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Bludovan

ZŠ Bludov

Bludov a druhá světová válka
Letošní rok je stým výročím vzniku naší republiky. Připomínáme 
si proto také různé historické milníky, události a lidské osudy.
 Stonožka, se kterou dlouho spolupracujeme, vyhlásila na  
letošní rok literární a výtvarnou soutěž zaměřenou na osudy lidí, 
kteří bojovali ve válkách a později i s totalitní mocí.
 Aby si starší žáci, ale i bludovští občané, přiblížili alespoň 
některé osudy bludovských občanů, proběhla na naší škole dne 
14.2. přednáška doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.
 Pan Balík se posluchačům v úvodu snažil přiblížit válečnou 
atmosféru, hrdinské činy partyzánů, jejich rodin i všech, kteří 
jim jakýmkoliv způsobem pomáhali. 
 Jmenovitě se zmínil o plk. Josefu Březinovi, plk Karlu 
Hlásném, kpt. Františku Pazourovi, Judr. Josefu Cyrilovi 
Kotrlém, P. Karlu Dřímalovi, P. Oldřichovi Koutném a Zdeňku 
Pospíšilovi. 
 Vymezený čas jedné vyučovací hodiny dovolil jen letmý  
pohled na osudy těchto lidí. A jak pan Balík zmínil, je pře-
kvapivé, kolik hrdinů se, i v tak nevelké obci jakou je Bludov,  
vyskytlo.
Věřím, že si i žáci naší školy odnesli zajímavé informace  
o svých rodácích, kreré ve svých výtvarných či literárních  
pracích předvedou.

V. Horáčková

Pár střípků z lyžařského výcvikového kurzu 
pro žáky 2. stupně.
Je pondělí 26. února, teploměr ukazuje -18 °C, pofukuje čerstvý 
vítr a 34 dětí z naší školy odjíždí na týdenní lyžařský kurz do 
Karlova pod Pradědem. Nadšení dětem čiší z očí už při nastu-
pování do autobusu, v očích učitelů jsou vidět spíše obavy, jak 
takové severské teploty zvládneme. 
 Po příjezdu do Karlova a ubytování v hotelu Moravice, vy-
rážíme na svah a dělíme se na skupiny lyžařů a snowboardistů. 
Fouká, sněží, pocitová teplota kolem – 30 °C a to ještě netuší-
me, že to tak bude celý týden. Děti bojovaly statečně, kromě 
pár chvilek v teple bufetu, celé dopoledne a odpoledne lyžovaly.  
A aby toho nebylo málo, jdeme před večeří na procházku  
a kopec obsypeme při bobování a hrách na sněhu. 
 Ačkoli nás po celodenním lyžování začíná v podvečer stíhat 
únava, přece nenecháme ležet ladem běžky, které jsme společný-
mi silami navoskovali. A tak skupinka asi 10 dětí vyráží do sto-
py, která je vyfrézovaná pár desítek metrů nad chatou. Na lesní 
cestě tedy stráví úterní a čtvrteční podvečer a někteří na běžkách 
ujedou první kilometry ve svém životě. 
 Na středeční odpoledne zařazujeme „odpočinkový“ půlden. 
Zahájili jsme ho zimním turistickým pochodem zakončeným  
v části skiareálu „U Myšáka“ . Za naplnění zbytku tohoto odpo-
ledne velmi děkujeme manželům Sadilovým. Díky nim si děti 
vyzkoušely jízdu na snowtubingu, posilnily se výbornou pala-
činkou s horkou čokoládou a večer zakončily jízdou na rolbě. 
Poděkování patří také za poskytnutí celodenní jízdenky navíc. 
Ve čtvrtek ráno jsme se vzbudili a….. nefouká, azurově mod-
rá obloha a také se „výrazně“ oteplilo. Rtuť teploměru ukazuje 
mínus 16 stupňů. Celý den jsme strávili na lyžích a stejně tak  
i v pátek, kdy jsme lyžovaní zakončili o trochu dříve, abychom  
se sbalili a vyrazili k domovu. 
 Ačkoli každý den po ukončení odpoledního lyžování děti vy-
padaly, že už toho mají dost, po návratu na chatu vždy náramně 
ožily. Večery byly naplněné dalšími aktivitami. Děti si vyzkouše-
ly pod odborným vedením voskování a údržbu lyží. Člen horské 



Bludovan 2

Bludovan 3/2018

služby seznámil děti se svou prací a ukázal jim výbavu horských 
záchranářů. Vyučující děti obeznámili s pravidly bezpečnosti při 
pobytu na horách, při pohybu na sjezdových i běžeckých tratích, 
se zásadami první pomoci a s možným využitím aplikací pro 
mobilní telefony – Horská služba a Záchranka. Čtvrteční večer 
děti navštívily vystoupení kouzelníka (organizovala jiná škola 
ubytovaná na chatě), zatančily si a pobavily se při hraní her. 
 Pochvalu zaslouží všechny děti, že i v tak těžkých klimatic-
kých podmínkách přistupovaly vzorně k výuce lyžování. Také se 
po celou dobu výcviku velmi dobře chovaly a slušně vystupovaly. 

Malý dodatek: zima byla až neskutečná a z toho důvodu množ-
ství fotek omezené, protože vystrčit ruce z rukavic, to se opravdu 
nedalo…. 

Ilona Křivohlávková
Sportovní den
Letošní zima k nám byla a je docela štědrá, tak jsme po lyžař-
ském výcviku 1. stupně a před lyžařským výcvikem 2. stupně 
uspořádali v pátek 23.2.2018 sportovní den pro žáky celé ško-
ly. Žáci se podle svého zájmu rozdělili do čtyř aktivit. Majitelé 
bruslí odjeli dvěma autobusy na zimní stadion do Šumperka, kde 
si mohli užít na ledu dobré dvě hodiny a potom se vrátili pěšky 
přes Bludoveček do školy řádně hladoví a vymrzlí. Druhá a třetí 
skupina sjezdařů a běžkařů odjela autobusem do ski areálu na 

Bukové hoře, kde si sjezdaři užili lyžování na pořádném kopci  
a běžkaři vyjeli lanovkou na upravenou běžeckou trať v horní 
části „Bukovky“ a užili si ve stopě také. Dobrodružstvím jistě byl 
čtyřkilometrový sjezd v neupravené stopě zpět do areálu. Ostatní 
žáci, kteří neholdují již zmíněným aktivitám, podnikli kratší 
či delší vycházky po okolí Bludova. Zimní počasí nám přálo,  
i v tento den rtuť v teploměru nepřekročila bod mrazu.

