakékoli zmínky
o zahajování a ukončování roku při
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bohoslužbách, účasti školy na církevních
průvodech apod. Oslavy císařova svátku
a výročí jeho nástupu na trůn nahradily
oslavy narozenin T. G. Masaryka (7.
března), vzniku republiky (28. října)
a upálení Jana Husa (6. července).
Po válce

Nicméně na organizaci školy se - kromě
odstranění jména Františka Josefa z jejího
názvu - nic nezměnilo. Postupem let první
republiky docházelo k proměnám v životě
školy. V roce 1923/24 byly zavedeny dva
nové povinné předměty: občanská nauka
a výchova a ruční práce výchovné pro
chlapce. Větší důraz se začínal klást na

tělocvik a sport – tak se např. ve školním
roce 1928/29 se konal státní lyžařský kurz
pro učitele, jehož se zúčastnil Václav
Blažek, Alois Svozil a Justina Němcová
– ta si však hned na začátku zlomila nohu.
Během několika poválečných let se
projevil obrovský populační výpadek
způsobený první světovou válkou, kdy
velká část mužů v plodném věku byla pryč
od rodin. Pro představu: v roce 1924/25
nastupovalo do první třídy 28 dětí, zatímco
o pět let dřív v roce 1919/20 (poslední
ročník narozený před válkou) 90. V roce
1925/26 se již začíná situace pomalu vracet
k dřívějšímu normálu, když do první třídy
nastupuje první ročník narozený po válce,

Tento text je výňatkem z připravovaného almanachu ke 100. výročí založení
bludovské měšťanky.
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který čítal 53 dětí. Každopádně výpadek
způsobený první světovou válkou,
o dvacet let prohloubený existenční
nejistotou války druhé, nezmizel z českých
demografických statistik dodnes a byl
pravděpodobně jednou z příčin hlubokého
poklesu porodnosti let devadesátých.
V letech 1927/1928 odešel ze školy po
dvacetiletém ředitelování František Lehar,
tehdy třiašedesátiletý. Jeho zastupováním
byl již od července 1927 pověřen Vincenc
Pešák, tehdy služebně nejstarší odborný
učitel (byl to dědeček pozdějšího ředitele
Petra Pešáka a pradědeček dnešní
výchovné poradkyně Martiny Hrdinové).
Od května 1928 mu byl přiznán titul
„zatímní ředitel“. Jako takový řídil školu
další dva roky.
Nový ředitel
Co se konkurzů na ředitelské místo týče,
jako by byl Bludov zakletý. Podruhé ve
dvacátém století vypsán konkurz, podruhé
byl zneplatňován, neuznáván, podruhé
trvalo dlouho, než byl definitivní ředitel
vybrán. V roce 1907 to trvalo rok, po
roce 1927 plné tři roky. Ze začátku to ale
vypadalo na rychlý proces. Vzápětí poté,
co bylo jasné, že F. Lehar bude přeložen
do penze, podala místní školní rada 1.
května 1928 žádost okresní školní radě
v Šumperku, aby byl vypsán konkurz.
Okresní rada tak učinila, zpráva vyšla
15. června 1928, ovšem s dodatkem, že
přednostní právo budou mít žadatelé s
aprobací pro němčinu na měšťanských
školách. Proti tomu vznesly okamžitě
místní školní rada i zastupitelstvo protest
a žádaly, aby byl dodatek zrušen. Zemská
školní rada konkurz 21. ledna 1929 zrušila.
Nový konkurz (již bez dodatku o němčině)
byl vypsán 15. února 1929. Obec a místní
školní rada navrhli z uchazečů následující
pořadí: 1. Alois Svozil (ten byl již od
30. října 1927 vedle svého učitelování
starostou obce), 2. Vincenc Pešák, 3.
Antonín Zelina z Olomouce. Okresní

