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Vážení spoluobčané,
dvakrát do roka jsem se v uplynulých dvaceti letech s vámi 
setkával na pietních akcích připomínajících konce první  
a druhé světové války.
Vy, co jste mě poslouchali nebo posléze četli v Bludovanu, jste 
si možná všimli, že jsem se často zamýšlel nad tím, jak může-
me sloužit své vlasti v dobách míru.
Narodil jsem se několik let po skončení války, kterou si dnes 
připomínáme.
A ačkoli jsem vyrůstal v době, kdy se válkou neustále strašilo, 
kdy jsme nacvičovali chování v krizových situacích, kdy se na 
okna škol lepily papírové holubice míru, přesto jsme postupně 
nabyli přesvědčení, že válka je něco z pradávných dob, že je 
něco minulého, co se nám už nemůže přihodit.
Jistě, zvykli jsme si občas vyslechnout v oficiálním projevu  
odsouzení války a víru v to, že ji nikdy nebudeme muset ani 
my, ani naši potomci prožívat.
Ale byla to spíše taková formalita.
Uplynulých polistopadových už téměř třiatřicet let nás v tom 
utvrzovalo.
Když jsme slyšeli o občanské válce kdesi v Africe či v Perském 
zálivu, bylo to daleko.
Když jsme viděli záběry ze Sýrie, pohoršilo nás to, ale bylo to 
daleko.
I to Sarajevo v první půlce devadesátých let bylo daleko.
Krym před osmi lety už byl trošku blíže, ale přece jen ještě  
dost daleko.
Tehdy jsem na tomto místě říkal:
„Doslova v přímém přenosu pozorujeme, jak jeden z vítězných 
států druhé světové války – Rusko – obsazuje strategicky důle-
žitý poloostrov svého suverénního souseda, ačkoli před pár lety 
garantoval nedotknutelnost jeho hranic.“
Tím to ovšem, bohužel, neskončilo a zcela reálně nyní očekává-
me, jak to bude pokračovat a kde se Rus zastaví?
V Charkově, v Doněcku, nebo dokonce až v Lotyšsku, kde také 
žije početná ruská menšina?
Vůbec jsem si pak neuměl představit, že Rusko může útočit  
i na oblasti, kde žádná ruská menšina nežije.
A najednou dopadají rakety s bombami do Zakarpatské  
oblasti, tedy do míst, které byly za první republiky součástí 
Československa.
Válka je doslova a do písmene za našimi humny.
Kremelskému carovi se opět zastesklo po krvi svých vzdále-
ných evropských bratrů a sester – jako když v 19. století opa-
kovaně utápěl v krvi povstání Poláků proti ruské hrůzovládě;
jako když cíleně vyvolaným hladomorem decimoval ve  
20. století vzdorující ukrajinskou vesnici; jako když okupoval  
v roce osmašedesátém naši zemi.
Sám jsem si neuměl představit, jakých hrůz bude diktátor, 
masový vrah a válečný zločinec Vladimir Vladimirovič Putin 
schopen.
Že bude jeho armáda bestiálně vraždit a znásilňovat civilní  
obyvatelstvo, ženy, malé děti, starce.
Rusové si nevzali žádné poučení z bestialit druhé ani první  
světové války.
Naopak, nic nového se nenaučili a nic starého nezapomněli.
Špiní tak i památku svých předchůdců, vojáků Rudé armády, 

Projev starosty obce k 77. výročí konce 2. světové války

kteří přinesli velké oběti, aby osvobodili i naši obec.
Ukazují, že jejich myšlení stále není podobné myšlení našemu.
Ukazují, že nikdy nepřijali za svou myšlenku důstojnosti  
každého lidského života.
Opakovaně jsem před tímto pomníkem vyzýval k tomu, aby-
chom si brali příklad z těch našich bludovských předchůdců, 
kteří často vědomě riskovali a dávali všanc svůj život pro to, 
aby naše země mohla být svobodná.
Dnes nás jejich památka zavazuje ještě víc.
Statečně se bránící Ukrajina nám ukazuje, že slova o lásce 
k vlasti a jejímu svobodnému životu nejsou jen prázdným  
heslem.
Ukazuje nám, že jsou hodnoty, za které i dnes musíme  
bojovat, třeba i se zbraní v ruce. Ukazuje nám, že žádný boj 
nemusí být ztracený.
Sami uvnitř naší vlasti přemýšlejme o tom, zda jsme připraveni 
bránit naši svobodu stejně jako muži, jejichž jména jsou vytesá-
na do pomníku za mými zády.
Věřme, že 24. únor letošního roku otevřel oči i těm, kteří neustá-
le nebezpečí z východu podceňovali. 
Nedopusťme, aby se v naší zemi opakovaly hrůzy války či  
nesvobody.
Děkuji vám za účast a za pozornost.

       Ing. Pavel Ston, starosta obce
foto: Josef Baslar
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Vážení spoluobčané, vážení hosté,
mám radost, že se s vámi mohu znovu potkat při zajímavé 
kulturní události v naší obci. Stojíme naproti pomníku,  
zřejmě nejznámějšího bludovského rodáka, Adolfa Kašpara 
a současně také v prostoru venkovní galerie, která je po něm 
pojmenována.
Otevíráme výstavu jeho vybraných ilustrací snad nejznáměj-
šího českého románu – Babičky od Boženy Němcové.
Adolf Kašpar se v Bludově narodil a prožil zde i prvních  
klíčových deset let svého života.
To, do jaké míry Bludov zformoval jeho vidění světa, si celý 
život uvědomoval a hlásil se k tomu.
I když posléze v Bludově většinu svého života již nežil, byl  
s bludovskými rodáky v úzkém kontaktu.
Především se svým spolužákem z dětství Janem Březinou.
Scházívali se i s dalšími (tzv. čtvrtečníky) každý čtvrtek  
v Praze.
Březina později vzpomínal – cituji: „Někdy jsme byli zabráni 
do myšlenek a vzpomínek na Bludov tou měrou, že nás  
z nich společníci musili vyburcovat a napomínat... Nu  
ovšem, staří Bludováci se sešli!“
Když později Adolf Kašpar ilustroval právě Janem Březinou 
sepsané Paměti obce Bludova, jmenovalo je oba bludovské 
zastupitelstvo obce v roce 1928 čestnými občany Bludova.
Od té doby se pak Adolf Kašpar snažil do své rodné obce 
jezdit každoročně.
Podle svědectví Jana Březiny při své poslední návštěvě Blu-
dova při pohledu od rodného domu na lesy na Horním konci 
Adolf Kašpar prohodil: „Zde bych chtěl žít na svá stará léta  
i složit tu své kosti, ale víš...“
Nakonec Adolf Kašpar neodpočívá na bludovském hřbitově 
jako jeho předkové, ale na našem nejvýznamnějším národním 
pohřebišti – na pražském vyšehradském Slavíně.
Současnou výstavu Kašparových ilustrací Babičky otevíráme 
při příležitosti 120 let od vydání této knihy s Kašparovými  
ilustracemi.
Když porovnáme roky Kašparova narození – byl to rok 1877 
– a rok vydání Babičky – rok 1902, možná s překvapením 
zjistíme, že tohoto největšího úspěchu svého ilustrátorského 
života dosáhl mezi čtyřiadvacátým a pětadvacátým rokem ži-
vota.
Jistě nebylo pro mladého Kašpara většího ocenění, než když 
jedna z největších uměleckých osobností té doby, sochař  
Josef Václav Myslbek, ocenil Kašparovy ilustrace známými  
slovy: „Lituji, že Božena Němcová nevidí tyto perly.“ 

