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V pondělí 16. června 2008 od 18:00 hod. proběhne 
v kulturním domě 10. zasedání zastupitelstva obce. 

Všichni jste srdečně zváni.

POZVÁNKA

Na základě rozhodnutí Rady obce Bludov budou i v letošním 
roce probíhat celkové rekonstrukce vybraných komunikací.
 Na loňské, již zrekonstruované místní komunikace II. tříd, 
v letošním roce naváže komunikace II. třídy – ulice Za Školou 
a K Zámečku ( pouze úsek od mostku přes potok po souběh 
ulice Na Hradě a  Dr. Březiny). Tímto by měla být dokončena 
rekonstrukce  komunikací, určených v případě uzávěry státních 
silnic, k objízdné trase.
 Dále byly v letošním roce určeny další dvě komunikace 
k celkové rekonstrukci. Ulice Příční, na které žijí dva imobilní 
občané a pohyb na současném povrchu je pro tyto občany velice 
složitý. 
 Při  rozhodování se vedení obce snažilo  o výběr komunikací 
tak, aby byla zastoupena vždy alespoň jedna komunikace 
v jednotlivých částech obce. Jižní část – podél ulice Nádražní 
-  bude v letošním roce zastoupena opravou ulice Masarykovy.
 Na opravu komunikací byla vyhlášena veřejná výzva, 
zakázka malého rozsahu. Obesláno bylo šest firem, vlastní 
výzvy se účastnily firmy čtyři. Hodnotícím kritériem byla cena 
za provedení díla. Zhotovitelem akce se stala firma STRABAG, 
a.s., Odštěpný závod Ostrava, oblast Střed Šumperk. Práce 
budou zahájeny  1. června 2008, termín ukončení prací je 
stanoven na 31.srpna 2008.
 Koncepce rekonstrukcí jednotlivých komunikací je totožná 
s již rekonstruovanou  ulicí Špalkovou. Povrchy z asfaltobetonu, 
lemování betonovými přídlažbami. Rekonstrukci komunikací 
bude předcházet oprava stávající dešťové kanalizace, 
v potřebných úsecích rozšířena o nové vpusti a žlaby. Na 
ulici Za Školou budou umístěny dva zpomalovací pruhy, 
zakomponované přímo do vozovky, povrchy bude tvořit 
zámková dlažba v barvě červené.
 Součástí akce není úprava sjezdů k jednotlivým domům.
Kontaktní osoby: za zhotovitele Ing. Pavel Müller, tel.:
602 239 090, za objednatele Eva Kösslerová, tel.:724 612 579.
 Současně s celkovou rekonstrukcí povrchů bude probíhat 
i dílčí vysprávka komunikací. Vysprávky budou prováděny 
rovněž od 1. června 2008.
      OÚ Bludov, 

odbor výstavby a ŽP

Rekonstrukce komunikací budou 
probíhat i v letošním roce Obecní úřad Bludov v rámci úsporných opatření 

zajišťuje doručování dopisů po obci Bludov
 kurýrní službou. Upozorňujeme proto občany, 

že se v jejich poštovní schránce 
můžou vyskytnout dopisy bez známky. 

Upozornění pro občanyUpozornění pro občany

Pěvecký sbor Canzonetta Bludov
Vás srdečně zve

v sobotu 21. června 2008 v 18 hodin 
do Zámecké oranžérie

na svůj

který pořádá u příležitosti evropského svátku hudby.

KONCERT,KONCERT,

Změna termínu
8. ročníku Hudebního festivalu Františka Pavlů se v letošním 
roce uskuteční až v sobotu 6. září 2008 od 17 hodin v kostele 
sv. Jiří v Bludově.  Červnový termín musel být z vážných 
důvodů přeložen.
    Děkujeme za pochopení 
    (PS Canzonetta Bludov)
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Prapor neboli korouhev je znamením pospolitosti, sjednocení, 
seřazení. Byl a je to symbol společenství nejen vojenských, 
ale i civilních, měšťanských, řemeslnických u bývalých cechů 
či náboženských bratrstev (citace z Ottova slovníku naučného, 
XIV. díl, str. 853). Vlastnit spolkový prapor bylo znamením 
nejenom majetnosti, ale také společenského významu občanů 
ve společenství sdružených. Nedivme se proto, že vlastní spol-
kový prapor měly téměř všechny bludovské spolky – Svatopluk, 
Orel, Hasiči, Spolek vojenských vysloužilců, Sokol, skauti, ale 
i bludovská škola- ta vlastnila prapory dva. Při psaní almana-
chu k letošnímu výročí bludovské školy se pokusil jeho autor 
St. Balík ml. zjistit, jaký byl jejich osud a zda nejsou ve škole 
v některém kabinetu odloženy. Proč bylo jeho hledání neúspěšné, 
pochopíme, pokud dočteme tento článek až do konce.
 V Okresním archivu v Šumperku jsem zcela náhodně nalezl
vzpomínky na dobu okupace v naší obci, jejichž autorem je 
Hynek Minář z č.p.103, bývalý úředník místodržitelsví v Brně, 
od prvního dne mobilizace v květnu 1938 zaměstnaný na vlastní 
žádost jako výpomocný úředník v bludovské obecní kanceláři. 
Je zde zapsáno mimo jiné i to, co se dělo s prapory bludov-
ských spolků v době okupace. Domnívám se, že je vhodná do
slovná citace osobních vzpomínek H. Mináře:
„Počátkem roku 1939 došel na obecní úřad výnos o hlášení 
pomníků v Bludově. Byly v obci dva pomníky, Pomník padlých 
v první světové válce a pomník bludovského rodáka akademic-
kého malíře Kašpara s poznámkou, že oba jsou bezvýznamné 
a tím byly zachovány.
 Dále výnos landrátu o soupisu praporů v obci. Landrát 
nařizoval, aby všechny prapory byly odvedeny do musea 
v Šumperku. Hlášeny byly tyto prapory: dva ve škole, dva 
ve spolku Svatopluk, jeden bývalého spolku hasičů a jeden 
spolku Sokol. Výnos tento jsem nechal ležeti dva měsíce bez 
vyřízení. Když přišla první urgence, ležela také měsíc a byli 
všichni vyrozuměni samo sebou prostředníky, že mají prapory
odevzdati. Po dojití třetí urgence, a to s pohrůžkou osobní 
zodpovědnosti starosty, musel býti spis vyřízen. Byl vyřízen takto.
Hasičský prapor jest bezvýznamný a jest veden jako inventář 
v kostele. Prapor sokolský se v Bludově nenalézá, ztratil se, byl 
snad odvezen do protektorátu. Prapory spolku Svatopluk se při 