školní výbor však bez ohledu na tyto
výsledky vybral 16. května 1929 Metoděje
Kubíčka, učitele z Rudy nad Moravou.
Nicméně i tento druhý konkurz zemská
školní rada 2. září 1929 zrušila. Ihned byl
vypsán další konkurz s termínem přihlášek
k 30. listopadu 1929. Ačkoli obec opět
navrhovala Svozila a Pešáka, okresní
školní radou byl opět vybrán a tentokrát
i potvrzen zemskou radou 30. června 1930
Metoděj Kubíček, který také k 1. září 1930
nastoupil. Služebně byl ze všech uchazečů
nejstarší, byl si však dobře vědom, že
„jmenování stalo se proti vůli místní
školní rady i obecního zastupitelstva, které
podporovaly služebně mladší kandidáty
z místní obce“.
Alois Svozil i přes neúspěch na škole
zůstal až do roku 1938 (poté ještě na
jeden rok po válce), a to přes to, že od
roku 1931 již nebyl starostou. Vincenc
Pešák odešel k 1. srpnu 1933 (po 23
letech učení na místní škole). Nastoupil
jako ředitel obecné a měšťanské školy
v Postřelmově.
Ještě před Kubíčkovým nástupem došlo
ke změně názvu školy. Na žádost místní
školní rady byl výnosem kanceláře
prezidenta republiky z 24. dubna 1930
škole na památku 80. narozenin prvního
československého prezidenta propůjčen
název: Masarykova obecná a měšťanská
škola v Bludově.
Školní oslavy

Na konci školního roku 1932/33 proběhly
velké oslavy 25 let trvání měšťanské školy.
Ve dnech 29. června – 2. července 1933
byla otevřena výstava žákovských prací;
jedna místnost byla určena pro reprodukce
ilustrací bludovského rodáka Adolfa
Kašpara. 1. července sehráli šumperští
ochotníci v sokolovně divadlo „Hrníček“.
Hlavní den oslav byl určen na neděli 2.
července. Bludovská hudba hrála ráno
budíce, v 9 hodin byly položeny věnce
k Pomníku padlých a na hřbitově, o hodinu

později proběhla v sokolovně schůze
občanů, rodáků a absolventů měšťanky.
Řídil ji starosta obce Petr Plod, slavnostní
projevy měli okresní školní inspektor
František Úlehla, bývalý ředitel František
Lehar, Dr. Jan Březina a ředitel Metoděj
Kubíček. Odpoledne proběhl v zahradě
u hospody Na Nové koncert a dětské
radovánky. Všichni žáci (asi 600) dostali
zdarma párek s rohlíkem a sodovku. Všech
akcí se zúčastnilo velké množství občanů.
O tom, že oslavy mohly mít i politický
podtext, svědčí poznámka ředitele
Kubíčka, že nedělních oslav se zúčastnilo
obecní zastupitelstvo korporativně, až
na členy za stranu lidovou. Ta totiž
představovala v letech 1919-1937, ačkoli
vyhrávala ve volbách, opoziční stranu,
proti níž se spojovaly téměř všechny
ostatní strany.
Poslední léta a měsíce před
mnichovským diktátem se nesla ve
znamení zvýšeného vlastenectví a branné
výchovy, jež se ovšem posléze neměla
příležitost uplatnit v praxi. Spolu s
přeměnou školy na újezdní měšťanskou
školu, což byla spíše terminologická
změna – bylo však pravděpodobné, že
by se v budoucnu značně navýšil počet
jejích žáků, se začalo přemýšlet o stavbě
nové školní budovy na farních pozemcích
v Nové Dědině, v místech dnešních ulic
řed. F. Lehara a Kroupovy. K tomu však
již nedošlo, nad celým českým národem
a školstvím se zatáhl velký černý německý
mrak.
Prameny a literatura:
Březina, J.: Paměti obce Bludova,
Bludov 1927.
Kronika školní 1877-1907/08, Státní
okresní archiv v Šumperku, fond Národní
a střední škola Bludov, inv. č. 4.
Kronika školní, započatá ve školním roce
1908/09, do roku 1940, Státní okresní
archiv v Šumperku, fond Národní
a střední škola Bludov, inv. č. 5.
Stanislav Balík ml.