 Projev starosty obce na vernisáži výstavy replik obrazů A. Kašpara k Babičce Boženy Němcové

Kašpar tehdy zvolil náročnou metodu, kterou později často  
používal – kreslil v místech, kde se odehrával děj knihy.
Výsledkem byla více než stovka ilustrací různého formátu,  
barevnosti a techniky.
Ve vyšším věku prý Adolf Kašpar toužil ilustrovat Babičku 
ještě jednou a lépe.
Snad to byl také výraz jeho velké pokory – vždyť jím ilustro-
vaná Babička je považována za významný mezník ve vývoji 
české knižní ilustrace.
Tento výtvarný počin jej doslova katapultoval mezi nejzná-
mější umělce své doby.
Jeho ilustrace pak ozdobily velká díla klasiků české literatu-
ry, o nichž jsme se učili ve školách a o nichž se budou učit 
ještě naše vnoučata: Jana Nerudy, Aloise Jiráska, Karla Vác-
lava Raise, Zikmunda Wintera a dalších.
Otiskl se i do vnímání světa několika generací, které se učily 
číst ze slabikářů a čítanek sestavených postřelmovským rodá-
kem Janem Jursou a ilustrovaných právě Adolfem Kašparem.

Děkuji všem, kdo se zasloužili o tuto výstavu.
Děkuji Památníku národního písemnictví, archívu v Litomě-
řicích, za poskytnutí předloh k vystavovaným dílům, děkuji 
Lukáši Kovalovi, kurátorovi výstavy, děkuji Tomáši Abrlemu 
za zhotovení vystavovaných exponátů, děkuji Evě Kösslero-
vé a Barboře Hauškové za koordinaci prací a propagaci vý-
stavy, děkuji pracovníkům Obecních lesů Bludov za úpravu 
prostor výstavy a za zajištění občerstvení v prostorách Oran-
žerie.
Děkuji Richardu Chytkovi a jeho týmu za dotvoření prostor 
venkovní galerie.
Děkuji Miroslavovi Horníkovi, vnukovi Adolfa Kašpara,  
za to, že za námi s manželkou přijel a svou přítomností  
ozvláštnil tuto slavnostní chvíli.

Nechme na sebe působit, ať už nyní nebo v dalších dnech při 
čekání na autobus nebo při procházkách po naší obci, krásu 
Kašparových ilustrací.
Třeba si při tom s láskou vzpomeneme na naše babičky  
a dědečky, jimž jsme tolik vděčni. Možná si připomeneme  
své vlastní dětství.
Možná se vrátíme alespoň na chvíli na místa a do dob dětské 
bezstarostnosti.

Děkuji vám za pozornost – a užijme si společně dnešní kul-
turní odpoledne!

     Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Ella Kouřilová Maxmilián Jiří Urban

Filip Sigmund

Victoria Vichtová Týna Holínková

Vojtěch Březina

Simona Ottová

Rudolf Šimek Zdeňka Leksová
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Dopis hraběte Žerotína spolku z roku 1909 
(Osobní archiv rodiny Pavlíkových)

Spolek vojenských vysloužilců

Zajímavosti z bludovské historie VII.
Před téměř dvaceti lety napsal článek do Bludovanu o Spol-
ku vojenských vysloužilců můj tatínek, tehdejší bludovský 
kronikář. O spolku jsme nevěděli takřka nic, s výjimkou ně-
kolika dílčích novinových článků z Moravského Severu z let 
1903–1915.
Před několika týdny jsem se ale dostal k novým archivním ma-
teriálům spojeným s tímto spolkem. Za jejich zapůjčení děkuji 
paní Miladě Pavlíkové z Bludova čp. 42, která je velkou nad-
šenkyní místní historie a v rodinném archivu schraňuje řadu 
zajímavých dokumentů z bludovské historie 20. století, jeli-
kož otec a dědeček jejího manžela byli aktivními postavami 
řady bludovských spolků a místní politiky. Ani nyní nevíme 
řadu důležitých informací o životě spolku, nicméně mnohé se 
ozřejmilo.
Spolky c. k. vojenských vysloužilců vznikaly v českých ze-
mích od přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století. 
Jejich posláním byla dobročinná a charitativní činnost ve pro-
spěch jejich členů. Nemalá část řadových vysloužilých vojáků 
totiž odcházela z armády ve vysokém věku, příp. jako inva-
lidé. Aktivní členskou základnu většinou tvořili živnostníci, 
řemeslníci a drobní obchodníci. Jelikož byly spolky odkázá-
ny na finanční podporu z vyšších společenských vrstev, bylo 
časté, že měly mezi sebou jako čestné členy příslušníky z řad 
šlechty či církevních hodnostářů. Každý spolek měl protekto-
ra, který byl z vyšší šlechty či dokonce z panovnického domu. 
Spolky konávaly svá každoroční shromáždění, spolkové  
a masopustní bály, v létě a na jaře spolkové koncerty, výlety 
a návštěvy okolních spolků za účelem svěcení praporu nebo 
důležitého výročí. Vyplácely podpůrné příspěvky, v případě 
potřeby financovaly pohřby svých členů a doprovázely je  
v pohřebním průvodu. Dále se účastnily veřejných slavností 
spojených s rakouským státem (narozeniny císaře, jmeniny 
atp.), kterým tak propůjčovaly vojenský charakter. Při osla-
vách se účastnili bohoslužeb a po ukončení obřadu pořáda-
li průvody obcí za výsostného držení spolkového praporu  
a státního znaku. Při návštěvách členů císařského rodu tvoři-
li členové spolku uvítací výbory – stáli nastoupeni na nádra-
žích nebo při vjezdech do obcí a měst, kolem náměstí vytvá-
řeli uniformovaní veteráni špalíry. Spolky měly i regionální  
a celostátní ústředí. Bludovský spolek byl členem „Ústředního 
sboru spolků vojenských vysloužilců a vzájemně se podporu-
jících jednot a spolků v království českém, markrabství Mo-
ravském a vévodství Slezském se sídlem v Praze“. Od roku 
1900 měly spolky své celostátní spolkové uniformy, od roku 
1865 směly mít vlastní prapory.

Bludovský spolek
Bludovský Spolek vojenských vysloužilců existoval v letech 
1883–1916. Jeho protektorem (příznivcem a ochráncem) byl 
hrabě Karel Emanuel ze Žerotína. Nevíme, jestli jím byl od 
začátku (to spíš ne), ani jestli až do konce jeho existence (spíše 
ano, určitě ještě v březnu 1915). Nejpozději v roce 1901 měli 
již bludovští členové spolkovou uniformu.
Zajímavou zprávu o spolku máme ze začátku roku 1903, kdy 
16.1. vyšel v Moravském Severu článek, v němž se píše: „…
Minulou neděli konal zdejší ‚Spolek vojenských vysloužilců‘ 
svou valnou hromadu. A to jste měli viděti, jak zbouřila se  
v některých z těchto udatných synů vojanská krev, když nebyli 