ubytování vojska také ztratily. Prapory školní má v úschově 
správa školy. Landrát se tímto sdělením spokojil a více se 
nehlásil. Věděl jsem také, kde prapory byly uschovány. 
Sokolský byl uschován v krčmě u paní Julie Plodové. Prapory 
Svatopluka byly uschovány v Národním domě v Bludově až 
do doby, kdy Erben - ředitel školy - po nich začal pátrati. 
Potom jsem je převzal do úschovy já a uchoval jsem je. Byly 
oblečeny v peřinové povlaky tak, že prapory byly dány do 
jedné a aby nějaké třásně neb kousek nevylezl, dány ještě do 
druhé a používány jako přikrývka na postel. Jedině prapory 
školní byly odvedeny do Šumperka, o což má zásluhu školník 
a zahradník Zatloukal, kteří je vydali, když se Erben po nich 
sháněl. Po převratě jsem po nich v Šumperku důkladně pátral, 
ale bohužel jsem je nenalezl.“
 Jak to bylo se spolkovými prapory po válce? Po únoru 
1948 byly uschovány prapory Svatopluka a Orla v domku 
p. Karla Kvapila celých 42 roků. Počátkem roku 1990 je s 
velkou slávou přinesl na schůzi ČSL (Československé lidové 
strany) občan, který s jejich úschovou, a tedy vlastně záchra-
nou, neměl naprosto nic společného. Dokonce navrhoval, aby 
byly předány do zábřežského musea. Tento nápad byl chvá-
labohu odmítnut a prapory jsou od roku 1994 v opatrování 
místní organizace KDU-ČSL. Stejně je nakládáno s praporem 
Sokola. Prapor Hasičů můžeme občas vidět při slavnostech, 
které hasiči pořádají, a hlavně pak v pohřebním průvodu 
členů tohoto spolku. Je to tedy jediný starý prapor, který slouží 
tomu, k čemu byl pořízen – k důstojné reprezentaci spolkové 
činnosti. 
 K té se hlásí také bludovští skauti, kteří se všemi svými 
vlajkami pravidelně vždy v květnu a říjnu u Pomníku padlých 
stojí čestnou stráž při slavnostních vzpomínkách na hrdinství 
bludovských občanů padlých a umučených v obou světových 
válkách minulého století.
 
Prameny: Odbojová jednotka „Taroková partie“, 
Hynek Minář, Státní okresní archiv Šumperk
Ottův slovník naučný, XIV. díl

 Stanislav Balík st.
Květen 2008

Osudy praporů bludovských spolků

Ke skutečnému a definitivnímu zlomu došlo na bludovské 
škole (a zřejmě i v Bludově jako takovém) až v roce 1950, 
kdy se na začátku září stal novým ředitelem střední školy 
bludovský rodák Břetislav Březina. Vystřídal tak Jana Šaje, 
který byl přeložen na školu do Šumperka. S největší prav-
děpodobností šlo o přeložení „za trest“, kdy dostatečným 
způsobem nepodporoval komunistické snahy ve škole. Spolu se 
Šajem skončil ve funkci ředitele školy národní Václav Blažek, 
který odešel po 42 letech učitelství do důchodu. Z bludovských 
učitelů všech dob tak působil zcela nejdéle. Blažka nahradil 
ve funkci ředitele národní školy Oto Horák, který také 
převzal správu školních budov. Poté, co k 1. březnu 1951 
odešel na post okresního školního inspektora (do června 1951 
jej jakožto zatímní správkyně nahradila Josefa Moudrá), 

Ředitel školy a matematikář Břetislav Březina.