MÍ UČITELÉ
Spolu s blížícím se datem oslav 100. výročí založení bludovské měšťanské školy a postavení její budovy se začínají scházet
vzpomínky učitelů a některých žáků. Ne vše bude moci být uveřejněno v chystaném almanachu, některé vzpomínky tedy otiskujeme
v Bludovanu.
Tak vzdálená doba je to, co jsem byl ve škole. Cestě do školy. Jsou tu vzpomínky nebo vůbec. Tehdy náš pan zastupující
žákem bludovské školy. Tehdy Základní na „starou školu“, kde se na hodiny učitel pořídil do školních oken (v nynější
devítileté školy. Vzpomínky už odvál a přestávky vyzvánělo ručním zvoncem. pracovně starosty obce) zatahovací
čas, málo toho zůstalo v paměti. Moje Vzpomínky na hodiny před prázdninami rolety, aby zmírnil naše utrpení horkem.
školní léta započala čtrnáct let po v dusnu nadcházejících prázdninových Ale my páťáci otravovali čím dál víc.
skončení 2. světové války, tedy koncem dní. Kdy myšlenky odletěly daleko, To už pan učitel nevydržel a pravítkem
oněch strašných padesátých let. A podle předaleko od školního učiva a my všichni prudce udeřil do prastarého stolu. Ten
toho vypadala i školní výuka.
byli už někde u vody, v lesích. Do snad pamatoval ještě Františka Josefa
Lovím útržky o vůbec prvních dnech západní ciziny se moc nesmělo v té době, I. Třídou zazněla obrovská rána, která
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okamžitě utišila i ten sebemenší šepot
a nad stolem se začal vznášet hřibovitý
oblak kouře–prachu. A my vystrašení
žáčkové měli okamžitě představu
o tom, jak vypadá výbuch atomové pumy,
kterou nás tehdy pořád strašili.
Jsou i vzpomínky na topení uhlím
v zimních měsících ve velikých železných
kamnech v každé třídě budovy, kde je
dnes bludovská radnice. Dalo by se
tak pokračovat dál, ale já bych se chtěl
zamyslet nad vyučujícími, kteří nás
tehdy učili. Bylo jich dost za těch devět
let a ať už jsme je titulovali jakkoli (jak
bylo poplatno době), měli jsme je rádi.
Byli jsme vděční za každý odstavec
nového poznání. I když jsme to moc
nedávali najevo a věčně provozovali
nějaké drobné rošťárny. Až teď si člověk
uvědomí, co vlastně v mládí dostal. Jak
už jsem říkal, paměť děraví, ale přece
jen někteří učitelé v ní natrvalo zůstali.
Zůstali, protože jejich výuka byla
zajímavá, uměli upoutat. Anebo dokázali
něco, co se podařilo tehdy málokomu.
První mou učitelkou byla Anna
STEJSKALOVÁ, která mě učila v první
třídě. V době mého nástupu již postarší
dáma s bohatou a letitou praxí. Ta
nám dala ten pravý základ do života
školního. Jen taková maličkost, jakou
je dochvilnost. Naučit malé rozvery, že
už přestalo bezstarostné bloumání bez
časového omezení. Takže kdo přišel
pozdě na výuku, musel si od celé třídy
vyslechnout písničku: „Ivánku náš“. I já
jsem ji několikráte vyslechnul. Naučila
nás, jak se říká, číst, psát a počítat.

A mnoho dalšího. Jen na okraj, její
manžel Jan STEJSKAL nás později učil
tolik nezáživnou matematiku. A dokázal
uplatnit ve škole heslo: „Škola hrou“.
Výuka matematiky, to byl po celý rok
„Závod míru“. Na nástěnce byly pro
každého figurky cyklisty a celý rok byl
rozplánován na etapy.
Druhý stupeň, ten už byl na „nové
škole“. Tehdy se chodilo na obědy do
staré krčmy naproti obchodňáku. Ve škole
se již topilo v ústředním topení a naproti
ředitelně byl na schodišti zavěšený velký
zvon. Opět na označení vyučovacích
hodin. Teď už jen zadrnčí zvonek (až se
člověk lekne) a mnohde se upouští i od
toho. Zde bylo učitelů více, na které bych
chtěl vzpomnět. Jednou z nich byla paní
učitelka Jaroslava KUBÍČKOVÁ, která
k nám přišla odněkud od Litovle. Ta nás
učila přírodopis. Opět dokázala nudnou
výuku oživit tak, že i ten největší nemilec
tohoto předmětu se do něho dokázal
„zažrat“. Chodilo se i ven do přírody,
což tehdejší mocipáni velice neradi
viděli. Proto asi jednoho dne byla
nahrazena jiným vyučujícím. Dalším
pedagogem, který se snažil být s námi
i venku v přírodě, byla paní učitelka
Marie PTÁČKOVÁ, která nás učila,
jak správně kreslit. Konkrétní věci a
ne nějakou „chuť na ovoce“, jak se to
praktikuje nyní. Pamatuji si, jak jsme
uhlem kreslili obyčejnou sklenici na
vodu. Jak nám to dokázala podat a
vysvětlit. Každému žáku poradila. Jednou
jsme malovali postavu. Hned využila
toho, že jeden z nás má zlomenou ruku a