 Dana Králová

 Školní družina připravuje na letní prázdniny

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
Nabízíme dětem program na celý den a děti se vracejí 

večer domů k rodině. Tábor je určen pro děti  
z 1.stupně naší základní školy.

Název: Harry Potter a kámen mudrců
Termín: 27.8. - 31.8.2018

Cena: 800,- Kč

Program: Celotáborová hra, soutěže venku i v budově, 
rukodělné práce, celodenní výlet, vycházky do přírody 

a hry v přírodě, sportovní aktivity.
Děti docházejí na tábor denně ráno od 7:30 hod   

do 8:00 hod., odpoledne odcházejí mezi 16:00 hod.   
Až  16:30 hod. V ceně je zahrnut pitný režim na celý 
den, oběd, dopolední a odpolední svačinka, materiál  

na činnost, cestovné a vstupné na výlet.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách 

naší školy nebo přímo u paní vychovatelky  
Soni Nikolovové.

    Soňa Nikolovová
    vychovatelka ŠD

Vedoucí z našeho oddílu nám naplánovali akci – horolezeckou stěnu (boulder) v Šumperku na škole „Hluchák“. Sešli jsme se  
u klubovny 24. února 2018 a jeli jsme autobusem do Šumperka. Vystoupili jsme na autobusovém nádraží a šli ke škole, kde  
byla malá tělocvična, ve které byla horolezecká stěna, na které jsme lezli. 
 Nejdříve jsme moc nevěděli, jak lézt, ale br. Rys to uměl, tak nám to předvedl. Šlo mu to výborně. Naše skautské středisko 
nakoupilo pár lezeček, takže jsme je rovnou vyzkoušeli. Nakonec každý vylezl alespoň jednu stěnu. Také jsme závodili, kdo 
nejrychleji vyleze a dotkne se stropu. V kategorii skauti a skautky: 1. místo: br. Šimon Kundrata, 2. místo: br. Adam Kašpar,  
3. místo: br. Vojta Čmakal. V kategorii vlčata a světlušky: 1. místo: br. Matěj Vepřek, 2. místo: ses. Amálka Vojteková,  

Skauti na horolezecké stěně

3. místo: ses. Lily Kulhajová.
Ještě jsme hráli různé hry - například 
„běh hrůzy“. Hra spočívala v tom, že je-
den z nás běžel po žíněnkách a ostatní po 
něm házeli míče, dokonce běželi i vedou-
cí. Kdo byl nejvíckrát zasažen, prohrál. 
Na závěr jsme hráli fotbal s tenisákem  
a já jsem dala gól! Čas se nám začal krátit 
a my jsme museli jet domů. Šli jsme 
ze školy na autobusové nádraží a plní  
zážitků odjeli domů. Akce se mi moc líbila. 
Už se těším na další.

ses. Barbora Vondrušková – Bára
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Autor fotografií: Vladislav Malý – Lála
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Dovolte nám, abychom Vám představili náš projekt, díky kterému 
máme možnost nabídnout pomoc rodinám, ve kterých pečujete  
o vaše blízké.
   Na základě dlouhodobých zkušeností, které máme s poskytováním 
pečovatelské, osobní asistence, odlehčovací nebo ošetřovatelské služby 
víme, že téměř polovina pečovatelů se cítí nepřipravených na náročné 
situace, které mohou při péči o blízkého vzniknout (v souvislosti  
s onemocněním pečovatele, zhoršení zdravotního stavu pečovaného…).
Chtěli bychom tak 
	umožnit pečujícím lépe a rychleji zvládnout náročné chvíle  

jak v úvodní fázi péče, tak v jejím průběhu
	pomoci předejít fyzickému i psychickému vyčerpání pečovatelů
	poskytnou pomoc a podporu při kombinaci péče se zaměstnáním
	zvýšit sebevědomí a sebedůvěru pečujících osob
Nabízíme 
	zaškolení v péči
	podporu odborníků v otázkách péče, výživy, rehabilitace, 

komunikace, psychické kondice
	předvedení a možnost vyzkoušení různých zdravotnických  

a kompenzačních pomůcek
	rady ohledně zajištění financí na péči
	duchovní podporu, možnost promluvit si, popovídat

Bližší informace a kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel. 736 509 449, 
E-mail: pecovatelska@charitazabreh.cz, fb.me/pecuj

V obci Bludov proběhne informační setkání  
s pracovníky Charity Zábřeh 

25. dubna 2018 v 15:30 v kulturním domě.
Bližší informace budou uvedeny na letácích.

Představení projektu  
Charity Zábřeh  
- Podpora pečujících osob

Odpady, odpady odpady…..

Problém sběru a likvidace komunálního odpadu (dále jen KO)  
je stále živý a s blížícím se termínem roku 2024 (resp. 2035), 
kdy musí dojít k podstatnému snížení skládkování zbytkových 
KO, se problém zvětšuje 
 Zásadní problém třídění využitelných odpadů (papír, plast, 
sklo, elektroodpad, ….) má svá řešení, která každý původce KO 
tj. obec, řeší způsobem, který jí nejlépe vyhovuje. Samozřejmě 
je podstatné, jak systém sběru KO vyhovuje občanům. Investice 
do „hnízd“ s kontejnery, případně do velkoobjemových pod-
zemních sběrných nádob, je nezbytná. Některé obce volí sys-
tém PAYT – „Plať za to, co vyhodíš“. U nás v Bludově vedení 
obce rozhodlo o zavedení motivačního a ekonomického systému 
MESOH. Tento využívá hodnocení sběru a třídění přidělováním 
EKO bodů pro dobrovolné účastníky sběru v systému  MESOH. 
Za EKO body budou účastníci po ročním sčítání  odměněni úle-
vou na místním poplatku za likvidaci KO. Výše úlev je přímo 
závislá na tom, jak se svozové firmě podaří tříděný odpad zpe-
něžit. Negativním příkladem je obchod s odpady importovanými 
do Číny. Do roku 2018 vstoupila Čína s prohlášením, že pře-
stává přijímat 24 druhů importovaných odpadů. Svozové firmy 
musí hledat pro tyto komodity jiná odbytiště. Nejlepším řešením 
by bylo, aby byl tříděný odpad využit na domácím trhu výrobou 
z recyklátu pod heslem „Odpad zdrojem“. Zatím se však výroba 
potýká s finanční náročností a malým zájmem o odbyt výrobků 
z recyklátů.
 Velkým problémem v likvidaci KO je biologicky rozložitelný 
odpad (dále BRKO), což je především zahradní zeleň. Svoz 
BRKO u nás v obci probíhá během sezony  jaro-podzim sběrem 
do hnědých popelnic a 2x ročně do velkoobjemových kontejne-
rů. Přesto se v „šedých“ popelnicích stále nachází velké procen-
to zahradní zeleně. Objem BRKO je možné snížit u vlastníků 
zahrad a obdobných pozemků kompostováním. Mnohé obce 
zakoupily z dotací MŽP, SFŽP nebo krajských dotací kompo-
stéry, které následně zdarma rozdaly občanům. O tomto naše 
obec zatím neuvažuje. Snížení obsahu BRKO  v šedých popelni-
cích by měla podpořit připravovaná vyhláška MŽP o povinnosti  
celoročního sběru BRKO v obcích.
 Snížení množství komunálního odpadu lze také zajistit zří-
zením sběrného dvora, kam by bylo možno odkládat velkoobje-
mový odpad, stavební odpad, nebezpečné odpady a další složky 
celoročně bez čekání na přistavení velkoobjemových kontejne-
rů. Na zřízení a výstavbu sběrného dvora je opět možno žádat  
o dotace. Na výzvu zastupitelů Karla Banka a Milana Klimeše 
na zřízení obecního sběrného dvora vedení obce nereagovalo. 
 Kolem likvidace odpadů je vedena široká diskuse a mnohé 
obce aktivně pracují na tom, aby svým občanům usnadnily třídě-
ní a likvidaci odpadů v mezích zákona. Je velmi dobře, že naše 
obec ve spolupráci a Vámi, aktivními třídiči odpadů, dosahuje 
dobrých výsledků.