Z historie bludovské školy - ve znamení Břetislava Březiny (1950-1968)

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI
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převzal správu školních budov B. Březina, čímž se také de-
finitivně stal na příštích sedmnáct let hlavní postavou školy.
 B. Březina byl prvním – a dosud také posledním – řádným 
ředitelem místní školy, který pocházel z Bludova. Po roce 1948 
byl nesmírně aktivní, podobně jako množství komunistických 
funkcionářů. Ve skutečnosti jej můžeme považovat za hlavního 
místního představitele minimálně prvního dvacetiletí komunis-
tické moci. Pro ilustraci vyjmenujme jeho třináct funkcí, jež 
zastával v roce 1949 vedle svého učitelského zaměstnání. Byl 
„členem okresního výboru KSČ a školské komise při něm v 
Šumperku, okresním instruktorem v místní organizaci KSČ 
Bohutín, předsedou místní skupiny zaměstnanců školství pro 
okres šumperský, členem okresního výboru Sokola a okresním 
vzdělavatelem v okrese šumperském, členem výboru Tělocvič-
né jednoty Sokol v Bludově a jejím vzdělavatelem, předsedou 
Místního akčního výboru Národní fronty v Bludově, předsedou
osvětové rady v Bludově a kulturním referentem místního 
národního výboru v Bludově, kulturním referentem a kádrovým 
důvěrníkem místní organizace II KSČ v Bludově, zapisova-
telem újezdní školní rady, předsedou národní správy záložny 
a spořitelny v Bludově“. K tomu v dalších letech přidával řadu 
funkcí dalších – za všechny jmenujme soudce z lidu, účetní JZD, 
předseda společného výboru KSČ v Bludově atd. V roce 1964 
se dokonce o sobě zmiňuje jako o předsedovi Okresního výboru 
KSČ v Šumperku. 
 Již první den ve své funkci na slavnostním zahájení školního
roku 1950/51 přednesl projev, který lze považovat za jeho 
programový manifest: „...Zvláště podtrhl neblahý vliv na žáky 
těch rodičů, kteří nepřímo navádějí žáky proti dnešní škole, čímž 
maří těžkou a zodpovědnou práci školy...“ Jeho jméno bude už 
provždy spojeno se špatnými kádrovými posudky, díky nimž 
nemohly nadané děti katolických rodičů pokračovat ve studiu, 
se štvaním dětí proti rodičům...
 Již o prázdninách 1950, kdy Březina zastupoval Šaje, 
nakoupila škola busty K. Gottwalda, V. I. Lenina, J. V. Stalina 
a J. Fučíka. I to lze považovat za symbolický začátek nové éry 
– a to, že ve škole dva roky po Únoru 1948 stále nebyly, tehdej-
šímu řediteli Šajovi u nové moci jistě také nepřispělo. Busty V. 
V. Majakovského a I. V. Mičurina byly pořízeny o rok později. 
Nu a třetím symbolem nového začátku, který vyvolal největší 
vášně, se stalo odstranění křížů ze tříd. Zběhlý student kněžské-
ho semináře Břetislav Březina se uvedl tím, že při prázdninovém 
úklidu školy 1950 nechal ze tříd odstranit všechny kříže. Ty 
tam přečkaly rok 1918, kdy se ve velkém (dokonce s oporou 
ve výnosu ministerstva školství) odstraňovaly po celé republice 
a kdy se je údajně pokusil odstranit tehdejší ředitel Léhar („musel
kapitulovat“), i rok 1930 a nástup nového pokrokářského

ředitele Metoděje Kubíčka („musel znovu kapitulovat“) 
– „teprve tento třetí pokus skončil úspěchem a kříže ze školy 
definitivně zmizely“. Tato otázka rozbouřila vesnici – z velké
části lidoveckou, katolickou. Poslední pokus o navracení 
křížů se odehrál na schůzi SRPŠ 17. září 1950, nejhojněji do 
té doby navštíveným – účast byla přes 200 rodičů (více jak 
trojnásobek obvyklých počtů). Bludovem proběhla podpisová 
akce na podporu vrácení křížů. Na SRPŠ tento požadavek 
nakonec vůbec řešen nebyl a byl postoupen učitelské konferenci
a nadřízeným orgánům k vyřešení. „Protože však současně 
žádali vyvěšení svých církevních symbolů i rodiče jiných 
náboženských vyznání (církev československá, českobratrská, 
baptisté, a zástupci‚ bez vyznání‘ se postavili proti jakýmkoli
symbolům), zůstala žádost římskokatolických rodičů bez 
vyřízení a kříže se do škol již nevrátily“. Jen pro představu 
o směšnosti tohoto argumentu – ze střední školy bylo v před-
cházejícím roce římskokatolického vyznání 185 žáků, česko-
slovenského 8, adventistického 1 a bez vyznání 2. Český bratr 
či baptista žádný... 
 Z pohledu B. Březiny je zajímavé, že na něj žádným 
způsobem nedopadla a ve stranických strukturách jej nepo-
škodila tíha jeho rodinného původu. Vždyť jen v bludovském 
monstrprocesu byla odsouzena ke ztrátě svobody jeho sestra 
Františka Březinová, sestřenice Anna Březinová a její adop-
tivní dcera Františka. Jeho bratr P. Alois Březina a bratranec 
ThDr. Jarolím Adámek (oba kněží) si také odseděli několik let 
v komunistických věznicích, stejně jako synovec Josef Březi-
na. Snad to odčiňoval a nahrazoval svou nezměrnou zapálenou 
aktivitou.
 Ta se neomezovala, jak již bylo naznačeno, jen na školu. 
Již ve svém individuálním socialistickém závazku (o časté 
směšnosti těchto závazků svědčí závazek učitele Františka 
Bajgara z roku 1950: „přečtu za rok čtyři hodnotná díla poli-
tická“ ) se v roce 1950 zavázal, že založí v obci JZD a bude 
mu všestranně nápomocen. Tento slib – pro mnohé sedláky 
spíše výhrůžku – také skutečně splnil, družstvo 27. září 1950 
založil a až do roku 1957 byl jeho účetním. V roce 1957/58 
také stál jako hlavní postava u největšího a nakonec úspěš-
ného nátlaku na sedláky, aby vstoupili do družstva. (V září 
1957 vstoupilo do JZD 107 nových členů - oproti 33, kteří 
tvořili JZD do té doby - během dalších čtyř měsíců dalších 
více jak 60, takže na začátku roku 1958 hospodařilo družstvo 
na 85 % veškeré bludovské půdy. Tento zlom neproběhl jen 
v Bludově, ale v celé zemi, je ale důležité, že v Bludově se to 
odehrálo po velké agitační přípravě, do níž se zapojil učitel-
ský sbor.) Zřejmě i díky Březinovu vlivu se v prvních letech 
v JZD, když v něm nebyl takřka žádný sedlák, ale vesměs jen 