zvoleni. Sklenice létaly a mnohý rek odnesl si z tohoto feld-
cuku důkladné pohmožděniny. Bože, štěstí, že neměli ještě 
ty pobočné zbraně a flinty, které jim prý vláda zamýšlí dáti.  
To by bylo bývalo mrzáků, vždyť i ženská obrana přispěla  
ku pomoci svým nezvoleným mužům…“
O půl roku později byl 12.7.1903 u příležitosti dvacetiletého 
výročí existence spolku slavnostně svěcen jeho prapor. Slav-
nosti se zúčastnily také bratrské spolky z Olomouce s prapo-
rem, z Dolních Studének s praporem, z Leštiny, Lesnice, Hra-
benova, ze Šumvaldu, ze Šumperka s praporem, z Bratrušova  
s praporem a hudbou a z Dolní Rudy. Z bludovských spol-
ků pak katolický spolek Svatopluk a hasiči. Průběh slavnosti  
popisuje dobový Moravský Sever takto: „O 10. hod. po pře-
nesení praporu do kostela a pozdravení pana protektora spol-
ku a paní kmotry praporu Její Excelence Zdeňky hraběnky 
ze Žerotína, sloužil veledůstojný farář F. Ermis slavnou mši 
svatou, po níž vykonáno svěcení praporu. Po zatloukání hře-
bů promluvil p. farář k přítomným dojemnou řeč na slova: 
„Pro Boha, vlasť a krále pevně stůjme stále“ – toto heslo zdobí 
nový prapor. Odpoledne se konal slavnostní průvod po vsi,  
načež následoval koncert postřelmovské a bratrušovské  
kapely. Večer pak byly taneční zábavy v Šimůnkově hostinci 
(dnešní hostinec U Kláry – pozn. SB) a v Národním domě 
(dnes Kulturní dům – pozn. SB).“
Postupem času přešel spolek na protimonarchistické a zřejmě  
i protikatolické postoje. V roce 1906 byli jeho členové 
žalováni pro urážku císaře. Podle Moravského Severu  
z 6.4.1906 „roztrhali ve své vojenské horlivosti čestné di-
plomy, na kterých byl obraz císařův, a rozházeli je po zemi, 
přičemž i pronesli nějaká slova, jež se nesrovnávala s rakous-
kými zákony, načež octli se před soudem v Šumperku, který 
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odevzdal celou věc do Olomouce“. Jestli a k jakému trestu 
byli odsouzeni, nevíme.
V roce 1908 se spolek poprvé nezúčastnil slavnostní boho-
služby v Bludově v den narozenin císaře Františka Josefa I., 
což předsedovi spolku vytknul protektor hrabě Žerotín. To-
též se stalo i v roce 1909, takže se ještě v den, kdy spolek 
na slavnostní bohoslužbu nepřišel, hrabě Žerotín vzdal svého 
protektorství. Vztahy mezi nimi se pak zřejmě urovnaly, pro-
tože v dokumentech z let 1912 a 1913 vystupuje jako protek-
tor spolku. Jen na okraj dodejme, že se spolkem komunikoval  
v písemné podobě česky, česky se i podepisoval, přestože mu 
někteří odpůrci vyčítali, že komunikuje německy.
Kdo všechno byl starostou (předsedou, velitelem) spolku po 
celé období jeho existence, nevíme. Každopádně na začátku 
roku 1902 a v roce 1903 jím byl zámečník Štěpán Ston (uvá-
děn i jako Šton) z čp. 152 (před lety vyhořelý dům v ulici 
Sokolská za Holinkovými). V roce 1903 byl jeho náměstkem 
František Kozák a jednatelem Josef Pavlík. Někdy v dalších 
letech se změnilo předsednictví, nejpozději v roce 1908 stál  
v čele spolku Josef Pavlík (*1870), který se narodil na čp. 49 
a v roce 1903 koupil statek čp. 42. Náměstkem byl Alois Vlk 
(čp. 161), jednatelem Jan Poisl (čp. 102), pokladníkem Teodor 
Demitrov (čp. 252), členy výboru Florián Kočiř (čp. 39), Karel 
Pavlík (čp. 266), Martin Adam (čp. 242) a Antonín Duba (čp. 
63). Na začátku roku 1912 pracoval výbor spolku ve složení: 
Josef Pavlík, Antonín Holinka, Antonín Duba, Jan Hlásný, Jan 
Poisl, Martin Adam, Karel Pavlík a Antonín Kašpar, na konci 
roku 1913 ve složení starosta spolku Josef Pavlík, členové vý-
boru Antonín Holinka, Jan Poisl, Martin Adam, Štěpán Ston, 
Karel Pavlík, Antonín Duba, Antonín Kašpar. Josef Pavlík byl 
zřejmě předsedou spolku až do jeho rozpuštění v roce 1916, 
jistě jím byl ještě v březnu 1915.
Zachovaly se nám seznamy členů spolku z prvních patnácti 
let 20. století. K 1.1.1902 měl spolek tyto čestné členy: farář 
P. František Ermis, řídící učitel František Wicenec, správce 
velkostatku František Pospíšil, lékař Alois Sloupenský, sta-
rosta Jan Jáně, nadzahradník Jan Marek, obchodník Hynek 
Merta, hostinský Antonín Šimůnek, hostinský František Ši-
mek, rolník Karel Kotrlý, domkař Jan Čmakal, domkař Jo-
sef Jáně, domkař Alois Kvapil, rolník Jan Ston, hraběcí kočí 
František Háb, domkař František Soural, rolník Jan Doležel, 
mlynář August Haberman, mlynář Alois Haberman a šum-
perský stavitelní mistr Antonín Švestka. Řádnými členy byli: 
Štěpán Ston, František Kozák, František Heger, Teodor De-
mitrov, Josef Skoumal, Florián Kočiř, Antonín Duba, Matěj 
Sekanina, František Janků, Tomáš Obšil, František Kvapil, 
František Weiser, František Zatloukal, Matouš Koutný, Miku-
láš Kašpar, František Soural, Josef Kostrón, Fabián Příhoda, 
Stanislav Konečný, Rudolf Koutný, Jan Kozák, Petr Soural, 
František Míl, Antonín Knap, Jan Hlásný, Josef Pavlík, Alois 
Beneš, Alois Doležel, František Adámek, Emil Knap, Alois 

Razítko spolku v roce 1908 
(Osobní archiv rodiny Pavlíkových)
Poisl, František Kranich, přispívajícím členem byl hostinský 
Karel Kotrlý. Celkem tedy měl v roce 1902 spolek ve všech 
formách 53 členů. Na začátku roku 1914 jich už bylo méně: 38 
členů – 11 čestných, 26 řádných, 1 přispívající (mezi čestnými 
už nebyl kněz).
Členové spolku se oslovovali termínem „bratře“, scházeli se  
v hostinci Stanislava Páťala (dnes už neexistuje, stál přes cestu 
od dnešní restaurace Pod Kostelem), kde měli tzv. spolkovou 
místnost. Před první světovou válkou měli pokladní jmění ve 
výši necelého tisíce rakouských korun.
V roce 1908 měl bludovský spolek ve svých řadách čtyři sku-
tečné válečné veterány, tedy ne jen absolventy vojenské služ-
by, ale ty, kdo byli skutečně nasazeni v různých rakouských 
válkách. Byli jimi někdejší starosta spolku Štěpán Ston (nar. 
1858, čp. 152), který se jako dvacetiletý voják zúčastnil ane-
xe Bosny a Hercegoviny v roce 1878; dále pak Tomáš Obšil 
(nar. 1838, čp. 235) a Stanislav Konečný (nar. 1837, čp. 63), 
kteří oba prodělali válku v severní Itálii v roce 1859 a prusko-
-rakouskou v roce 1866; a František Zatloukal (nar. 1839, čp. 
293), který prodělal prusko-rakouskou válku v roce 1866.
V lednu 1916 Spolek vojenských vysloužilců v Bludově za-
nikl. Proč se tak stalo, nevíme. Téměř o rok dříve ale Morav-
ský Sever 5.3.1915 uvedl, že spolek nezaniká, ale přeměnil se  
v podpůrný spolek Žerotín, o němž ale nevíme vůbec nic  
– a který evidentně, pokud vůbec nějakou činnost vyvíjel,  
zanikl nejpozději se vznikem první republiky.
Zdroje:
Balík, S. st.: Spolky a spolkový život jejich členů v Bludově  
od konce 19. století do roku 1948 – I. část, Bludovan, roč. 
2004, č. 4.
Březina, Jan: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Janíčková, Pavlína: Spolky a spolkový život v Bludově do roku 
1918, diplomová práce, 2002.
Osobní archiv rodiny Pavlíkových, Bludov čp. 42
Spurný, František a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.
Spolky c. k. vojenských vysloužilců v Čechách, na Moravě  
a ve Slezsku – Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolky-
_c._k._vojenských_vysloužilců_v_Čechách,_na_ _a_ve_Slez-
sku).