Milan Klimeš, zastupitel 

Pojďte se s námi dne 21. 4. 2018 
od 9:00 hod.

projít a uklidit okolí naučné 
stezky Bludovská stráň!

Sraz je na parkovišti u Oranžerie,
rukavice s sebou, 

pytle na odpad zajistíme

Zve ZO ČSOP Bludov

Neoficiální vlajka
Den Země

DEN ZEMĚ
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka

POZVÁNKA
Po-Pá 14.3. - 9.4.   Výstava fotografií /KD/
So 7.4. od 19:00 hod.  Country bál /KD/
Ne 8.4. 16:00 hod.   Koncert KPH – Štěpán a Jan-Matěj  
        Rakovi /zámek/
Po-Pá 10.4.-21.4.   Výstava Brána recyklace /KD/
So 14.4. 19:00 hod.   Divadelní představení 
        „Postel pro anděla“ /KD/
Ne 15.4. 15:00 hod.   Pohádka „Hloupý Honza“ /KD/
So 21.4. od 14:00 hod.  Odpadová olympiáda
So 28.4. 16:00 hod.   Koncert KPH – Anna Sysová /KD/

na duben 2018
 

   Dne 10. dubna 2018 by se dožila moje 
milovaná manželka   
Marie Adamová 80 let.
Stále vzpomíná manžel, synové František, 
Vladimír a Karel.

   …nezemřel, kdo v srdci žije…
Dne 14. dubna 2018 by oslavila své
90. narozeniny paní

Věra Bláhová, roz. Bezděková
Naše milovaná maminka opustila vše, co 
měla tak ráda, ve věku nedožitých 52 let.
S láskou a vděčností vzpomínají  
dcery Alena a Věra s manželem,  
vnučky Andrea, Alexandra a Gabriela.  
Děkujeme všem, kdo si na ni vzpomenou.

   Naše drahá milovaná maminko,  
babičko a prababičko.

23. dubna to je už celý rok, co nás navždy opustila 

Jiřina Divišová
S úctou a láskou vzpomínají dcery a syn  
s rodinami a příbuzní.

   Odešel jsi tiše,
utichly kroky, umlkl hlas,

ve svět neznámý, šel jsi spát.
Dne 23. dubna vzpomeneme 3. výročí úmrtí, 
manžela, tatínka a kamaráda

 Jindřicha Klimeše
S láskou vzpomíná manželka a syn.

   Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat.
Dne 23. dubna 2018 uplynou už 3 roky,  
kdy nás opustil

Petr Lukáš
S láskou vzpomínají jménem nejbližších 
manželka a syn Petr, kamarádi.

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti duben 2018
Losová Margita, Pecháček Jiří, Janíček Zdenek, Svršek Alois, 
Klimešová Zdeňka, Novotná Alenka, Davidová Věra,  
Hrochová Ludmila, Olejníková Anežka, Sturmová Marie,  
Stančíková Božena, Vojteková Mária, Strašil Vladimír,  
Kozák František, Matějčková Marie, Kulhajová Helena

Vzpomínka

   Významného životního jubilea devadesáti 
let se v úterý 13. března 2018 dožila naše 
maminka, babička a prababička, paní  
Jitka Spáčilová Šturmová.
Krátce nato bohužel zesnula, a to v neděli 
18. března 2018. Za všechnu starostlivost, 
péči a lásku, kterou nám po celý svůj život 
dávala, děkujeme. Děti Jitka a Stanislav  
s rodinami, Baslarovi a Snášelovi.

   

   

   

Dne 7.4. vzpomeneme 6. výročí úmrtí pana

Jaroslava Šnajberka
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi. 
Rodina.

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 24. února  
naposledy rozloučit s panem 

Františkem Kvapilem, 
za květinové dary i slova útěchy. Zvlášť děkujeme panu faráři 
Otto Sekaninovi a bludovským hasičům. Zarmoucená rodina.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem 

Miroslavem Kašparem 
a děkujeme za květinové dary. Manželka a děti s rodinami.