Pozvánka na oslavy 50 let měšťanky (1958)



Bludovan 4

Bludovan 5/2008

bezzemci či drobní zemědělci, angažovalo tolik učitelů 
– Anděla Gurgyalská, Květoslava Hynková, Svatopluk Mazal, 
Drahomíra Václavíčková, Oldřich Siegel, Jan Snášel (jednatel 
JZD) či Karla Tarabová. 
 Ačkoli byla pionýrská organizace založena na škole už 
v roce 1949/50, kdy učitelka Květoslava Kubíčková založila 
oddíl, „do něhož se přihlásilo přes 20 žáků, kteří se s nadšením 
zasvěcovali do pionýrské morálky“, činnost nevyvíjela a hlavní 
impuls dostala se změnou ředitele školy, který si od ní sliboval 
hodně: „S těmito pionýry jistě převrátíme reakční Bludov, že 
se stane obcí pokrokovou.“ Nicméně až do roku 1970 čteme 
stížnosti na malou aktivitu pionýrů, nedostatečnou pozornost 
učitelů, malou ochotu Československého svazu mládeže (ČSM) 
dodávat vedoucí, nevelké schopnosti skupinových vedoucích 
či jejich nedostatek času (to když byl vedoucím samotný 
B. Březina) apod. O tom, čemu se věnovala pionýrská dětská 
organizace, svědčí prý krásný čin z roku 1951, jímž završili 
pionýři celoroční práci – totiž že získali posledního bludovského 
občana Aloise Stona z čp. 17, „aby podepsal mírovou rezoluci, 
což nechtěl před tím za nic udělat“. 
 Josefa Moudrá, která byla prozatímní správkyní národní 
školy po Oto Horákovi, se stala v létě 1951 zástupkyní ředitele 
B. Březiny. Poprvé tak byla zřízena funkce zástupce ředitele, 
která trvá od té doby dodnes. J. Moudrá v ní vydržela jen rok 
- do 31. července 1952, kdy ji nahradil další učitel národní školy 
Jan Stejskal, který jím byl třináct let – do roku 1965. Pak jej na 
tři roky nahradil Jaroslav Mikuláš, pozdější ředitel.
 V souvislosti s přeměnou školy zpět na osmitřídní, jíž byla 
fakticky do roku 1945 (pět, příp. osm tříd obecné, tři třídy 
měšťanky), končily ve školním roce 1952/53 povinnou školní 
docházku jak žáci tříd devátých, tak osmých. Zajímavé je, že 
se o tom, že ve škole budou končit, dozvěděli až ve druhém 
pololetí, takže měli poměrně málo času k přípravě na závěreč-
né zkoušky. 25 žáků osmých tříd se přihlásilo do jednoročního 
kurzu, takže zůstali na bludovské škole o rok déle. 
 Zkrácením povinné školní docházky v roce 1953 ale změny 
zdaleka neskončily, ba spíše začaly. Již v následujícím roce, 
kdy se učilo podle nových osnov, se od nich muselo částečně
ustoupit, neboť žáky značně přetěžovaly, jejich cíle byly 
nereálné. Již o šest let později přichází další změna, kdy je 
školní docházka opětovně prodloužena na devět let, „aby škola 
byla úzce spjata s životem; není možné přetěžovat žáky přemí-
rou učiva a zapomínat pro samé učení na výchovu.“ V letech 
1959-1962 se postupně přecházelo na devátý ročník. Ve dvou 