už stál modelem. A opět poradila, co a jak
zlepšit. Učila i dějepis a já si vzpomínám
na chvilky s prehistorií. Na lovce mamutů,
nádherné kresby Z.Buriána. A hned jsme
je zkoušeli ve výtvarné výchově nakreslit.
Jediným mužem v této „mé“ galerii
učitelů je pan učitel Zbyněk AUER.
Ten ve škole dokázal to, co řada kantorů
před ním ne. Jeho zásluhou začalo na
škole dílenské výučování. Před tím
jsme se jen chodili do školní dílny na
zámku podívat, jak vypadá kladívko či
pilka. Musím říct, že dílna to byla velice
ošklivá, zaprášená, s rozházeným nářadím.
A vlastně se jen zabíjel čas cestou tam
a zpátky. To až pan učitel Auer koncem
šedesátých let minulého století vnesl do
dílenského vyučování pevný řád. Jedna
třída ve staré škole se přeměnila na dílnu
s pracovnímu stoly, zavedl se určitý řád
a už jsme vyráběli. Teď je na jejím místě
matrika.
Školní bezstarostná léta končila
v období Pražského jara, jara plného
nadějí. Už se opět mohlo mluvit
o prvním presidentu T. G. Masarykovi
i jeho synu Janovi, jehož podivná smrt
není spolehlivě vysvětlena dodnes. Velké
fotografování podobenek na občanské
průkazy, které nám byly slavnostně
předány poslední týden na bludovské
škole. Škole, která se snažila připravit
nás na ten skutečný život. Jak se jí to
povedlo, to už záleželo jen a jen na
každém z nás.
Jaroslav Frič
(na ZDŠ v letech 1959-1968)

Prosba o zapůjčení fotografií
Základní škola Bludov prosí občany o zapůjčení fotografií na výstavu u příležitosti 100 let otevření místní měšťanky. Zájem
máme jak o fotografie školy, tak jednotlivých tříd, ze školních výletů apod.
Je možné rovněž fotografie do školy přinést, tam budou okamžitě digitalizovány a ihned vám osobně vráceny. Fotografie
můžete nosit buď paní učitelce Aleně Bauerové nebo paní ředitelce Iloně Křivohlávkové.
ZŠ Bludov