   Dne 22. dubna 2018 vzpomeneme nedožitých 
80 let naší maminky a babičky, paní

Věry Predajňové.
5. srpna tomu již bude 14 let, co od nás 
odešla. S láskou vzpomínají dcera a syn  
s rodinami.
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Vzpomínka na Jitku Spáčilovou Šturmovou

Komukoli prospěti můžeš,
prospívej rád, možno-li celému světu.
Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
 J. A. Komenský

Krátcé poté, co oslavila své devadesáté narozeniny, zesnula 18. 
března v šumperské nemocnici paní Jitka Spáčilová Šturmová. 
Přestože pocházela ze Svatého Kopečku u Olomouce, málokdo 
by ji nepovažoval za ryzí Bludovanku. Do Bludova se provdala 
hned dvakrát, poprvé za Augustina Šturmu, po jeho smrti pak za 
Jaroslava Spáčila. Nejen její vrstevníci, ale i střední generace si 
její jméno pojí především s bludovskou mateřskou školou.
 Mateřská škola byla v Bludově založena v roce 1908 v bu-
dově dnešní radnice. Paní Spáčilová  začínala učit v roce 1947  
v Bratrušově, poté byla v roce 1950 přeřazena do školky v Rudě 
nad Moravou. O pět let později se stala ředitelkou MŠ v Blu-
dově, situované v místním zámku. Kvůli nedostatečné kapacitě 
byla v roce 1974 zahájena stavba nové školky a jeslí a 29. října 
1977 se budova slavnostně otevřela dětem. V tomto školním 
roce bylo do školky a jeslí zapsáno 168 dětí. Jitka Spáčilová zde 
ve funkci ředitelky pracovala až do roku 1983, kdy odešla do  
důchodu. Při pravidelných okresních a krajských inspekcích byla 
její práce vždy vysoce hodnocena.
 Další významnou oblastí, spojovanou s působením Jitky 
Spáčilově, je Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) v Bludově. 
Od roku 1956, kdy začínala být věnována pozornost občanským 
obřadům jako vítání občánků, přání jubilantům a dalším, se této 

činnosti ujaly členky Českého svazu žen: Jitka Spáčilová, Marie 
Nimrichtrová a Věra Matýsková. Samostatný SPOZ byl v Blu-
dově založen v roce 1961 a jeho předsedkyní se stala právě Jitka 
Spáčilová. V té době se SPOZ věnoval následujícím činnostem: 
vítání občánků a prvňáčků, slibům pionýrů, loučení se žáky ZŠ, 
zájezdům a besedám pro důchodce, pořádání divadelních před-
stavení a zájezdů do divadel, přáním jubilantům a ke zlatým 
svatbám, slavnostnímu předávání občanských a braneckých prů-
kazů, pořádání plesů a večírků, setkávání rodáků a řadě dalších. 
Na návrh SPOZ byla v roce 1968 zasazena pamětní deska Adol-
fu Kašparovi na jeho rodný dům. Této dobrovolné činnosti se 
Jitka Spáčilová věnovala až do roku 1986, tedy celých třicet let.
 Paní Jitka zanechala v bludovské historii svou obětavou  
a nezištnou prací výraznou a nesmazatelnou stopu. Za to jí  
patří obrovský dík a krátká tichá vzpomínka, za kterou děkuje 
její početná rodina.

Jarmila Divišová 

70 let manželství Fr. a J. Pavlů na MNV dne 8.11.1985.

Odhalení pamětní desky A. Kašpara.

Zlatá svatba Strakových.

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd do Polska

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hod.  

/možnost nástupu Šumperk Mototechna 6:15 hod./

Cena: 220,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov
Tel.: 583 238 177

Úterý 10.4.2018 
Sobota 21.4.2018
Úterý /svátek/ 8.5.2018

Vážení  občané,
dovolte mi, pozvat vás do chodeb bludovské radnice. V 1. patře 
budovy jsou vystaveny návrhy na doplnění architektonických 
prvků na Nádražní ulici. Dnes zrestaurovaný sokl zatím nese 
provizorně umístěný kovový křížek. Jedinečnost památky  
je podtržena nalezeným reliéfem s oblaky, jazykem a pěti 
hvězdami. Ikonograficky víme, že se jedná o motiv používaný 
u zobrazení svatojánských soch a témat, k vhození Jana 
Nepomuckého do Vltavy a k jeho mlčenlivosti.
    A právě k těmto motivům se váží i předkládané návrhy. 
Pokud se vám některý z návrhů zamlouvá, prosím, označte 
svůj názor do přichystaných poznámek. Pomůžete tak vedení 
obce s výběrem při realizaci některého z návrhů.

Eva Kösslerová

Anketa pro občany
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Jaroslava Křížová (foto archiv autora)

Na první (a dosud jedinou) ženu v nejvyšší obecní funkci čekal  
Bludov sto čtyřicet let. Stala se jí v roce 1988 Jaroslava Křížo-
vá, která se v dubnu 1988 stala devátou (a poslední) předsedkyní 
MNV a dvacátou první nejvyšší představitelkou obce po roce 1848.  
K jejím prvenstvím patří i to, že před svým zvolením žila ze všech 
bludovských starostů v obci nejkratší dobu – pouze čtyři roky, až  
od roku 1984. A je rovněž první z těch, jimž je tento seriál věnován, 
kdo si může text sám přečíst.
 Narodila se 1. ledna 1944 v Ostravě rodičům Adolfu a Anděle 
Lederovým, vyrůstala v Krnově, kde i odmaturovala. Má o jedenáct 
let mladšího bratra Miroslava Ledera. Poprvé se vdala za lesního in-
ženýra Jaroslava Kříže z Radějovic u Prahy. Jeho první umístěnka 
byla do Státních lesů Krnov, kde se poznali a posléze vzali. Měli 
spolu dva syny – Jaroslava (který je dnes lékařem ve Fakultní ne-
mocnici v Hradci Králové) a Jiřího (který žije s rodinou v Bludově 
a je logopedem v Zábřeze). Před přestěhováním do Bludova žila ro-
dina v Bruntále, kde J. Křížová pracovala na Okresní odborové radě. 
Poté, co byl manžel přeložen jako ředitel do Lesního závodu v Rudě 
nad Moravou, požádala o přeložení na Okresní odborovou radu do 
Šumperka, kde pracovala až do svého zvolení předsedkyní MNV  
v Bludově. V Bludově si postavili dům čp. 804, kam se v roce 1984 
přestěhovali.
 Vzápětí poté byla v roce 1986 zvolena do pléna Místního ná-
rodního výboru (členka KSČ) a stala se také členkou rady MNV  
vedené tehdy Josefem Hudosem. Reprezentovala novou generaci 
narozenou ve čtyřicátých letech, která nahradila 
matadory obecní politiky minulých let – Jitku 
Spáčilovou Šturmovou, Lubomíra Skokana,  
Jaroslava Mikuláše, Františka Zatloukala...
 Ve chvíli krize, kdy se stalo politicky neú-
nosným setrvání J. Hudose ve funkci předsedy 
MNV, čemuž se věnoval předchozí díl, neměl  
o tuto funkci nikdo zájem. Nakonec nadřízené 
politické a stranické orgány vybraly právě J. Kří-
žovou, do té doby v obci ne příliš známou. Uvol-
nilo se tím jedno místo v radě, na něž byl zvolen 
Stanislav Balík st. jako bezpartijní. Předsedkyní 
byla od dubna 1988 do listopadu 1990. Do tvá-
ře veřejného prostoru se zapsala především tře-
mi velkými či většími akcemi – jednu dokončila 
(nový školní pavilon), druhou započala (školní 
jídelna a tělocvična) a třetí započala i dokončila (klub důchodců). 
 Na konci dubna 1989 byla slavnostně otevřena nová školní bu-
dova, tzv. pavilon U2. Pro školu šlo o skutečně epochální změnu, 
protože tím dnem definitivně skončilo směnování žáků. Do budovy 
někdejší měšťanky se přesunuly všechny třídy prvního stupně z teh-
dejší panelové přístavby (stála na místě dnešní jídelny a tělocvičny)  
a ze staré školy (dnešní radnice). Z měšťanky, které starší říkali 
„nová škola“, se rázem stala „stará škola“. Do nového pavilonu se 
přesunuly třídy druhého stupně.
 Ještě ve stejném roce byl místními Drobnými provozovnami  
rozestavěn další školní pavilon – jídelna a tělocvična (ještě měl být 
jeden, propojovací, který ovšem už nevznikl a podle všeho nikdy 
nevznikne). Tento pavilon byl stavěn na místě panelové školy a škol-
ního pozemku. Tak jako trvala dlouho stavba pavilonu U2, podobně 
dlouho trvala stavba tělocvičny a jídelny. Zde to však bylo způsobe-
no dvěma faktory – jednak společenskými změnami po roce 1989, 