letech byla devátá třída nepovinná – žáci si mohli vybrat, zda 
skončí v osmé, či až v deváté třídě – museli se pro to však roz-
hodnout již v roce 1959. V Bludově byla tato nepovinná devátá 
třída otevřena až v roce 1960/61, od roku 1961/62 byla základní 
škola povinně devítiletá. (Za dalších dvacet let v roce 1981 se 
devátý ročník opět zcela zruší, aby byl v roce 1996 povinně znovu 
zaveden.)
 Podobně jako oslavovala škola v roce 1933 25 let postavení
nové budovy a otevření měšťanky, připomněla si oslavami 
i půlstoleté výročí. Oslavy trvaly od 8. června do 23. června 
1958. Začaly Pěveckým festivalem, kdy na zámeckém nádvoří 
vystoupilo několik pěveckých souborů – Hlahol Bludov, Seve-
romoravští učitelé ze Zábřeha, pěvecké soubory ze Šumperka, 
Uničova, Zvole atd. Na 250 účinkujících poslouchalo přes 2500 
posluchačů. Hlavním organizátorem byl pozdější ředitel Jaroslav 
Mikuláš. Školní divadelní soubor sehrál divadlo Adámek mezi 
broučky – „žel, bludovští občané projevili o toto velmi pěkné 
představení zcela nepatrný zájem“. Dne 21. června proběhla 
v sokolovně beseda učitelů a žáků z let 1908-1958 zakonče-
ná tancem, hosté byli pohoštěni zdarma na účet SRPŠ. O den 
později se konala na sokolském cvičišti (dnešní tenisové kurty) 
Dětská letní slavnost. Byla zahájena položením věnce u Po-
mníku padlých, průvodem vesnicí a slavnostním vystoupením 
žáků a složek Národní fronty. Oslavy byly zakončeny třídenní 
celoškolní výstavou fotografií, archivu, dětských prací a prací 
lidové umělecké tvořivosti, která probíhala ve všech místnostech 
nové školní budovy. Výstavu navštívilo přes 1000 občanů, sedm 
svých děl na ni zaslal i známý malíř, bludovský rodák Josef 
Václav Směšný-Barnet, který také jedno ze svých děl věnoval 
škole. 
 V roce 1958 odešel do důchodu školník Karel Soltýšek, na 
jehož místo od září 1958 nastoupila Marie Snášelová. Ta byla 
školnicí do listopadu 1969.
 Zvláštní strukturou uvnitř školy byla závodní organizace 
KSČ na škole, v roce 1958 přejmenovaná na stranickou skupinu 
KSČ. Založena byla pravděpodobně v roce 1952. Jejím prvním
předsedou byl Jan Snášel, po něm od roku 1955 Leopolda 
Kotrlá. Ta jí byla do školního roku 1966/67, kdy ji vystřídal 
Alois Finger. V roce 1957/58 byla jejími členy polovina všech 
učitelů školy – 10 z 20. Její faktická úloha a význam jsou 
vysvětleny následující doslovnou citací z roku 1958: „Veškeré 
problémy školy a učitelského sboru byly vždy předem řešeny 
v místní stranické skupině. ... Potom byly projednávány 
v pedagogické radě, ROH a Pionýrské organizaci. ... Všichni 

učitelé – komunisté plnili své úkoly 
na pracovišti svědomitě a byli svou 
prací vzorem bezpartijním. Je také 
jejich zásluhou, že přesvědčili všechny 
členy sboru (až na Marii Ptáčkovou), 
aby se zbavili náboženských předsud-
ků a vystoupili z církve.“ Stranická 
skupina řešila komplexní plán školy, 
určovala, který z nejprověřenějších uči-
telů bude učit občanskou výchovu apod. 
 Od začátku šedesátých let se na příští 
více jak čtvrtstoletí opět stává palčivým 
– a největším – problémem nedostatek 
prostor pro vyučování. Poprvé od roku 
1908 se začíná učit mimo školní budovy 
(nová a stará škola – ta však už tehdy 
zdravotně nevyhovovala; sloužila však až 
do roku 1989) ve školním roce 1960/61, 
kdy je jedna ze tříd umístěna v Národním 

Učitelský sbor v roce 1966/67 kolem auta Zory Fričové.
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(dnes Kulturním) domě. O rok později začíná něco, co bludovská
škola do té doby nikdy nezažila – směnování. Týkalo se třetích
tříd, které se střídaly v jedné místnosti v Národním domě. 
Jeden týden chodila 3.A dopoledne, druhý odpoledne, třída 3.B 
přesně naopak. Od roku 1964/65 směnovaly i druhé třídy, od 
roku 1966/67 nově také čtvrté třídy a od roku 1967/68 i první 
třídy – tedy všechny čtyři první ročníky. Směnovalo se deset let 
do roku 1970, kdy se postavila panelová škola. Za nějaký čas se 
ovšem začalo směnovat nanovo. 
 Těsně před bouřlivými událostmi roku 1968 došlo ve 
společnosti k jednomu zajímavému posunu. Ekonomický 
a společenský vývoj došel k bodu, kdy se začal opouštět 
šestidenní pracovní a vyučovací týden a přecházelo se na pěti-
denní. Prvním krokem byla možnost, kdy od roku 1966/67 mohl 
učitelský sbor rozhodnout, že každá druhá sobota bude volná. 
V Bludově se tak ale nestalo. Škola počkala až na ministerské 
nařízení, takže v sobotu se do školy přestalo chodit až od školního
roku 1968/69. Čas od času se ale v sobotu do školy chodilo až do 
roku 1989 – šlo o tzv. pracovní soboty. Tak např. v roce 1971/
72 byly pracovní soboty tři a jednou byla dokonce i pracovní 
neděle. 
 Jak již bylo několikrát zmíněno – symbolem bludovského 
školství a vlastně celého místního komunistického režimu byl 
od roku 1950 ředitel Břetislav Březina. Snad až symbolicky 

