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100 let bludovské měšťanky
Příští rok v září tomu bude 100 let, co byla dostavěna a dána 
do užívání nová budova bludovské školy. O tom, jak se 
časy mění, svědčí skutečnost, že mnohé generace dnešních 
bludovských občanů ji znají pod názvem „nová škola“, 
zatímco ti mladší a dnešní školáci jí už říkají „stará škola“. 
Kdo z těch nejmladších dnes ještě ví, že „stará škola“ se téměř 
sto let říkalo dnešní radnici?
 Když se před oněmi sto lety stavěla nová školní budova, 
souběžně s tím byla vyvíjena velká snaha, aby byla v Bludově 
zřízena česká měšťanka. A podařilo se to! Spolu s novou 
budovou byla zahájena i výuka na měšťanské škole. Byl to 
v té době velký úspěch, který dále podtrhl pozici Bludova, 
jakožto uznávaného centra česky hovořící severozápadní 
Moravy. Ve své době to totiž byla nejsevernější česká měšťanka 
na Moravě. Bludovskou měšťanku ještě v době meziválečné 
navštěvovaly děti ze širokého okolí, z řady vesnic, výjimkou 
nebyla třeba Červená Voda a jiná vzdálená sídla.
 100 let je už hodně dlouhá doba. Za tu dobu se v bludovské 
měšťance, později přeměněné na druhý stupeň základní 
školy, vystřídaly tisíce dětí, desítky (snad i stovky) učitelů, 
téměř deset ředitelů (ředitelek). Takové výročí jistě stojí za 
připomenutí.
 Komise kultury, mládeže a sportu si vytkla ve své 
koncepci práce za cíl pomoct připravit oslavy tohoto výročí. 
Právě v těchto dnech se sestavuje přípravný výbor k těmto 
oslavám, který bude mít za úkol je podrobně na příští září 
nachystat. A zde je prostor pro vás – Bludováky. Poraďte, 
co by se v rámci těchto oslav mělo uskutečnit. Má být vydán 
almanach bludovského základního školství? Má být uspořádán 
sjezd žáků školy a bludovských rodáků? Má proběhnout 
výstava ve škole s týdnem otevřených dveří? Máte nějaké 
další nápady? Jestliže ano, kontaktujte mě osobně, příp. 
mého otce či matrikářku Ludmilu Petruželovou. Vaše podněty 
předáme přípravnému výboru. Stejně tak se ozvěte, chcete-li 
v přípravném výboru pracovat.
 Ten bude o všech návrzích přemýšlet, ucelenou koncepci 
předloží do konce tohoto roku obecní radě. Nu a pak již 
nezbývá než se těšit na oslavy a dát vědět co největšímu 
okruhu svých známých, které by to mohlo zajímat.

Stanislav Balík ml.
předseda Komise kulturní, mládeže a sportu

Rady obce Bludov

Obec Bludov
se sídlem Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 

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

vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele

Mateřské školy Bludov, příspěvkové organizace
Požadavky :
Ø předpoklady pro výkon funkce ředitele – vzdělání 

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

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

legislativy
Ø dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky :
Ø ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 

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

Ø doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený 
posledním zaměstnavatelem

Ø strukturovaný životopis
Ø koncepci rozvoje mateřské školy v maximálním 

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

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

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

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

Předpokládaný nástup : k 1. 8. 2007
Podání přihlášek : 
V termínu do 9. 7. 2007
Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: 
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
nebo osobně doručte do podatelny Obecního úřadu Bludov, 
nejpozději do uzávěrky 9. 7. 2007 do 16:00 hodin. 
Zalepenou obálku výrazně označte „konkurs – neotvírat“.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti Vzpomínka
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje jubilantům

V červenci 2007 oslaví :
Březinová Zdenka  Komenského 80 let
Homolová Věra  Hrabenovská 81 let
Mazáková Alice  Ztracená 82 let
Ston Zdeněk  Polní  84 let
Krejčí Josef  Školní  84 let
Markovská Kristina V Potokách 85 let
Kozáková Anna  Nerudova 85 let
Jandlová Marie  Husova  95 let

V srpnu 2007 oslaví:
Janíčková Marie  Vitonínská 70 let
Březinová Marie  Tř.A.Kašpara 81 let
Weiserová Ludmila Špalkova 81 let
Ptáček Mojmír  Zahradní 82 let
Holinková Marie  B.Němcové 84 let
Snášelová Marie  Na Baloně 85 let
Straka Ladislav  Špalkova 86 let

na prázdniny 2007

Děkujeme vám všem, kteří jste přišli doprovodit na poslední cestě

paní Jitku Sokolovou /roz. Haukovou/, 

děkujeme též za nádherné květinové dary, důstojnou výzdobu 
a slůvka útěchy ve chvílích nejtěžších. Děkujeme panu Janíčkovi 
za projev, který nepsal strojem ale srdcem, a tím, že jej přednesl, 

vyjádřil vše, co jsme každý sám cítili hluboko v sobě také...