jednak ale také vnitroobecním „naschválem“. Nadřízené složky totiž 
v letech 1989 a 1990 přidělily dostatek peněz na stavbu. Ty ovšem 
nebyly prostavěny. Koncem roku 1990 vrátil ještě „starý“ vedoucí 
Drobných provozoven Vladimír Soural neproinvestovaný 1 milion 
Kčs (v tehdejších cenách!) nadřízeným orgánům. Stalo se to i přes to, 
že o věci nejednala „rekonstruovaná“ rada, ale souhlasila s tím před-
sedkyně MNV. Nově zvolené zastupitelstvo a rada tak byly postave-
ny před velký problém nedostatku financí, který se nepodařilo ně-
kolik let vyřešit, takže stavba stála. Dokončena byla až v roce 1996.
V roce 1989 byl zbořen starý, polorozpadlý dům čp. 340 u Krčmy. 
Na jeho místě byl, vesměs brigádnicky a skrze Drobné provozovny 
postaven nový Klub důchodců. Peníze na jeho rychlé vybudování 
sehnala právě J. Křížová. Dokončen byl v roce 1990, slavnostně ote-
vřen byl až po volbách, a to 8. prosince 1990. Nová rada ustavila 
jeho správkyní Antonii Hrycajovou. V březnu 1989 byl také otevřen 
nový mandl ve správě Drobných provozoven.
 J. Křížové bylo souzeno, aby vedla politická jednání s reprezen-
tanty protikomunistické opozice sdružené kolem místního Občan-
ského fóra (OF), Strany zelených (SZ) a dalších politických stran po 
listopadových událostech roku 1989.
 OF vzniklo v Bludově 2. prosince 1989, jeho prvními mluv-
čími se stali Josef Andrle, Vladimír Vlček a Josef Sedláček.  
Poslední jmenovaný byl v letech 1990-2002 bludovským sta-
rostou a od roku 1990 hlavním představitelem bludovské SZ, V.  
Vlček v letech 1990-1998 místostarostou a od roku 1991 jedním  

z hlavních představitelů bludovské Občanské 
demokratické strany. První setkání OF s obča-
ny se uskutečnilo 8. prosince 1989 a zúčastnilo  
se ho 350 občanů. Organizátoři se museli po-
týkat s pokusem o narušení, kdy byla v ob-
jektu Kulturního domu, kde se setkání konalo,  
záměrně příznivcem starých pořádků vypnuta 
elektřina – na celou dobu konání schůze. Večer 
proto proběhl při svíčkách.
 Na této a dalších schůzkách se jasně pro-
jevilo, že v závěru osmdesátých let narůstala 
nespokojenost i přímo v Bludově. Projevila se 
jednak do té doby nepředstavitelným odporem 
veřejnosti, včetně části obecních představi-
telů, proti stavbě střelnice, o níž byla zmínka  
v minulém díle. Dále se dostala na povrch prá-

vě před koncem roku 1989, kdy začali občané protestovat nejenom 
proti celospolečenské komunistické vládě, ale i proti konkrétním 
obecním záležitostem.
 A tak se na mítinku místního OF 18. prosince 1989 řešilo, jak 
to, že stále ještě není vodovod, kanalizace a čistička, ačkoli to statut 
lázeňské obce z roku 1974 pokládal za samozřejmé. Představitelé 
nově vzniklého OF ještě před koncem roku 1989, tedy když ještě 
zdaleka nebylo vše na celostátní úrovni rozhodnuto, apelovali na  
J. Křížovou a celé vedení MNV, aby zastavili snahu přebudovat jedno 
křídlo zámku v muzeum zemědělské techniky a vybudovat venkov-
ní skanzen v zámeckém parku (což byl záměr především tehdejšího  
vedoucího odboru kultury ONV Karla Janíčka). Dále žádali, aby 
bylo z parku a Grynglete odstraněno velké asfaltové parkoviště,  
včetně strojů JZD; aby byla řešena a zrušena černá skládka v Dráž-
níku a aby se zastavila příprava letiště, které chtělo JZD vybudovat  
na Zámečku. Za těmito konkrétními protesty je jasně patrný  