se jeho éra uzavírá v roce 1968. Poněkud paradoxně ale ne na 
jaře v souvislosti s demokratizačním procesem tzv. Pražského 
jara, ale na začátku srpna, pár dní před okupací Československa 
vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy, které měly nastolit opět 
tvrdý kurz, jemuž by Březina vyhovoval. Vždyť i vývoj roku 
1968 hodnotil jako čas, jehož využily „skupiny antisocialistické 
a kontrarevoluční, které podporovány západní propagandou se 
snažily zvrátit naši cestu k socialismu“. Každopádně byl ale na 
konci srpna 1968 z důvodu dosažení důchodového věku zbaven 
ředitelského místa. Na škole ale ještě na tři roky zůstal a učil 
matematiku a občanskou výchovu. Definitivně odešel k 1. září
1971.
Prameny a literatura:
Kronika Měšťanské školy Masarykovy v Bludově 1944-1960, 
Státní okresní archiv v Šumperku, fond Národní a střední škola 
Bludov, inv. č. 6.
Kronika Devítileté střední školy v Bludově 1960-1986, Státní 
okresní archiv v Šumperku, fond Národní a střední škola Bludov.
35 let školství v ČSSR, Praha 1980.
Tento text je výňatkem z publikace Bludovská škola v letech 
1957-2008. Almanach ke 100 letům zřízení měšťanky (1908-
2008). K dostání je ve škole.

Stanislav Balík ml.

KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka
Dne 19. června 2008 vrpomeneme 6. výročí
úmrtí paní

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

Dne 21. června 2008 by se dožila 85 let
naše maminka, babička, prababička paní

Zdeňka Doubravová 
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí
v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 10. června 2008 si připomeneme 
nedožitých 28 let našeho syna, manžela, 
tatínka, bratra, strýce pana

Aleše Hradského
11. června to bude 5 měsíců, kdy nás náhle 
opustil. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte si 
s námi. S láskou vzpomíná rodina.

DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 5. června oslaví manželé

Josefa a František Matějíčkovi
společných 60 let života.

Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přeje 
celá milující rodina.

Prodám nový stacionární kotel DAKON 27 EKO. 
Původní cena 16 900,- Nyní za 11 900,-

Tel.: 583 238 423, 603 748 119

Hledáme brigádníky/brigádnice na rozvoz knih 
vlastním autem. Možno i dlouhodobě.

Tel.: 777 598 525.
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Stalo se již tradicí, že pracovníci Vily Doris a další nadšenci každý 
rok v měsíci dubnu připraví pro školní mládež i předškolní děti 
akci nazvanou „Den Země“. A tak 28.4.2008 byl prostor v parku
kolem Vily Doris  zaplněn na celý den dětmi ze šumperských 
základních i mateřských škol a nechyběli ani navštěvníci z blízkého 
okolí. I žáci z 1. stupně naší školy se této zajímavé akce zúčastnili.
Během dopoledních hodin si mohli vyzkoušet vyrobit různé 
výrobky, které byly většinou z přírodních materiálů, prověřili 
si znalosti z přírodovědy, viděli, jak se dojí koza a zasoutěžili si 
v různých netradičních disciplínách např.: jízda s kolečky plnými 
hnoje, hod bramborem na cíl, skákání na klokana atd. Každý si 
odnesl papírovou tašku plnou zajímavých výrobků a všichni byli 
s programem spokojeni. I paní učitelky.           Dana Březinová

Základní škola v  Bohutíně nás pozvala na divadelní představení
„Zapomenuté království“, které nacvičil s dětmi z Bohutína 
p. ředitel Tichý. Pozvání jsme přijali a 7.5.2008 jsme se vypravili 
do bohutínské školy. Žáci  1. a 2. ročníku se svezli autobusem 
do Klášterce, odkud došli do Bohutína pěšky. Děti ze 4. ročníku 

Zprávy ze školy

Letos se poprvé naše škola zúčastnila soutěže mladých zdravotníků, 
kterou každoročně pořádá Červený kříž v Šumperku. Přihlásili 
jsme se jak do starší kategorie, za kterou naši školu reprezentovali 
žáci 8. ročníku, tak do kategorie mladší, ve které soutěžili žáci 3., 
4. a 5. ročníku. Po usilovných přípravách jsem obsadili v kategorii 
1. stupně pěkné 4. místo a 2. stupeň vybojoval místo 7. Přesto 
neztrácíme naději a nehážeme flintu do žita. Přístí rok se budeme 
snažit si naši reputaci vylepšit. 
     Za naše mladé zdravotníky  
 Mgr. Michaela Brumarová. 

zvládly cestu tam i zpět po svých. Bylo krásné počasí, tak se dobře 
šlapalo. Pohádka byla vlastně o Šípkové Růžence, ale byla vtipně 
doplněna dialogy, které připomínaly současnost. Představení se 
všem líbilo a všichni herci i pan režisér si zaslouží pochvalu za 
náročnou praci, kterou odvedli.                        Dana Březinová