Stanislav Balík ml.

Program Noci kostelů
v kostele sv. Jiří v Bludově

18:00   Mše svatá
18: 45   Volná prohlídka kostela
19: 00   Večerní zpívání – farní pěvecký sbor 
21: 00   Zakončení noci kostelů
Zveme k ztišení, naslouchání, zamyšlení.
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KNIHA V LÁZNI
Obec Bludov se zapojila do 1. ročníku mini festivalu autor-
ského čtení pod záštitou Městské knihovny T.G. Masaryka  
v Šumperku s názvem Kniha v lázni.
V naší obci proběhnou dne 11. července 2022 dvě autorská 
čtení:
První čtení s Markétou Pilátovou bude pro děti a konat se bude 
v 10 hodin na zahradě místní mateřské školy (v případě nepří-
zně počasí v MŠ). Této akce se mohou zúčastnit i děti ve věku 
4–7 let, které nenavštěvují bludovskou mateřskou školu.
Druhé čtení, taktéž s Markétou Pilátovou, bude pro dospělé  
a proběhne na zahradě za místním kulturním domem od  
18 hodin (v případě nepřízně počasí v kinosále KD).
Neváhejte a přijďte na tuto jedinečnou akci, kde budete mít 
možnost setkat se osobně s paní spisovatelkou Markétou  
Pilátovou. Na večerním čtení pro dospělé bude možno zakoupit 
i knihy paní spisovatelky.

Gabriela Flašarová, OÚ Bludov

V pondělí 13. června 2022 od 18:00 hod. 
proběhne v kulturním domě 

19. zasedání zastupitelstva obce. 
Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka na zastupitelstvo

18. - 19. 6. 2022

NA POUŤ DO
KOSTELÍČKA
BOŽÍHO TĚLA 
NAD BLUDOVEM

BUDE PŘ IPRAVEN DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI I  DOSPĚLÉ.  
VYSTOUPÍ MORAVŠTÍ MUZIKANTI A HARMONIKÁŘ I .  NA MÍSTĚ  BUDE
SKÁKACÍ HRAD, STÁNKY NABÍDNOU OBČERSTVENÍ I  TRADIČNÍ
PRODUKTY LIDOVÝCH ŘEMESEL.  VEŠKERÝ ZISK BUDE VĚNOVÁN NA
ROZVOJ TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA. TĚŠÍME SE NA VÁS!

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLUDOV A
SPOLEK PRO KOSTELÍČEK BOŽÍHO TĚLA 
VÁS ZVOU

SOBOTA: 15:00 KE KOSTELÍČKU NA PIVO
                 17:00 BENEFIČNÍ KONCERT PRO OBNOVU VARHAN

NEDĚLE:   9:00  PRŮVOD S DECHOVKOU
                              (ZAČÁTEK: BLUDOV, ULICE HRABENOVSKÁ, TOČNA)              
                10:30  POUTNÍ MŠE SVATÁ
                13:30  BENEFIČNÍ KONCERT TRIO THE FLASH BRASS
                15:00  ODPOLEDNÍ MŠE SVATÁ
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13 míst Jeseníků, která budou v létě žít hudbou
Na třináct pozoruhodných míst Jeseníků a okolí se letos vrací  
16. ročník festivalu Klášterní hudební slavnosti. Od května do září 
se v nich uskuteční 21 koncertů českých i zahraničních interpretů 
hudby klasické, jazzové, worldmusic i muzikálové. Mezi nimi bude 
i koncert na zámku v Bludově. Vstupenky na všechny koncerty  
festivalu je možné zakoupit v kanceláři KD Bludov.
1) Domovským městem přehlídky je tradičně město Šumperk. 

Chrámová loď Klášterního kostela se mnohonásobně osvědči-
la a letos se v ní uskuteční hned tři významné koncerty, včetně 
závěrečné Carminy Burany Carla Orffa. Novinkou bude hos-
tování v Divadle Šumperk se světovou premiérou novodobé-
ho uvedení komické opery Vesnický trh J. A. Bendy, a to hned 
na úvod festivalu v květnu.

2) Již tradičně se Klášterky vrací do města Jeseník. Tento rok 
zde patronka festivalu Jana Boušková představí umění svých 
studentek harfy a v září se v Priessnitzových léčebných láz-
ních odehraje Večer českého melodramu.

3) Významným partnerem festivalu se stalo i město Šternberk, 
kde na nádvoří Augustiniánského kláštera v červnu zazní me-
lodie George Gershwina. V Chrámu Zvěstování Panny Marie 
se pak v září uskuteční velký koncert chlapeckého sboru Boni 
Pueri s Wranitzky Kapelle u příležitosti Dnů evropského dě-
dictví.

4) Premiérově bude festival hostit Bruntál, a to hned dvakrát. 
Na začátku července zavítá do prostoru zámecké Sala terre-
ny s worldmusic Duo Jedlinský & Fišer, a poté předposled-
ním koncertem festivalu do kostela Nanebevzetí Panny Marie  
s recitálem o Antonínu Dvořákovi Kateřina Englichová s Mar-
tinou Kociánovou. 

5) Velice oblíbenou destinací je Tančírna v Račím údolí, a proto 
se do ní podíváme rovněž dvakrát. Nejprve v červenci s rytmy 
argentinského tanga a na konci srpna s klasickou hudbou  
v původní interpretaci souborem Musica Florea.

6) Neméně pozoruhodná je Hudební hala v malebné Karlově 
Studánce, která je známá specifickou architekturou dřevě-
ných staveb v klasicistním empírovém slohu. Do běžně nepří-
stupného sálu si můžete přijít poslechnout Koncert pro krále 
Friedricha II. a na konci srpna multižánrový Epoque Quartet. 

7) Po loňské premiéře se festival vrací do Bílé Vody, vísky na 
hranicích s Polskem. Kostel klášterního komplexu piaristů  
s fantastickou akustikou učaroval nejednomu hudebníkovi. 
Letos jím bude kytarista Štěpán Rak.

8) Nádvoří zámku Velké Losiny skýtá prostor pro večer pod 
hvězdami, letos ve společnosti vynikajících mladých akordeo-
nistů z Duo Absoluto.

9) Do nedalekého dřevěného kostelíku v Maršíkově si v červen-
ci ze světových pódií odskočí violoncellista Jiří Bárta a zahra-
je Sólo pro Bacha.