Bludovští předsedové MNV – Jaroslava Křížová (1988-1990)
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rukopis budoucího starosty Josefa Sedláčka – s výraznou podporou  
veřejnosti.
 V dalších týdnech proběhl v Bludově kulatý stůl, jehož se zú-
častnila KSČ, OF (v jeho rámci Strana zelených), Československá 
strana lidová (ČSL) a Československá strana socialistická (ČSS). 
Jeho výsledkem byla rekonstrukce rady a pléna MNV, a to cestou 
kooptací. Do pléna bylo kooptováno 6 poslanců za OF, 2 za SZ  
a po jednom za ČSS a ČSL. Někteří dříve bezpartijní poslanci  
a radní, kteří byli členy rady od výše uvedených změn v roce  
1988, se přihlásili k OF. V jedenáctičlenné radě tak byli čtyři komu-
nisté, včetně předsedkyně a tajemníka (J. Křížová – předsedkyně, 
B. Kaňa – tajemník, Antonie Hrycajová a Josef Cikryt z Chromče), 
čtyři za OF (Stanislav Balík st., Jiřina Holinková – oba již z pů-
vodní rady, Milan Klimeš a Vladimír Vlček – kooptovaní), jeden za 
SZ (Josef Sedláček – kooptován), jedna za ČSL (Zdeňka Straková  
– původní) a jeden za ČSS (Jan Blažek z Chromče – koopto-
ván). Novým místopředsedou MNV se stal na začátku roku 1990  
J. Sedláček, který se po volbách stal prvním novodobým starostou 
obce.
 Rekonstruovaná rada a plénum národního výboru pod vedením 
J. Křížové stihly provést ještě před prvními komunálními volbami  
i změnu obecní symboliky. V červenci 1990 byly změněny názvy 
některých ulic pojmenovaných po lidech spojených s komunis-
tickým režimem. Tak se změnila ulice Leninova na Lázeňskou,  
Kolomazníkova na Hrabenovskou, Gottwaldova na Masarykovu, 
Zápotockého na Husovu, Fučíkova na Palackého, Švermova na  
Tyršovu, Homolova na Na Vískách, bez náhrady byl zrušen název  
Park pionýrů (naproti dnešní cukrárně).
 V září 1990 schválil ONV Šumperk, že ke dni komunálních  
voleb (24. listopadu 1990) dojde k oddělení Chromče.

 Ze 47 bludovských poslanců (celkem bylo do roku 1990 plénum 
šedesátičlenné, z toho ovšem čtyři poslanci zastupovali obec  
Vyšehoří a devět Chromeč), v novém zastupitelstvu po volbách 1990 
zasedli pouze dva (Bedřich Kaňa, Jaroslava Tylová, oba za KSČM), 
z kooptovaných radních tři (M. Klimeš, V. Vlček, J. Sedláček).  
J. Křížová kandidovala do nového zastupitelstva jako č. 7 na kan-
didátce KSČ. Její pozice nebyla tedy nijak silná, a to ani mezi blu-
dovskými komunisty. Získala 272 hlasů, čtvrtý nejnižší počet hlasů 
ze všech 36 kandidátů (pro srovnání - nejslabší kandidát na kandi-
dátce vítězného OF získal 978 hlasů, lídr kandidátky KSČ a tehdejší  
tajemník B. Kaňa 731 hlasů).
 Jaroslava Křížová se po odchodu z funkce zcela stáhla z ve-
řejného života. Rozvedla se, v roce 1991 se v Altenburgu vda-
la za Ottmara Königa (narozen v Bavorsku), církevní sňatek měli  
v Ludwigshafenu Rhein. Druhý manžel žil v Porýní-Falci a je che-
mikem. Posléze společně žili v Durynsku, kde bývalá předsedkyně 
MNV, nyní už pod jménem Jaroslava Königová, pracovala u firmy 
Hendel. Po letech, po narození vnoučat, se společně přestěhovali do 
Bludova, kde v ulici Kroupova koupili dům čp. 816 a dodnes tam 
žijí. V původním domě žije syn Jiří s rodinou.

Prameny a literatura:
Rozhovor s Jaroslavou Königovou
Státní okresní archiv Šumperk, fond MNV Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, Kronika obce Bludov, sv. IV., 
1988-1990.
Balík, S. a kol.: Bludovská škola v letech 1657-2008. Bludov 2008.

Za pomoc při shánění konkrétních informací děkuji 
Jaroslavě Königové.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

MOTÝLI ŠUMPERK, 
dětský pěvecký sbor SVČ DORIS

Komenského 9, 787 01 Šumperk, tel: 583-217132  
motyli@spk.cz   www.motyli-sumperk.cz

FANY STÁLE NENALEZENA, 
ODMĚNA PRO NÁLEZCE 3 000 Kč.

Ztracena 31.12.2017 v obci Bohutín, okres Šumperk. Fany chybí  
přední zoubek. Prosím dívejte se kolem sebe, pomozte s hledáním.

Telefon na majitelku 732 286 094

KONCERT, O KTERÝ BYSTE NEMĚLI PŘIJÍT
V pátek 6. dubna 2018 v šumperském Klášterním kostele opět 
společně zazpívají dva sboroví kamarádi – Coro Calicantus 
Locarno a Motýli Šumperk. Máte-li pocit, že sborový zpěv 
snášíte pouze v době adventu, odložte nedůvěru a přijďte. 
Také počátkem jara si můžete udělat radost.
   Proč kamarádi a proč opět? Je to taková pěkná historka. 
Počátkem devadesátých let jsme zpívali v Locarnu.  
Na koncert přišel jistý mladý muž a byl natolik nadšen, že 
zatoužil mít také takový sbor. Trošku jsme tomu napomohli 
a Mario Fontana už pěknou řádku let takový sbor má. Padli 
jsme si do oka a děti našich sborů taky tak. Loni jsme je  

v Locarnu navštívili pošesté a oni nám letos návštěvu oplácejí. 
V pondělí 2. dubna v 18.00 zazpívá Coro Calicantus  
v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík, ve středu 4. dubna  
v 18.00 spolu s Motýly v poutním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Neratově a v pátek 6. dubna, rovněž v 18.00, oba 
sbory vystoupí v Klášterním kostele v Šumperku. 
    Nebude to ledajaký koncert. Oba sbory se skvěle doplňují 
a každý z nich je osobitým způsobem jedinečný. Lidé, kteří 
v minulosti některý ze společných koncertů navštívili, rádi 
dosvědčí. Neváhejte tedy a přijďte si udělat radost, přestože 
do adventu je daleko. 