Den Země u Vily DorisSoutěž hlídek mladých zdravotníků

Divadlo v Bohutíně

Matematické soutěže
Na podzim jsme uspořádali již 3.ročník soutěže SUDOKU.
Prvenství v soutěži opět obhájily Lucie Nikolovová, Michaela
Brokešová, Veronika Balharová a Hana Váňová.
 Žáci 2. až 9. ročníku se zapojili do mezinárodní soutěže 
Matematický Klokan ve čtyřech kategoriích Cvrček 2.-3.ročník, 
Klokánek 4.-5.ročník, Benjamín 6.-7.ročník a Kadet 8.-9.ročník.
Někteří žáci reprezentovali naši školu v okresních kolech 
matematických soutěží a dosáhli výborných výsledků.
 Ladislav Drážný se umístil na 1. místě v soutěži Den 
matematických kouzel v Rudě nad Moravou, které se zúčastnilo
55 dětí. V matematické olympiádě 5. tříd Lucie Strouhalová 
obsadila 8.-9.místo ze 64 zúčastněných, v MO 6.tříd Vlastislav
Kubíček 5.-8. místo z 51 zúčastněných, v MO 8.tříd
Michaela Brokešová 5.-7. místo a v MO 9.tříd Radek Vařeka 3.-4. 
místo. Tomáš Weiser se stal úspěšným řešitelem okresního kola 
Pythagoriády. Všem blahopřejeme.

        Mgr.Květoslava Procházková



Bludovan 7

Bludovan 5/2008



Bludovan 8

Bludovan 5/2008

V našem skautském středisku již řadu let bývá zvykem pořádat 
jednou ročně soutěž hochů „Kuličkiádu“. Letošní rok byl ale 
v tomto směru výjimkou, a to ve dvou směrech. Jednak dostala
tato soutěž nový název „O Kuličkového krále“, jednak ji 
doprovodila soutěž pro dívky „O Švihadlovou vílu“; obě soutěže 
probíhaly současně v sobotu 26.4.2008 odpoledne od 14:00 hod. 
na konci Grynglete.
 Ze začátku dne se zdálo, že počasí nebude našemu snažení
přát. Mraky slibovaly nevelkou účast dětí a my měli velice 
smíšené pocity. Naštěstí se během pár chvil počasí umoudřilo 
a díky sluníčku bylo obsazení závodníků a závodnic velice 
pěkné.
 Soutěže byly rozdělené několika způsoby. Dívky soutěžily
ve dvou disciplínách. První obsahovala jistě všem známou 
„švihadlovou školku“, kterou není nutno vysvětlovat blíže, 
a další disciplína byla zaměřena na vytrvalost. Závodnice, 
nebo spíše uchazečky o titul „Švihadlová víla“, si zvolily pro 
ně nejlepší způsob přeskoku švihadla a samozřejmě se snažily
vydržet co nejdéle a nejlépe delší čas než všechny ostatní 

„skokanky“. Chlapci soutěžili v klasických „Kuličkách“ samo-
zřejmě s pravidly vytvořenými naším střediskem a přizpůso-
benými dané situaci. Spočívala v tom, že každý chlapec měl 
v zahřívacím kole, kde se rozhodovalo o tom, kdo začne v kole 
ostrém, šest kuliček a ty postupně házel směrem k důlku. Ten, 
jehož kulička/y se ocitla/y nejblíže, nebo snad dokonce v důlku, 
ten začínal kolo ostré. Vrhnuté kuličky ze zahřívacího kola zůstaly 
na svých místech a začínající šťastlivec mohl využít i šikovnosti 
svých protihráčů a přivlastnit si i jimi vrhnuté kuličky.
 Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli hodnotné 
ceny. Samozřejmostí byl titul s diplomem Kuličkového krále 
a Švihadlové víly.
 Naše klání proběhlo v příjemném duchu a atmosféře a s 
jeho průběhem jsme byli všichni spokojeni. Napřesrok doufáme 
v ještě větší účast jak soutěžících, tak i povzbuzovatelů. Ať žije 
Kuličkový král a Švihadlová víla!

ses. Lucie Gronychová – Kometa
1. dívčí oddíl Strážkyně přátelství

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Kuličkový král a Švihadlová víla

V sobotu 17. května proběhlo na hřišti v Třeštině okresní kolo 
celoroční soutěže Plamen  mladších a starších žáků okresu Šumperk.
    V mladší kategorii bludovské družstvo zopakovalo svoji výbor-
nou výkonnost a po zásluze obhájilo své loňské celkové prvenství 
a titul okresního přeborníka pro rok 2008 před družstvem Dolních 
Studének a Rapotína.
    Ve starší kategorii se vlastně o postupujících do kraje rozhodlo 
již ve štafetách 4x60m a štafetě CTIF, kdy favorizovaná družstva 
Bludova a Kolšova své pokusy zvládla a  protože před okresním 
kolem měl Bludov bodový náskok, bylo jasné, že tím získali pro 
Bludov titul okresního přeborníka a budou spolu s Kolšovem 
reprezentovat náš okres na krajském kole 7. června na drahách ve 
Velkém Újezdu okres Olomouc.    
  Týden po okresním kole, 24. května se uskutečnila již tradiční 
pohárová soutěž mladých hasičů SDH Bludov. 
   Zúčastnilo se jí 22 družstev z okresů Šumperk, Olomouc a Ústí 
nad Orlicí a bludovská družstva obsadila  opět přední místa. Mladší 
skončili čtvrtí za třetí Temenicí druhými Vikýřovicemi a vítěznou 
Chocní. Starší zvítězili, na druhém místě skončila Dolní Dobrouč  
„A“  a třetí Kolšov.. Hlavně v požárním útoku předvedli bludovští 
výborný čas 15,23s, který je příslibem pro blížící se krajské kolo, 
na které se již družstvo usilovně připravuje. Hlavními sponzory 
soutěže byli Obecní úřad Bludov a společnost WTC Ing. Josefa 