10) Místem s velkým duchovním přesahem a také oblíbeným  
výletním cílem je bezpochyby Hora Matky Boží na Hedeči. 
Letos se tam můžete vypravit za uměním violistky Jitky Hos-
prové a jejího manžela, houslisty Maurizio Sciaretty.

11) Koncert vynikajícího Škampova kvarteta na zámku Bludov se 
uskuteční díky laskavosti paní hraběnky Mornstein – Zierotin, 
jejíž rodina zámek trvale obývá.

12) Za návštěvu také stojí Kulturní dům Skleník v Loučné nad 
Desnou. V bývalém zámeckém skleníku, přetvořeném na po-
zoruhodný sál s velkými prosklenými stěnami, zahraje vynika-
jící český pianista Ivo Kahánek.

13) Do kulturního srdce Rapotína, Komunikačního a koordinační-
ho centra, přiveze v září zpěvačka Bára Basiková průřez muzi-
kálovými melodiemi.
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Vzpomínka
   Dne 12. června 2022 si připomeneme 5. smutné 

výročí úmrtí pana 

Miroslava Kašpara
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, 
syn a dcera s rodinou. 

   

   

Kdo žije v srdcích blízkých, není mrtev.  
Je jen vzdálen...

Dne 23. června 2022 by se dožila 85 let paní

Emílie Elgnerová
Zároveň jsme si 11. dubna 2022 připomněli  
28. výročí jejího úmrtí. S láskou stále vzpomínají 
manžel Zdeněk a dcery Hana a Zdeňka s rodinami.

Dne 11. července 2022 si připomeneme  
1. smutné výročí úmrtí paní 

Oldřišky Divišové
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manžel 
Vladimír a dcera Lenka s rodinou, synové Roman 
a Marek s rodinami a ostatní příbuzní a kamarádi. 

 
POZVÁNKAPOZVÁNKA
na akce KD v červnu 2022

  2.6.    19:00  Japonsko – cestovatelská přednáška  /kinosál KD/
11.6.    17:00  O princezně, která ráčkovala – pohádka /KD/
13.6.    18:00   Jednání zastupitelstva obce /KD/
16.6.    18:00   Promítej i ty! Život začíná po stovce /kinosál KD/
24.6.    21:30   Zátopek – letní kino /zahrada KD/
11.7.    10:00, 18:00 Kniha v lázni - autorské čtení M. Pilátové 
     /MŠ, KD/

Známou pohádku o princezně, která si zakládala na své uroze-
nosti, plnou humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka 
Rytíře, uvede v Kulturním domě v  Bludově Divadlo Agáta v so-
botu 11. června. Představení O princezně, která ráčkovala bude 
součástí Dětského gastrofestivalu, který pořádá Pradědovo dětské 
muzeum. 
Děti se ocitnou v království, které se na první pohled zdá, že je 
obyčejné. Ale opak je pravdou! V tomhle království je něco v ne-
pořádku. Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý 
a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodiv-
nější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak uro-
zenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy, zahradník 
Kryštof, vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu.
Návštěvníci, kteří budou mít vstupenku z Dětského gastrofestivalu, 
budou mít vstup volný. Ostatní zaplatí 60 korun, děti do tří let 
mohou jít na představení zdarma.  

foto: archiv Divadlo Agáta

Princezna, která ráčkovala míří do Bludova

Jaká je kvalita života ve vyšším věku? 
Jaké faktory kvalitu života ovlivňují? 
Tyhle aktuální otázky se týkají všech 
evropských zemí, protože jejich popu-
lace stárne. V České republice před-
stavují lidé starší 65 let 18,3 %, 5 % 
tvoří lidé starší 80 let. To znamená, že 

Promítej i ty! Jeden svět – Život začíná po stovce

Švédka Dagny má svůj 
vlastní blog, kam denně 
přispívá. Píše o všedních 
věcech, dopisuje si se 
svými přáteli a sem tam 
projede seznamky. Večer 
nezřídka vyráží na párty, 
kde nepohrdne sklenkou 
šampaňského. Je hostem 
televizních pořadů, lidé 
ji poznávají na ulici. Fakt, 
že se blogerka Dagny 
narodila v roce 1912, se 
zdá nepodstatný. Jak sama 
říká, být aktivní a mít vůli 
učit se stále novým vě-
cem není otázkou věku. 
A přestože k ní osud nebyl 
vždy vstřícný, neutápí 
se v minulosti, ale těší se 
na vše, co přijde. 

Asa Blanck
Švédsko | 2015
58 minut

Datum a místo projekce

ŽIVOT

PO STOVCE

ZAČÍNÁ

16.6.2022 18:00  |  kinosál KD Bludov

v současné době je u nás téměř každý pátý občan starší 65 let  
a každý dvacátý starší 80 let. Kulturní dům Bludov zve na ve-
řejnou projekci dokumentárního filmu Život začíná po stovce ve 
čtvrtek 16. června v 18 hodin do kinosálu. Vstupné činí 30 korun.
Film představí Švédku Dagny, která má svůj vlastní blog, kam 
denně přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si se svými přá-
teli a sem tam projede seznamky. Večer nezřídka vyráží na párty, 
kde nepohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem televizních po-
řadů, lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny naro-
dila v roce 1912, se zdá nepodstatný. Jak sama říká, být aktivní  
a mít vůli učit se stále novým věcem není otázkou věku. A přes-
tože k ní osud nebyl vždy vstřícný, neutápí se v minulosti, ale 
těší se na vše, co přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je třeba 
odhodit stud a strach – na to je život příliš krátký. 
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DOVOLENÁ 
v Kulturním domě Bludov

Od 28.6. do 8.7. 
otevřeno bude pouze ve dnech 28. a 29.6.

Od 10.8. do 19.8. 
otevřeno bude pouze ve dnech 17. a 18.8.  

O oblíbený festival jeho příznivci ani v letošním roce nepři-
jdou. Pořádající dechová hudba Bludověnka všechny srdeč-
ně zve v sobotu 25.6.2022 na přehlídku dechových hudeb do 
Bludova. Akce se koná ve sportovním areálu hasičské zbroj-
nice v Bludově od 13 hodin, a to za každého počasí. K posle-
chu a tanci zahraje oblíbená slovácká kapela Vacenovjáci, 
Moravská Veselka ze Sušic u Přerova a domácí Bludověnka. 
Celým odpolednem provede návštěvníky slovem oblíbený 
moderátor a zpěvák Karel Hegner.
Pořadatelé zvou příznivce dechové hudby již tradičně na bohaté 
občerstvení. 
Dechová hudba Bludověnka působí v lázeňské obci Bludov  
u Šumperka. Za dobu svého trvání kapela spolupracovala  
s mnoha absolventy hudebních škol a konzervatoří, díky čemuž 
se dnes svými výkony řadí mezi špičkové kapely svého žánru. 
Během své 20leté činnosti vydala kapela několik hudebních  
a DVD nosičů, působí také často v mediální oblasti a postupem 
času si získala své stálé příznivce a posluchače. Velice oblíbený 
a navštěvovaný je tradiční Festival dechových hudeb v Bludově, 
který pořádá každoročně DH Bludověnka ve spolupráci s obcí 
Bludov, v r. 2022 se koná již jeho 5.ročník. 
V současné době kapelu tvoří 13 muzikantů doplněných o zpě-
váky Annu Dostálovou, Kristýnu Divošovou, Aleše Peče, Petra 
Dostála a Jana Večeře. Bludověnka účinkuje na koncertech, 
městských a obecních slavnostech, plesech, zábavách a dalších 
kulturních a společenských akcích. Je také zvána na prestižní 
festivaly dechových hudeb a častokrát vystupovala i v zahraničí. 
Bohatý repertoár tvoří vedle klasického žánru i písně moravské-
ho Slovácka, hanáckého regionu, ale i skladby taneční, doplněný 
také o vlastní hudební tvorbu.
Bližsí info o akci naleznete na webových stránkách 
www.bludovenka.cz.