                                                     Tomáš Motýl
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Knihy v místní knihovně únor 2018
Simon F.   Darebák David a zvířata
   Doprava: moje první knížka: 
   všechno co létá, jezdí a pluje
Šťastná L.  Dubánci: příběh jednoho roku
Rosen, R. D.  Děti, které přežily: osud ukrývaných 
   židovských dětí za 2. světové války
Cartland B.  Falešná nevěsta
   Hledá se Dory
Kepler L.  Hypnotizér
Vondruška V.  Krev na kapradí: příběhy Oldřicha  
   z Chlumu a středověké soudničky
Hurdová V.  Krkavčí matka?
Boyne J.  Kromobyčejná pouť Barnabyho Brocketa
Martin-Lugand A.  Lituji, čekají mě…
Dardenne A.  Malujeme a zdobíme kamínky
Jakoubková A.  Manžel v domě není pro mě
Seifertová L.  Pohádka o lovcích mamutů
Rydahl T.  Poustevník
Pinborough S.  Ví o tobě
Ware R.  Všude kolem černý les: někdo chystá 
   svatbu, někdo vraždu
Patrick C.  Zapomnění
Husemann D.  Zloději hedvábí
Schacht M.  Zábava na zahradě: rady pro začátečnice
Deary T.  Švindlova uličnická akademie. Bezva finta
Nachtigallová L.  Deník fejsbukové matky
Jones V.  Dům v ústí řeky
Kaminská R.  Filipova nová dobrodružství
Badger R.  Háčkování pro radost: 20 krásných 
   a osobitých návrhů
Sýkora M.  Ještě není konec
Svozilová Z.  Josefův pivovar
Dis A. van  Já se vrátím
Hecl G.  Já, JůTuber
Vondruška V.  Jáchymovští démoni
Dán D.  Krev není voda
Paďourová T.  Lajkni si svůj lajf: tohle nejsou žádný 
   rady do života
McLain P.  Létala jsem za sluncem
Hanibal J.  Marie Kristýna: nejmilejší dcera Marie Terezie
Tůmová A.  Miluju tě jak svý boty
Kožík F.  Na křídle větrného mlýna: životní příběh 
   malířky Zdenky Braunerové a lidí kolem ní
Fišerová I.  Na orlích křídlech
Steel D.  Neodolatelné síly
Mawer S.  Provazochodkyně
Denková M.  Prvorozený: královský úděl budoucího 
   císaře Karla IV.: román
Stainforth A.  Pád noci
Heldt D.  Při návalech aspoň není zima
Colgan J.  Rosiin sladký krámek snů
Ogino D.  S duší Japonky
Humphreys R.  Skotsko
McIntosh F.  Slavičí píseň
Follett K.  Sršeň létá v noci
Jones S. N.  Tajemství vysmáté kozy
Christie A.  Tři slepé myšky
Nortrop M.  V pasti
Link Ch.  V údolí lišek
Sklář R.  Vila na sadově
Juřík J.  Výlety na kole pro rodiny s dětmi
Doerr A.  Zeď vzpomínek
Smith W. A. Zlatý lev
Sparks N. Útěk do samoty
Stamp E.  Čuníkův supertajný deník

BLU TU - plán vycházek
duben, květen, červen 2018
4.4.2018 Naučná stezka Bludovská stráň
                  Sraz v 10.00 hod. u kulturního domu 

18.4.2018 Rapotín – Kamenitý kopec - Sobotín (asi 8 km)
 Odjezd autobusu 8.08 od cukrárny, přestup 
 v Špk 8.25 – sklárna Rapotín (zóny 1,2,12)

9.5.2018  Zájezd do skanzenu Krňovice,  
 Třebechovice pod Orebem (Muzeum betlémů), 
 arboretum Sedloňov
 Odjezd od KD  v 6.30 hod.
 Přihlášky Luba Soural, Jiřina Klimešová, 
 záloha 300 Kč- J.Klimešová

23.5.2018 Bohdíkov, „Rovinka“, Štědrákova Lhota , Ruda
 Vlak – Bludov  nádraží 8.37, Bludov lázně 8.41
  
6.6.2018 Výlet na kolech – Velké Losiny, Maršíkov, 
 Sobotín (oběd). Délka trasy asi 45 km
                  Sraz v 9.00 hod. u Panenky Marie na dolním konci 

20.6.2018 Červenohorské sedlo, Vřesová studánka, Kouty
 Autobus - dolní konec  7.34, zámek 7.36, 
 Šumperk 8.05

Kadeřnictví  
dámské, pánské, dětské                                              

Pavlína Korcová              
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PRODÁM
Pomníček v urnovém háji na místním hřbitově 

Bludov. V zachovalém stavu. 
Cena dohodou. Tel.: 604 998 370

tel. 774 715 506
Za Školou 828, 
Bludov 789 61

PO - 9:00 - 16:00 
ÚT -  9:00 - 16:00
ST -  12:00 - 19:00
ČT -  9:00 - 16:00
PÁ -  9:00 - 16:00

SO -  dle objednávek
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DOMOV MŮJ …
Sólový pořad Štěpána Raka ke stému výročí vzniku 
Československa.

„Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, dobří kytaristé, 
excelentní kytaristé a - Štěpán Rak.“ - John Botton,  
světoznámý novozélandský hudební kritik.

Úvodem pořadu zazní „Vzpomínka na Prahu“inspirovaná 
básní Vítězslava Nezvala „Sloky o Praze“ a závěrem sym-
fonické básně Bedřicha Smetany „Vltava“. A právě „Vzpo-
mínka na Prahu“ odstartovala dlouholetou úspěšnou pódio-
vou spolupráci Štěpána Raka s Alfredem Strejčkem, kteří 
letos oslaví 30 let společné umělecké činnosti. K 23 společ-
ným projektům můžeme přiřadit i tento, jehož iniciátorem  
a spoluautorem je opět Alfred Strejček.
 Díky „Vzpomínce na Prahu“ byl v minulosti Štěpán Rak 
pozván do mnoha zemí, světa včetně Austrálie a Nového  
Zélandu. Při této skladbě, která symbolizuje lásku k domo-
vu, se nejen krajané, ale i on sám mnohdy neubrání dojetí.

V následující části koncertu provede Štěpán Rak instrumen-
tální zpracování oblíbených písní našeho prvního prezidenta  
T.G. Masaryka: „Ach synku, synku“ a „Teče voda teče“.

Podobným způsobem představí Štěpán Rak výběr z písní Karla 
Hašlera, například „Po starých zámeckých schodech“, největší 
hit roku 1918 „Pětatřicátníci“, „Vltavo, Vltavo“ a „Vesničko 
maličká v údolí šumavském“, kterou se Štěpán Rak naučil  
v roce 1992 od našich krajanů v Austrálii. 

„Dobro a Zlo“ - kytarová kreace (původně pohádkový příběh 
zobrazující souboj dobra a zla) zpracovaná v kontextu drama-
tických událostí od vzniku Československa až po jeho rozdě-
lení na dva samostatné státy. Součástí Československa byla  
v letech 1919-1939 Podkarpatská Rus, ze které pocházela 
biologická matka Štěpána Raka, Vasilina Slivková. Ta při-
šla se Svobodovou armádou z Buzuluku do Prahy, kde se jí 
Štěpán Rak 8.8.1945 narodil. Jako pocta zazní její oblíbená 
ukrajinská píseň.
 Rok 1968 připomene slavná melodie Sulika, kterou Ště-
pán Rak žertem uvádí jako skladbu „v podání balalajkového 
souboru Štěpána Raka“.