RŮZNÉ
Registrace vozidel z pohodlí domova
Motoristé mohou na běhání po úřadech definitivně zapomenout. V Šumperku lze využít ojedinělou službu Agentury Kryštof, která
nabízí kompletní vyřízení registrace vozidla a dalších úkonů na odboru dopravy. „Naši klienti už nemusí přemýšlet nad tím, jaké
doklady si s sebou při přepisu vozidla vzít a čekat ve frontě na úřadě. My vše potřebné vyřídíme za ně. Na úřad už opravdu chodit
nemusí.“, vysvětluje novou službu Ing. Tereza Čechová, vedoucí Agentury Kryštof. „Pokud zrovna naši klienti nemají cestu do
Šumperka, pak jim nabídneme službu Do domu. Pracovníci naší agentury přijedou až ke klientovi domů, kde si vyzvednou potřebné
dokumenty a vše vyřízené pak opět přivezou. Klient tak nemusí vyjít přes práh domu, natož pak na úřad.“, doplňuje Čechová.
Čas, který klienti Agentury Kryštof ušetří, se jim mnohonásobně vrátí, cena nabízené služby se totiž pohybuje v řádu stokorun.
„Pokud si u Kryštofa sjednáte povinné ručení, máte službu vyřízení dokumentů dokonce zcela zdarma. Vybrat si samozřejmě můžete
z nabídky všech pojišťoven působících na českém pojistném trhu. Držitelé průkazu ZTP pak mají u Kryštofa bonus v podobě všech
služeb zdarma.“, podotýká Čechová.
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1. ročník plesu otevřených srdcí v Bludově
V pátek 22. února v Kulturním domě v Bludově proběhl I. Ples
otevřených srdcí.
Hlavní pořadatelka, Bobina Hana Mősnerová a její přátelé
připravili pro více jak 250 hostů krásný večer. Na ples přijeli
i speciální hosté - klienti sociálních ústavů z Vikýřovic, z chráněného bydlení Šumperk, z Mohelnického okénka, šumperské
Pomněnky, z USP Nové Zámky Litovel. Pozváni byli i klienti
z Vincentina Šternberk, ale ti se museli přes svůj velký smutek
omluvit z důvodů karantény.
Přišla však celá řada ostatních hostů z řad šumperské,
zábřežské i bludovské veřejnosti a nechyběli i hosté více jak
přespolní, z mnohem vzdálenějších měst. Na plese byli zkrátka
všichni ti, kteří se chtěli dobře pobavit se svými přáteli a neřešili, zda jsou to přátelé tělesně či duševně handicapovaní nebo
naopak přátelé zdraví.
Ples i přesto, že se jednalo o první, dá se říci i tak trochu
pokusný ročník, byl velice dobře organizován. Pravidelně se
střídala různá vystoupení s živou hudbou, k tanci hrála folková hradubická kapela PEDRO z Hradce Králové a Pardubic.
Její veselá muzika okamžitě po prvních tónech zaplnila celý
parket.
Vystupujících v kulturních programech byla stovka. Několik
kvalitních ukázek tance předvedly krásné tanečnice TORNÁDA ze Šumperka pod vedením Zdenky Brandejsové. Nechyběly ani ukázky gymnastek ze Sportovního klubu Šumperk pod
vedením Pavly Pražákové.
Poklidnou atmosféru obohatily pro mnohé i nové taneční
kreace místních bludovských chlapců a jejich break dance vystoupení. Na své si příšel i klub latinskoamerických tanců při
DK Šumperk a taneční skupina z Mladoňova. Místní taneční
klub při DK Bludov pak na závěr předvedl country tance
a na finish všeho toho pestrého programu se ke společnému tanci zapojili i všichni hosté plesu. Vznikl tak krásný a dojemný
hromadný country tanec, který můžete vidět i na fotografiích
v galerii.
Ale to nebylo vše. Nepředváděly se jen taneční ukázky, se
svou troškou do mlýna přišla i společnost na Dobré cestě o.p.s.
Nový Malín s ukázkami paravoltyže na umělém trenažéru
- barelu. Čtyři vybraní cvičenci předvedli své volné povinné
sestavy i cvičení ve dvojicích.
Všem účinkujícím i organizátorům jistě patřil náležitý
obdiv, který se ještě znásobil po zhlédnutí skoro dvouset hodnotných cen v tombole. Ty se sešly díky laskavosti a štědrosti

několika desítek
sponzorů a mnohým výhercům
rozzářily oči
štěstím. Dlouhý
průvod šťastlivců
si totiž domů odnášel nejen sady
sklenic, budíky,
panenky, ale
i sladké dorty,
kvalitní vína a
třeba i dres fotbalového oddílu
Liberec. Dá se
říci, že doslova
nikdo neodešel domů s prázdnou.
Bohatý program, tanec, výborné občerstvení. To vše bylo
zárukou pro tu nejlepší zábavu až do ranních hodin.
Pavla Murinová

(foto z internetu)

POZVÁNKA
So 5.4. 16:00
Út 8.4. 18:00
Pá 11.4. 14:00
So 12.4. 7:00
Pá 18.4. 18:00

na duben 2008

Koncert KPH /zámek/
Cest.přednáška Ekvádor
Setkání klubů důchodců
Zájezd do Prahy – Semafor
Zahájení výstavy Můj koníček VI.