Příznivci Bludověnky se mohou těšit na Festival dechových hudeb v Bludově

Těšíme se na vás 25.6.2022 na festivale dechových hudeb 
v Bludově.

foto: archiv DH Bludověnka
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www.dormerpramet.com

HLEDÁME
34 500 Kč
měsíčně po zaučení

SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

ZMĚNA, KTERÁ 
SE VYPLATÍ

O benefitech si u nás rozhoduješ sám
- my ti na ně dáme každý rok 20 000 Kč

www.pracujtepronejlepsi.cz
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Nové přítisky poštovních známek

Nové přítisky pana Karla Adama dokumentují vše, co je spojené 
s obcí Bludov. V letošním roce tak vznikla další kolekce. I když 
se zdá, že už na přítiscích poštovních známek, bylo vše, opak je 
pravdou. Mezi novinky se řadí venkovní Galerie Adolfa Kašpara, 
Kavárna v oranžerii, znak Bludova, zvon Dominik a bratři Pohlo-
vi, Vojtěch Ston s autem Hilman Minx 1600 a další. Všechny no-
vinky i dosud vydané přítisky jsou k prodeji u pana Karla Adama  
na tř. A. Kašpara 533. 
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Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu ukrajinských 
dětí do MŠ Bludov pro školní rok 2022/2023, který se 
bude konat v úterý 14. 6. 2022 od 8 – 15 hodin.

Zákonní zástupci k zápisu do MŠ doloží:
• Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je 

dostupný v česko-ukrajinské verzi, nebo lze vyzved-
nout osobně ve spádové mateřské škole)

• Vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání 
se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)

• Doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
• Potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte  

(neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání 
(tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)

Veškeré informace k zápisu do MŠ jsou vloženy na 
webových stránkách školy.
Těšíme se na společné setkání🙂

Шановні батьки, сердечно запрошуємо до 
зарахування українських дітей до Блудівського 
дитсадка на 2022/2023 навчальний рік, який 
відбудеться у вівторок, 14 червня 2022 року з 8:00 
до 15:00.
Законні представники для реєстрації в дитячий 
садок:
• Доказ місцезнаходження дитини для визначення 

захворюваності
• Заява про зарахування до дошкільної освіти 

(зразок доступний у чесько-українській версії, або 
можна забрати особисто в дитячому садку)

• Дитячий візовий документ (у разі неособистісного 
подання надається копія документа, яка буде 
розміщена у файлі)

• Підтвердження права представляти дитину
• Довідка педіатра з Чеської Республіки про 

щеплення дитини (не поширюється на дітей, які 
закінчують обов’язкову дошкільну освіту (тобто 
дітей, які досягли 31 років 20, 22 серпня)

Вся інформація про зарахування до садочка 
розміщена на сайті школи.

Чекаємо на спільну зустріч ☺
перекладено: Google translate

Pozvánka na zápis dětí z Ukrajiny 
do MŠ Bludov dne 14. 6. 2022

Запрошення на зарахування дітей з України
до Блудівського дитячого садка 

14 червня 2022 року

Čtvrtou květnovou neděli se uskutečnilo další farní odpoledne  
– setkání jak farníků, tak dalších lidí dobré vůle na farním dvoře. 
Děti měly k dispozici skákací hrad, při dobré kávě a zákuscích 
bylo obnovováno a znovu vytvářeno farní společenství. Díky za 
hudební doprovod, díky hospodyňkám za skvělé dezerty, díky, 
že se můžeme potkávat. Příště jste zváni i vy, kteří jste nebyli 
– bez ohledu na to, zda navštěvujete kostel pravidelně, nepravi-
delně či zda hledáte stopy Boží Všemohoucnosti jinak a jinde. 
Těšíme se na vás.

Farnost Bludov
foto: Karel Směšný 

Farní odpoledne
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Naše skautské středisko Františka Pecháčka bylo pro letošní 
rok Okresní radou Junáka Šumperk určeno jako organizá-
tor Závodu vlčat a světlušek pro náš okres. Tento závod se 
koná jednou za dva roky a mohou se ho účastnit děti ve věku  
6–12 let. Okresní kolo je vždy jednodenní a probíhá tak, že 
jednotlivé družiny se svým rádcem probíhají vyznačenou 
trasu a během ní plní na zhruba 10 stanovištích různé úkoly, 
které prověřují jejich znalosti a dovednosti v různých  
situacích – například v ošetřování drobných zranění, poznávání 
přírodnin, příprava jídla či chování v krizových situacích.
Jelikož přípravy a vymýšlení přesného průběhu celé této akce 
byly velmi časově náročné, tak jsme s tím začali už v březnu. 
Když se tedy naše skautské vedení v pátek 6. května 2022 
sešlo v Gryngleti, tak už bylo vše vymyšleno a nachystáno  
a pouze se ladily poslední detaily. Jelikož je to akce pro 
spoustu skautských oddílů, tak jsme ji zároveň využili jako 
prostor pro seznámení se se skauty odjinud a navázání nových 
přátelství. A tak tedy již v pátek přijelo asi dvanáct skautů  
z okolních oddílů, aby byli seznámeni s celým průběhem  
závodu (kde pomáhali jako vedoucí jednotlivých stanovišť)  
a abychom strávili příjemný večer naplněný zpěvem, kytarou 
a seznamovacími hrami.
No a v sobotu 7. května to celé vypuklo. Od 8 hodin ráno 
se začaly sjíždět družiny. Soutěžících bylo hodně přes stov-
ku a tvořili celkem 19 družin. Vše jsme zahájili společným 
nástupem, po kterém se vedoucí vydali ke svým stanovištím  
a vlčata a světlušky se začínaly řadit ke startovní čáře. Násled-
ně postupně vybíhaly a po cestě se setkávaly s různými úkoly, 
které jim tam nechal Spongebob (tématem celého závodu byl 
totiž Spongebob). Všem se podařilo závod doběhnout, splnit 
většinu úkolů a nezranit se. :) A v cíli na ně čekalo občerstve-
ní, které jsme mohli zajistit díky CBA a Prostě pizza, kterým 
moc děkujeme. Děkujeme rovněž Luďku Březinovi a bludov-
ským fotbalistům za půjčení zázemí pro závod, stejně jako 
p.Karle Mornstein-Zierotinové za propůjčení Panské zahrady.
A než doběhly všechny družiny a sečetly se výsledky, tak 
jsme si společně zahráli řadu her. Pak už vyhlášení, kde ví-
tězové vyhráli krásné ceny, které středisko nakoupilo za při-
spění Liman sport a Albi. A odjezd domů. Jsme rádi, že se 
závod povedl, všechno dobře dopadlo, a že jsme si ho, my  
i děti, užili.
Umístění dopadlo následovně:
Vlčata:
1. místo: Orlíci – Lesnice
2. místo: Gepardi – Ruda nad Moravou
3. místo: Lasičky – Zábřeh
Světlušky:
1. místo: Konvalinky – Postřelmov
2. místo: Berušky – Lesnice 
3. místo: Sedmikrásky – Olomouc 

ses. Anna Balíková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Anna Balíková

Okresní kolo skautského Závodu vlčat a světlušek
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V sobotu 23. dubna 2022 jsme se dopoledne setkali u naší 
skautské klubovny, abychom poměřili své dovednosti v ping-
-pongu.  Na začátku jsme vynesli ping-pongový stůl ze skla-
du a po pár improvizovaných pokusech připevnit náhrady za 
síťku, jsme vytáhli normální síťku ze skříně. Všem nám byly 
rozdány peníze (falešné :-)) a mohli jsme si vsadit na jednot-
livé hráče a následně podle kurzu a výher jednotlivých setů 
získat více peněz. Sázení ale nebylo jediným zdrojem našeho 
„příjmu“.  V průběhu turnaje jsme si totiž mohli přivydělat 
například i správným uvázáním uzlů či mírným hazardem  
v podobě hodu kostkami.