Závěrečný blok:
K poctě Slovenska zazní instrumentálně zpracovaná sloven-
ská lidová píseň „Ej, okolo Levoči“, dále pak původní Čes-
koslovenská státní hymna: „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou 
sa blýská“.
 Vzhledem k rozdělení Československa bude tento blok 
končit kytarovými variacemi na oficiální českou národ-
ní hymnu (tato improvizace v závěru vyvrcholí unikátním 
zpracováním pro sólovou kytaru v orchestrálním zvuku).  

Přídavek: 
„Ta naše písnička česká“ začne v podobě instrumentální  
a refrén vyvrcholí společným zpěvem.
Jedna z největších legend anglické kytary John W. Du-
arte (1919-2004) napsal o Štěpánu Rakovi: „Ludwig 
van Beethoven snil o kytaře jako o malém orchestru  
a tím, kdo jeho sen nejen naplnil, ale i překonal, je  
Štěpán Rak.“

KULTURNÍ DŮM BLUDOV  
VÁS ZVE NA KONCERT KPH

ANNA SYSOVÁ
- klarinet -

Sobota 28.dubna 2018 
v 16:00 hod.

KD Bludov - kinosál

Vstupné: 40,- Kč, děti zdarma
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Navštivte výstavu o recyklaci odpadů,
která poutavou a interaktivní formou 

vysvětluje smysl recyklace a třídění odpadů.

Výstava je veřejnosti otevřena
v Kulturním domě Bludov od

10. 4. do 21. 4. 2018

Výstava Brána recyklace je pořádána
ve spolupráci s neziskovou společností

EKO-KOM. a.s.

Kulturní dům Bludov
Tř. A. Kašpara 353

v pracovní dny:
Po  9-11 12-14
Út   9-11  12-14
St   9-11  12-17
Čt   9-11
Pá  9-11

neděle 15. 4. 14-17
sobota  21. 4. 14-17

Obec Bludov a Kulturní dům Bludov vyhlašují

Soutěž pro děti 
o nejoriginálnější výrobek  
z odpadových materiálů

Podmínky soutěže: 
-  každý účastník může odevzdat pouze 1 výrobek
-  výrobek nesmí přesáhnout velikost 50 x 30 cm
-  nesmí být použity nebezpečné odpady 
 (např. plechovky od barev, guma…..)
-  pro zapojení do soutěže je nutno odevzdat hotový 

výrobek nejpozději do pondělí 9.4.2018 včetně
-  místo pro odevzdání výrobku: Kulturní dům Bludov  

v rámci otvírací doby pro veřejnost

Nejoriginálnější výrobek v každé kategorii, který bude vybrán 
EKO porotou, bude odměněn věcnými cenami a bude 

vystaven na výstavě „Brána recyklace“ v Bludově.
Vyhlášení proběhne dne 21.4.2018 v 15.30 hodin na zahradě 

kulturního domu v rámci akce „Odpadová olympiáda“. 

Soutěžní kategorie: 
A. 3 – 6 let
B. 7 – 11 let
C. 12 – 15 let
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Výstavka v MŠ

ZÁPIS DO MŠ BLUDOV 10.5.2018

ZÁPIS DO MŠ Bludov na školní rok 2018/2019

I letos se některé tvořivé rodiny zapojily do vyrábění výtvorů 
z odpadového materiálu na školní výstavku Jak spolu trávíme 
dlouhé zimní večery (děti a rodiče, prarodiče), tentokrát na 
téma Popeláři. Je to velmi aktuální téma pro naši školu, protože 
jsme se letos zapojili do mezinárodního programu Ekoškolka. 

Náš školní Ekotým (informace v Bludovanu č. 1/2018) vybral 
pro tento školní rok téma ODPADY. Proto i téma naší výstavky 
zní Popeláři. Nápadité výrobky si můžete prohlédnout v koutku 
Ekoškolky v mezipatře. Všem rodinám moc děkujeme za účast. 

Kulhajová Miroslava, uč. MŠ
Autor fotografií: M. Kulhajová

Mateřská škola Bludov vyhlašuje zápis na školní rok 
2018/2019, který se uskuteční 10. 5. 2018 (čtvrtek) od 8 – 16 
hodin. K zápisu, prosím, přineste rodný list dítěte, občanský 
průkaz zákonného zástupce dítěte, vyplněný a pediatrem  
potvrzený evidenční list dítěte.
 Dne 3.5.2018 (čtvrtek) Vás a Vaše děti zveme od 8 – 15 
hodin na ,,Den otevřených dveří“ ,který se bude konat od   
8 – 15 hodin. V tento den si také vyzvednete potřebné tiskopi-
sy k vyplnění a potvrzení, se kterými se poté dostavíte k zápisu. 
Bez vyplněných formulářů nebude možné dítě do MŠ zapsat.
Doba nástupu pro zapsané a přijaté děti je září 2018, případně 
leden 2019. V jinou dobu děti do mateřské školy nenastupují. 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bludov 
na školní rok  2018/2019:
1. v souladu s ustanovením par. 34  odst.4  školského zákona 

je přednostně přijato vždy dítě rok před nástupem povinné 

Od 8 – 16 hodin 
Předložte:
 Občanský průkaz
 Rodný list dítěte
 Lékařem potvrzený 

   evidenční list dítěte
 Vyplněnou přihlášku  

Tiskopisy si vyzvedněte 
3.5.2018 při Dni otevřených 
dveří od 8 - 15 hodin

školní docházky a dítě, které nejpozději před 1.9.2018  
dosáhne věku čtyř let a má trvalý pobyt v obci.

2. v souladu s ustanovením par. 34  odst.4  školského zákona 
je přednostně přijato vždy dítě rok před nástupem povinné 
školní docházky a dítě, které nejpozději před 1.9.2018  
dosáhne věku čtyř let a nemá trvalý pobyt v obci.

3. děti přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole
4. věk dítěte (přednost mají starší děti)
5. bydliště v obci, ve které mateřská škola sídlí

Doplňující kritéria:
• ve výjimečných případech a v případě volné kapacity, 

může být přijato dítě, které až v průběhu školního roku  
2018/19 dovrší věku 3 let

V Bludově 19.3.2018
Kouřilová Ivana, ředitelka MŠ Bludov