Výstava otevřena:
• V pracovní dny 21. 4. – 30. 4. 2008 od 8 do 17 hod.
• Sobota a neděle 26. a 27. dubna od 10 do 16 hod.
So 19.4. 15:00
So 19.4. 19:00
Čt 1. 5. 17:00
Pá 2. 5. 17:30
(foto z internetu)
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Tři pohádky na dobrý den
Divad.představení Prachy?Prachy!
Veřejná zkouška rockové skupiny
Elektrický odpor
Zájezd do Mor.divadla Olomouc
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Zápis dětí do MŠ Bludov
Ředitelka Mateřské školy Bludov vyhlašuje zápis dětí do
mateřské školy na školní rok 2008/2009. Zápis se bude
konat ve středu 16. dubna 2008 od 8:00-15:30
hodin v MŠ Bludov. Zapsané děti, které ještě nezačaly
mateřskou školu navštěvovat, docházku přerušily,
případně nastoupí až během školního roku.

Středeční odpoledne v mateřské škole
Zatím si tady hraji společně s mámou, s tátou a až sem budu
chodit sám, budu proto mateřskou školu dobře znát.

Ohlédnutí za loňským rekordem
Symbolem Velikonoc 2007 se v Bludově stal strom SKOŘÁPKOVNÍK BLUDOVSKÝ, kaštan v zahradě kulturního domu, na který
se v rámci pokusu o překonání rekordu podařilo 7. dubna 2007
zavěsit 30.658 velikonočních kraslic. Tento počet několikanásobně
překročil rekord z roku 2006, který byl vytvořen v Nahořanech na
Náchodsku.
O rekordu informovala řada rozhlasových a televizních stanic, deníky regionální i celostátní, některé internetové stránky
a dokonce se článek s fotografiemi objevil i v některých zahraničních
novinách, např. ve Spojených arabských emirátech.
Přikládám několik fotografií /foto J. Mašek/ jako poděkování
všem, kteří pomohli rekord vytvořit.
-jdiV Kulturním domě můžete zakoupit tyto 2 pohlednice
se skořápkovníkem.

Kadeřnictví Katka
(v zadní části Kulturního domu Bludov)

nabízí své služby ve dnech
Po, St, Čt
Út, Pá

12:00 - 17:00 hodin
8:00 - 13:00 hodin

Na vaši návštěvu se těší kadeřnice
Iveta Pavláková, tel.: 776 757 496
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Střepy
klízení obecních prostor na zámku - ale to i s ostatními oddíly.
Tak teda na závěr, přejeme si všichni, aby našemu 4. oddílu střediska Františka Pecháčka všechny ty jednotlivé střepy
přinesly hodně štěstí a abychom je ještě dlouho chtěli spojovat
v jeden celek.
Kateřina Ösziová – Kuře
kmen roverů a rangers Střepy

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Bludově
ve spolupráci s kulturním domem v Bludově

pořádá v sobotu
7.června 2008
Program:
Sedloňov v Orlických horách
• Alpinium p.Grulicha
Deštné v Orlických horách
• Šerlich
Rychnov nad Kněžnou
• Kolowratský zámek
• Památník Karla Poláčka

d
jez ry
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Stejně tak, jako malý stromeček vyroste ve velký, krásný
a odolný strom, který je kouskem nádherného lesa, tak i malé
dítě je nejprve jen článkem rodiny, ale po čase dospěje a je tím,
kdo vytváří domov pro další generaci. A tak to bylo i s naším
skautským oddílem.
Už je to mnoho let, co spolu se mnou přišla do skautského střediska skupinka, tehdy ještě malých dětí. Roky utíkaly,
pomalu jsme dospívali a naše oddíly nám byly druhým domovem. Spoustu věcí jsme se za tu dobu naučili a z malých vlčat
a světlušek, kteří čekali, jaké hry zase vymyslí jejich vedoucí,
jaké nové věci se na schůzce, výpravách nebo táboře naučí, se
stali ti, co tyto aktivity sami chystají a své znalosti a zkušenosti
předávají těm nejmladším.
A protože v našem středisku se postupně vytvořila velká
skupina starších skautů a skautek - prostě jsme dorostli a dospěli – kteří se nechtějí tohoto způsobu trávení volného času vzdát,
rozhodli jsme se v září 2007 založit nový oddíl starších skautů
a skautek – kmen roverů a rangers pod názvem Střepy.
Proč právě Střepy? Uvědomili jsme si, že každý z nás je
vlastně originální střípek a že teprve když se spojíme, vytvoříme ten správný, soudržný a jedinečný celek. Každý jsme jiný,
ale přesto jsme si v mnohém tak podobní, a snad proto chceme ještě i další část našeho života prožívat druhému nablízku
a společně.
Nescházíme se sice již tak často, mnozí studují, nebo
mají zaměstnání mimo bydliště. Na schůzkách, které máme
1-2 x měsíčně, proto chceme tento čas využít co nejvíce a nejlépe. Pokaždé si už dopředu domluvíme, co na příštím setkání
podnikneme. A že jsme toho za ten poměrně krátký čas stihli
již mnoho, to mi věřte. Tak například, několikrát jsme využili
možnost zapůjčit si tělocvičnu ZŠ v Bludově a zahráli jsme si
volejbal, navštívili jsme krytý bazén v Šumperku a podnikli
výpravu po krásách našeho okolí. Ale není to jen zábava, co
nás zajímá. V čase vánočním jsme s ostatními oddíly roznášeli
po Bludově Betlémské světlo a před vypuknutím příprav na
Štědrý den jsme zajeli nasát tu správnou atmosféru do Loštic
k řezbáři a prohlédli si jeho slavný vyřezávaný betlém. Moc
pěkným zážitkem byla i naše vánoční besídka. A protože bez
práce nejsou koláče, kus práce jsem udělali při brigádě při vy-