Když byly všechny turnaje dohrané, přišel na řadu i kolotoč 
(„Amerika“ – všichni proti všem). Ale také jsme si mohli  
zahrát libovolně, proti komu jsme chtěli (předtím byl rozpis). 
Nakonec bylo vyhlášení výsledků a každý vyhrál nějakou 
cenu – za snahu, za nejšikovnějšího hráče či za umístění. Poté 
jsme vše uklidili, rozloučili se a jako ping-pongoví mistři  
odcházeli domů.

ses. Marie Balíková,
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Libor Bryx – Plesk

Skautské mistrovství střediska v ping-pongu
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Jistě všichni víte, že i v Bludově působí sbor dobrovolných 
hasičů, mladší i starší děti – hasiči, které naši obec velice 
úspěšně reprezentují, což určitě je vám známo také. Ale víte 
i to, že do hasiče můžete své dítě přivést už od 4 let, a to do 
tzv. „přípravky“?  Jak to vlastně s přípravkou je a jak fungu-
je? Kdo se vůbec v přípravce dětem věnuje? Na to (a nejen 
na to) nám odpoví trenérka bludovské hasičské přípravky Ka-
rolína Kotrlá.

1. Kdo tě vůbec k hasičskému sportu přivedl?
Dědeček i babička byli členové SDH, dědeček za mlada  
i závodil. První, kdo s myšlenkou, abych šla do hasiče, přišel, 
byl náš soused a zároveň i vedoucí Jirka Krejčí. Když jsem 
měla první závody (v Bludově ve škole) bylo mi 6 let.
2. Jsi trenérka hasičské přípravky, jak vůbec přípravka  
funguje?
Snažím se spolu s děvčaty Natálkou Kulhajovou a Terezkou 
Holinkovou dětem předškolního věku ukázat, co všechno 
nám hasičský sport nabízí. Formou her se snažíme přiblížit 
jednotlivé disciplíny a připravit děti na přechod do mladších 
žáků, kde už pravidelně jezdí na závody. 
Na tréninku běháme, překonáváme různé překážky, zapojuje-
me hadice, stříkáme s vodou, ale učíme se i jak se zachovat 
v krizových situacích, orientaci v mapě, základy zdravovědy, 
uzly, telefonní čísla… Vše je o to těžší, že takto malé děti 
neumějí číst! Hasičský sport je různorodý a v tom je krásný, 
proto jej takto chceme představit i dětem.
3. Jak a kdy můžou rodiče své ratolesti do přípravky 
přihlásit?
Tréninky tento školní rok máme každé pondělí od 16:00  
– 17:00h. na hasičském areálu. Stačí s dětmi dojít  

Hasičský sport je různorodý a krásný
a domluvit se. Případně napsat na náš facebookový účet  
SDH Bludov, tam máme přístup všichni vedoucí a můžou  
se na tréninky domluvit i starší děti. 

…a aby rodiče věděli, kdo se vlastně jejich ratolesti v ha-
sičské přípravce trénuje, zjistíme pár informací i o samotné 
trenérce Karolíně Kotrlé...

4. Karolíno, kdyby ses měla charakterizovat 3 slovy, 
jaká by to byla?
Těžká otázka, asi slovy jako přátelská, usměvavá a možná  
i slovem blondýna. 
5. V současné době studuješ vysokou školu, tedy vlastně 
dvě vysoké školy…
Studuji třetím rokem na Právnické fakultě v Olomouci a dru-
hým rokem na ekonomicko-správní fakultě v Pardubicích. 
Obě školy mě moc baví a už na střední jsem přemýšlela o 
tom, že bych chtěla zkusit dvě vysoké zároveň. Nevím, jestli 
školy úspěšně vystuduji, mám před sebou spoustu práce, ale 
už teď vím, že mi obě školy daly velmi mnoho a akademické 
prostředí je nádherné a plné inspirujících osobností. 
6. Jakým směrem se chceš vydat po dostudování?
To je asi otázka, na kterou nedovedu odpovědět. Ještě si úpl-
ně nejsem jistá, každopádně vše se bude odvíjet podle studia. 
7. Je tě vidět i jako člena organizačního týmu akcí Vlčího 
dolu… co k tomuto můžeš říct?
Na koupališti letos už budu pracovat šestým rokem, první rok 
jsem začínala v hladovém okýnku a poslední roky dělám za 
barem. Jsem ráda ve společnosti a moc mě baví práce nejen  
s dětmi, ale i s dospělými.
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8. Dvě školy a hasiči ti asi zaberou spoustu času, přesto, 
jaké jsou tvé koníčky?
Za poslední roky se mé koníčky dostaly do pozadí. Veškerý 
můj čas vyplňuje škola, příprava na tréninky anebo brigáda. 
Když už se najde chvilka, rádi s přítelem výletujeme a ces-
tujeme po České republice. 

A na závěr i pro tebe rychlý kvíz:
Černá nebo bílá?  černá
Káva nebo čaj?  káva
Kniha nebo film ? kniha
Léto nebo zima ? léto
Hory nebo moře?  moře

Děkuji za rozhovor.
Gabriela Flašarová

ZŠ Bludov

Stezka za lektvarem mládí
Konec dubna děti prvních tříd oslavily celodenním projekto-
vým dnem. Vydaly se na čarovnou stezku se starou čarodějnicí 
Agátou, pro kterou musely nasbírat deset kouzelných ingredi-
encí na vytvoření lektvaru mládí, aby se mohla zúčastnit velké 
Filipojakubské noci. Stezkou je prováděli žáci 5. A, kteří drželi 
ochrannou moc nad plněním úkolů. Všichni se vydali cestou  
od zámku až po rozhlednu Brusnou. Tam uvařili společně lektvar 
a čarodějnici Agátu omladili, a tak mohla letět na oslavu. Počasí 
se vydařilo, děti nadšené. Letu zdar!

Irena Dokoupilová, Hana Navrátilová, 
Kateřina Holzmannová, Markéta Zedníková

Místní informační centrum při KD Bludov nabízí nové propagační materiály a tiskoviny jako trhací mapy 
Šumperska, letní turistickou mapu Jeseníky, cyklotrasy v Jeseníkách nebo tipy na výlety s dětmi. 

K dispozici je i letošní magazín Jeseníky s vizitkou Bludova nebo Průvodce na kole i pěšky. 
Všechny uvedené tiskoviny jsou k mání zdarma. 