Ťulpíka, kteří se zasloužili o kvalitní ceny a ze strany pořadatelů 
a dětí jim patří poděkování.
   V neděli 25. května se v Lesnici uskutečnilo finále Ligy mladých 
hasičů okresu Šumperk. V mladší kategorii skončili bludovští druzí 
po jistém výkonu v obou kolech požárního útoku, ale ani to nic 
nezměnilo na jejich celkovém prvenství a obhajobě loňského zlata.
 Starší kategorie byla napínavým soubojem Bludova a Kolšova, 
celoročně nejlepších týmů okresu. Kvalitnější výkon podal Bludov 
16,87s a zvítězil před Kolšovem 17,85s a domácí Lesnicí 18,95s 
a také obhájil celkové prvenství z minulého roku. Je třeba dodat, 
že obě bludovská družstva měla celková prvenství jistá již před 
finálem a tuto soutěž si nádherně užila. 
 Závěrem je třeba popřát bludovským hasičům, aby zvládli 
připravit se co nejlépe na krajské kolo a samozřejmě dosáhnout  na 
co nejlepší umístění. Nebude to určitě jednoduché, vždyť  se utká 
nejlepších 10 družstev Olomouckého kraje  o jediné postupové místo 
na Mistrovství České republiky, které se v letošním roce uskuteční 
v Trutnově. 
 Za tento úspěch v obou kategoriích je třeba poděkovat nejen 
hlavně všem dětem v družstvech, ale i vedoucím, rodičům, výboru 
SDH Bludov a v neposlední řadě vedení obce, obecnímu zastupi-
telstvu a sponzorům za podporu hasičské mládeže, která se snaží 
propagovat jméno Bludova nejen na našem okrese.

Bludovská hasičská mládež nejlepší na okrese !
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Občany, kteří možná ani nevědí, že v Bludově působí oddíl stolního 
tenisu, bych rád informoval o uplynulé, poměrně úspěšné sezóně. 
V současnosti hrají čtyři družstva. „Áčko“ v krajské soutěži pod 
vedením P.Srba po problémech se sestavou vybojovalo slušné 
8.místo. Družstvo „B“ (J.Sedláček) v okrese I.třídy také 8.místo. 
V okresní soutěži II.třídy se družstvo „C“ (S. Soural) umístilo na 
pěkném 2.místě a družstvo „D“ (P. Šupina) vyhrálo oblastní soutěž.
 Také v mládežnických soutěžích nás výborně reprezentovali 
M. Janíček a J. Jelínek, kteří obsadili první místa v okresním 
žebříčku dorostu.
 Po ukončení sezony se hlavně díky S.Konečnému podařilo 
zorganizovat velice úspěšný, přátelský zápas v německém 
Kulmbachu. Družstva, hrající podobné soutěže jako Bludov, jsme 
porazili 7:2, ale důležitější bylo, že se podařilo dát dohromady 
12. hráčů z Bludova, kteří výborně reprezentovali oddíl i obec. 
Doufám, že příští sezóna bude neméně úspěšná a v nové klubovně, 
kterou se podařilo v tomto roce vybudovat, bude co slavit.

Stanislav Soural 

Oddíl stolního tenisu Bludov

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska Šumperk
pořádá

ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, územním 
odborem Sever, pracovištěm Šumperk  a  Sborem dobrovolných hasičů Bludov 

Soutěže se účastní více než 30 nejlepších družstev okresu, která budou zápolit o postup na krajské kolo 
v obou kategoriích.

Termín konání : sobota 14. června 2008
Zahájení disciplín: 8:30 hod.

Bohaté občerstvení 
Srdečně zvou pořadatelé

Okresní kolo v požárním sportu 
mužů a žen pro rok 2008

Okresní kolo v požárním sportu 
mužů a žen pro rok 2008

Foto P. Šupina

hasičská hudba

Neděle 8. června 2008
Začátek ve 14:00 hod. - AREÁL U HASIČÁRNY

15:30 hod. - SVĚCENÍ SV.FLORIÁNA

Bohaté občerstvení 
- vepřové speciality, makrely

V případě nepříznivého počasí
 - sál Kulturního domu

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Srdečně zvou hasiči Bludov



Bludovan 10

Bludovan 5/2008

Matouš Hubáček Michael Dudycha

Patrik StrakaPavla Pavlíková



Bludovan 11

Bludovan 5/2008

Daniel Špička Eliška Zaoralová

Tomáš Oláh Veronika Ženčáková



Bludovan 5/2008

Adéla Chmelařová Karolína Kvapilová

Lucie Endlová Lukáš Holinka

Marek Lah Michal Uhrák

Ondřej Špička
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Mladá rodina s dítětem hledá podnájem 2+1 
v Bludově. Od září. Cena dohodou.

Tel.: 608 864 874

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Firma Pernica-P-KOVO ovevírá od 1.6.2008

opravnu kol a kočárků.

Příjem zakázek:
pondělí až pátek od 8 - 9 hodin

čtvrtek až pátek od 15 - 18 hodin

Pavel Pernica, Za Školou 737, 789 61 Bludov