Odjezd od kulturního domu Bludov v 6:00
Cena : 260,- Kč

Přihlášky přijímá:
• KD Bludov – pí.Jarmila Divišová
• Zahrádkáři – p.Ladislav Vyhňák, p.František Kranich

FIT SOBOTA
Aerobik s posilováním

A opět zveme všechny milovníky sportu
přijďte si s námi zacvičit a posílit tělo

Kdy?
Kde?

v sobotu 5. dubna 2008
od 10:00-12:00
v sokolovně Bludov

Vemte si s sebou podložku, ručník a pití.
Vstup 30 Kč - slosovatelné vstupenky

Na všechny se moc těší Ludmila Maturová
a Renata Ptáčková
Sponzor fit soboty: NUGET Mazák, Šumperk.
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ROZPIS - JARO 2008

MÍSTNÍ KNIHOVNA BLUDOV
SE PŘESTĚHOVALA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Od 4. března si mohou čtenáři bludovské knihovny opět půjčit knihy a to v přízemí
staré části školy. Samostatný vchod je vlevo od vchodu do nové části školy.

Půjčovní doba zůstala nezměněna:
úterý a čtvrtek od 12:30 hod. do 17:30 hod.
V únoru 2008 byla knihovna, která představuje více než 8000 knih, přestěhována
z bludovského zámku. Obec upravila bývalý byt školníka v přízemí základní školy.
Knihy k volnému výběru bude mít k dispozici malý odkládací sklad.

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás v novém!
Místní knihovna děkuje za pomoc při stěhování knih pracovníkům obce, p.Fričovi,
který zajistil pomoc junáků, skautů a skautek, 715.03 středisko Bludov Františka
Pecháčka a hlavně paní Lence Havlíčkové ze šumperské knihovny, která je naší
metodickou poradkyní a která věnovala spoustu volného času a rad při zařizování
knihovny.
Knihovně chybí k příjemnému prostředí vzrostlé květiny - může nám někdo
darovat?
Za MK Holinková. St.

U NÁS V KOCOURKOVĚ
Vážený občane bludovský, to bylo slávy! „Pan ...
zařečňoval a bučaly krávy“. Ano, mám na mysli onu další utajenou huráakci „Slavnostní otevření nové knihovny“,
která se uskutečnila v pondělí 10. března v nových prostorách knihovny; v přízemí staré budovy základní školy.
A o které jistý „times“ přinesl rozsáhlou zprávu. Kdo
u toho ovšem prý byl hned od začátku, udělal si představu,
jak asi vypadal útěk ze Sudet po r. 1938. Na slavnosti byla
virtuálně přítomna i knihovnice pí. Holínková, která ovšem
zrovna a jako na „potforu“ v té době úpěla kdesi v Šumperku na zubařském křesle. Jak jsem dále zjistil z nejmenovaných zdrojů, kdo se jakkoli podílel na stěhování knihovBludovan 13

ny, tak pozvání neobdržel ?!? A navíc, prostory knihovny
se ještě musí uzpůsobit provozu. Přesto se už slavnostně
zahájilo.
Vážený občane bludovský! Tahle kočičárna Tě však vůbec
nemusí zajímat. Ty můžeš být spokojený. Udělalo se pro Tebe
maximum. Přestane strašidelné bloudění po rozsáhlých zámeckých chodbách a taky schody zámecké už pro Tebe přestanou
být noční můrou. Teď už jen křepce vyběhneš čtyři schůdky,
vezmeš za kliku, a pokud nebude zrovna zamčeno, můžeš
vstoupit. Jsi vítán.
Josef Rabes