Novinky v MIC



WOW English v prvních třídách
V letošním školním roce byl velký zájem o odpolední kroužek 
dětí prvních tříd, ve kterém se začínají seznamovat s cizím ja-
zykem – angličtinou.  Pro zpestření výuky jsme zvolili velmi 
populární učební sadu Steva Wattse – WOW English. Jedná se 
o strukturovanou sérii videí s rodilým mluvčím Stevem a jeho 
kamarádkou vránou Meggie.  Děti tak pravidelně posloucha-
jí vtipné příběhy a písničky zaměřené vždy na konkrétní téma. 
Díky krásným barevným učebnicím si pak své znalosti mohou 
také  procvičit. Pomocí her, tance, pantomimy a dalších aktivit 
se děti krásně zvládly naučit anglické barvy, tvary, čísla, zvířata  
z farmy, ovoce, zeleninu a několik základních užitečných frází. 
Na jejich cestě za poznáním je doprovází i plyšový maňásek  
vrány, kterého si velmi oblíbily. Mám velkou radost, když se  
podaří děti nadchnout k učení a moc všem dětem děkuji za  
jejich celoroční nasazení a svědomitou domácí přípravu.
     Zdeňka Kulhajová

Welsh rarebit a Apple crumble 
v podání žáků sedmých tříd
Škola je z velké části i o zážitcích, proto jsme se v sedmém roč-
níku rozhodli propojit znalosti z oblasti slovní zásoby spojené  
s jídlem a vařením s praktickými dovednostmi. A tak jsme vařili 
a pekli a u toho se snažili vše anglicky komentovat.  Vybrali jsme 
si recepty, které pochází z britských ostrovů. Podařilo se nám tak 
upéci výborný a jednoduchý dezert s jablky zvaný Apple crumble 
a ochutnali jsme i rychlou svačinku v podobě toastu, jehož recept 
je spjatý s oblastí Walesu.  Děti se v kuchyni opravdu vyzname-
naly a odměnou jim byl nejenom dobrý pocit z toho, že zvlád-
nou své vaření anglicky popsat, ale i výtečné jídlo, které mnohé  
z nich doma připravily i svým rodičům.
     Zdeňka Kulhajová
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Práce v úle
V rámci včelařského kroužku byli žáci velmi aktivní. Vyrábě-
li si rámečky do medníkového nástavku, rozebírali plodiště úlu  
a osazovali jej novými mezistěnami. Také jsme odchytávali roj  
a přemísťovali jej do nového úlu. Včelaříci si vzali domů část  
panenského díla vytvořeného našimi včelkami. Včelkám jsme 
také vzali jednu plástev medu a tento med „na žvýkačku“ měli 
možnost ochutnat i žáci a učitelé naší školy. Už se těšíme na 
stáčení medu. Musím všechny členy kroužku moc pochválit za  
jejich pracovitost a zručnost, jsou velmi šikovní.
     Natálie Navrátilová

Veselé divadlo s Ezopovými bajkami přivezlo v sobotu 28. května 
Liduščino divadlo Praha. Děti během celého představení  
pomáhaly a nakonec se staly členy společné kapely. 

foto: archiv KD Bludov
 

     foto: archiv ZŠ Bludov
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Dne 27.4. se uskutečnila akce pro rodiče a děti s výzvou
„UKLIĎME ČESKO 2022“
Naše mateřská škola se zaměřuje na sounáležitost se živou 
a neživou přírodou a její poznávání se zaměřením na eko-
logii. Celoročně se všemi činnostmi prolínají témata podpo-
rující environmentální výchovu. Cílem činností je probouzet 
v dětech citový vztah k přírodě, k lidem, formovat chování 
člověka k životnímu prostředí, rozvíjet zvídavost a zájem  
o přírodu, posilovat lásku k živé i neživé přírodě. Všímat si, 
jak je okolní svět rozmanitý. Uvědomit si význam zdravého 
vzduchu pro zdraví člověka. Vytvářet si povědomí o vlastní 
sounáležitosti s přírodou. 
Proto jsme zorganizovali pro děti a jejich rodiče akci a soutě-
že s environmentální tématikou. Oslovili jsme členy Českého 
svazu ochranářů přírody Bludov a příznivce spolku BluTu. 
Ti nám ochotně a s radostí pomohli akci zorganizovat. Spo-
lečně jsme se sešli v 15.00 hod. před MŠ a vyšli jsme za 
doprovodu členů ochránců přírody, paní Janou Holinkovou 
a panem Slávkem Strakou, kteří nás vedli trasou Zámecký 
park, Gryngle, částí naučné stezky, kolem fotbalového hřiště, 
přes Bludovskou stráň až na rozhlednu Brusinka. Během  
vycházky jsme sbírali pohozené odpadky v přírodě. Dorazili 

DEN ZEMĚ V MŠ BLUDOV

jsme do cíle „BRUSINKA“, kde nás přivítali členové ochra-
nářů a turistů z Bludova, kteří pro nás připravili ohniště  
k opékání buřtů. To bylo radostí! Nechyběla ani zábava.  
Formou hádanek si děti ověřovaly znalosti získané při výuce  
v MŠ na téma „Jak se dlouho rozkládají pohozené odpadky  
v přírodě?“. Všechny děti, za to, že byly tak pilné a vnímavé, 
získaly medaili „MALÝ OCHRANÁŘ“ i něco sladkého na 
zub. Za znalosti získaly děti od paní Jany Klimešové drobné 
dárečky a upomínkové předměty. Nastala volná zábava. Děti 
dováděly na stráni – válely sudy, opékaly si špekáčky za do-
zoru rodičů, navštívily rozhlednu, kde se jim otevřel krásný 
výhled na krajinu. Rodiče si také mohli zakoupit pohledy, od-
znaky, dobrou kávu, nealkoholické nápoje a sladkosti, které 
na rozhledně zajistila Jiřinka Klimešová s Mirkou Strakovou. 
Ohniště neustále hlídal p. Luboš Soural a p. Slávek Straka, 
který také pořídil fotodokumentaci z dané akce. Pan Klimeš 
vzal kytaru a společně jsme si zazpívali píseň „Naše Země 
kulatá je“ a „Třídíme odpad“. Na závěr bychom chtěli podě-
kovat všem těm, kteří se podíleli na dané akci, a těšíme se na 
další spolupráci.

Kolektiv pedagogických pracovníků MŠ Bludov
foto: archiv MŠ Bludov

V letošním školním roce proběhly besídky ke Dni matek  
v Mateřské škole Bludov v týdnu od 9. do 13. května.  
Maminky ze tříd Motýlci a Papoušci si přály mít besídku na 
zahradě a maminky ze tříd Myšky, Včelky a Berušky chtěly 
besídku ve třídách. Tak jsme jim jejich přání splnili. Po slav-
nostním přivítání a usazení na místo děti maminkám donesly 
dobrotu, kterou upekly a nesměla chybět ani kávička. A pro-
gram mohl začít. V každé třídě děti předvedly pásmo básní, 
písní a tanečků. Ve třídě Myšky děti pozvaly maminky nejen 
na výlet celým světem, ale přímo do vesmíru. Velkou radost 
jim udělal i drobný dáreček a přáníčko, které zhotovily děti 
samy. Nechyběly ani slzičky radosti. Doufáme, že v příštím 
školním roce budeme moci oslavit svátek naších nejdražších 
maminek zase společně v MŠ. 

Hana Roupová, MŠ Bludov
foto: archiv MŠ Bludov

Den matek v MŠ Bludov