Zprávy ze školy

Soutěž ve šplhu

Vybíjená
Ve středu, 12. března , se žáci naší školy zúčastnili okrskového
kola Preventan cupu ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Toto kolo
vyhráli a postoupili do kola okresního. Blahopřejeme a držíme
palce do okresního kola, které se uskuteční 27. března 2008.
Mgr. Eva Macková

V úterý, 19. února 2008, se žáci 5. třídy zúčastnili okresního kola
ve šplhu žáků 2. - 5. tříd. Družstvo ve složení Adam Schauer,
René Durchánek, Lucie Strouhalová a Barbora Krejčí obsadilo
pěkné 4. místo. Výrazného úspěchu ale dosáhli Adam Schauer
a Lucie Strouhalová, kteří svými časy skončili na 2. místě ze všech
zúčastněných soutěžících. Blahopřejeme.
Mgr. Eva Macková

Největší turnaj v pexesu na světě
o pohár starostů ZŠ Údolí Desné

Sběr pomerančové kůry
Tento rok se naše škola přihlásila do soutěže ve sběru
pomerančové kůry, které se zúčastnily i další školy Olomouckého
kraje. Kůru z pomerančů žáci sbírali a sušili od prosince do konce
února, kdy jsme soutěž vyhodnotili v rámci školy. Jednotlivé
třídy usilovaly o dort, který měl být odměnou za první místo.
Pochutnali si na něm naše nejmladší děti z první třídy, které
ve sběru zvítězily. Gratulujeme! Kůru budeme sbírat až do
června, kdy se dozvíme, jak jsme uspěli mezi ostatními školami.
Michaela Brumarová

V pátek 14.3.2008 po vyučování proběhlo školní kolo výše
jmenovaného turnaje. Žáci 1. stupně soutěžili ve dvou kategoriích
a prvních pět umístěných žáků si zasoutěží 28.3.2008 ve
finálovém kole v Sobotíně. Z naší školy postupují tito nadějní
hráči pexesa:
1. kategorie (1.-3.ročník):
2. kategorie (4.-5.ročník)
Beáta Jánětová
Lucie Strouhalová
Tereza Tylová
Štěpán Hýbl
Lenka Strouhalová
Libor Matějček
Kateřina Kvapilová
Karolína Jánětová
Martina Tichá
Zdenka Strmisková
Držme jim palce! Dana Březinová

Sběr pomerančové kůry
ročník
množství
kg
počet žáků
průměr
žáka

1 6.B 7.A 3. 9.a
29,5 11,6 12,7 19,9 10,4

2.
16

8.A 5.
4.
11,1 13,5 8,2

6.A
7,2

9.B
6,4

7.B
6,8

8.B
5,3

21 18 21 33 18
28 21 31 19 18
16
18
16
1,40 0,64 0,60 0,60 0,58 0,57 0,53 0,44 0,43 0,40 0,40 0,38 0,33

Sběr papíru

V červnu proběhne na Základní škole
Bludov sběr papíru!!

Svázaný papír můžete nosit průběžně až do
konce školního roku třídním učitelům nebo
paní učitelce Horáčkové.

Brýle pro Afriku

Máte doma nepoužívané dioptrické brýle? Nevíte co s nimi?
Zapojte se s námi do rozvojové pomoci!
Ve Středoafrické republice stojí brýle průměrný roční plat a jsou tak pro většinu lidi nedostupné.Díky tomuto projektu se mohou
dostat k těm, kdo je potřebují – a to jsou zejména studenti a žáci, pro které je vada zraku často překážkou ve studiu.
Brýle je možné odevzdávat třídním učitelům nebo přímo paní učitelce Horáčkové.
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