Děkujeme Zahrádkářům Bludov, panu faráři, Obci Bludov, KD 
v Bludově, všem přítelkyním a zúčastněným a také děkujeme 

pohřební službě Drozd Zábřeh za důstojný obřad.

Zarmoucená rodina.

POZVÁNKA

Dne 26. července 2007 by se dožil 70 let

pan Lubomír Kašpar
Zároveň jsme si připomněli 5.5. t.r. čtvrté

výročí úmrtí. Za tichou vzpomínku srdečně děkuje manželka 
a dcery Věra a Jana s rodinami.

Zlatá svatba
Dne 10. srpna 2007 oslaví zlatou svatbu 

manželé Josef a Božena Snášelovi.
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově jim přeje 

do dalších společných let hodně zdraví, spokojenosti 
a  štěstí.

Diamantová svatba
Dne 7. června 2007 oslavili svou 

diamantovou svatbu  (neuvěřitelných 
60 společných let) manželé František 

a Ludmila Pecháčkovi.
Do dalších let jim oběma přejeme hodně zdraví, 

spokojenosti a štěstí. 
Sbor pro občanské záležitosti v Bludově

Copak kalendář nám praví?
šéfka Canzonety v červnu slaví.

Padesát pět je zralý věk, nehrozíš se, nemáš vztek.
Jsi s ním dobře vyrovnaná, protože se cítíš mladá.

Do zrcadla pohleď směle, vždyť vypadáš stále skvěle.
Džíny nebo minisukně padnou na tvý tělo vkusně.

Vitalita z tebe září, běda tomu, kdo jí zmaří.
Ty jsi pro sbor pravý vzor, stačí, když zavelíš:

Dne 22.července 2007 oslaví úctyhodné 

jubileum, 80. narozeniny
naše babička Zdeňka Březinová

Vše nejlepší a spoustu spokojenosti 
do dalších let přejí: synové a vnuci 
s rodinami, pravnuci a pravnučka.

Neděle 8. 7. 14.00  Přehlídka dechových 
     hudeb – lázně

Úterý   21. 8. 18.00  Vystoupení 
     folklorního souboru 
     z Číny

Sobota - Neděle   25.-26.8. Výstava – zahrádkáři

Sobota 1. 9. 8.00-9.00 XV.ročník výšlapu  
     za bludovským   
     špekáčkem

Neděle 2. 9. 14.30  Koncert KPH PRAGA 
     CAMERATA - zámek

“Pozor!”
Všichni stojíme hned v lati, dokonce i užvanění alti.
Basy, ti jsou v pohodě, tenor nenechá nic náhodě.

Sopráni nám zpívaj čistě a Marcel k tomu hraje jistě.
Celý sbor se hodně snaží, pokud hrdlo vínem svlaží.

Jsme teď dobrý kolektiv a to vážně není vtip:
Přejeme ti štěstí, zdraví, ať tě náš sbor pořád baví.

Až to přáni uslyšíš, pozvedneme vína číš.
Pijeme ti na pohodu a na úspěch “našeho” sboru.

HASIČI BLAHOPŘEJÍ
Dne 2. července oslaví 

paní Marie Dostálová 60 let.
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Kulturní dům Bludov a SPOZ pořádá 

XV.ročník VÝŠLAPU
ZA BLUDOVSKÝM 

ŠPEKÁČKEM

Sobota 1. září 2007

Trasy: 7 a 20 km
Start ze zahrady za KD v 8–9 hodin

Kruh přátel hudby Bludov 
Vás zve 

v rámci Hudebního festivalu na 

KONCERT
KOMORNÍHO ORCHESTRU

PRAGA CAMERATA
Umělecký vedoucí – Pavel Hůla

Neděle 2. září 2007 v 14:30 hodin
na zámku Bludov

Vstupné 30.- Kč

Při návratu opékání špekáčků, 
dárek pro nejmladšího a nejstaršího účastníka, koná 

se za každého počasí.

-  VSTUP VOLNÝ  -

Kulturní dům Bludov vás zve 

v rámci XVII. ročníku
 Mezinárodního

folklorního festivalu 
Šumperk 2007

na vystoupení 

Čínského folklorního
souboru

Úterý 21 . srpna 2007
v 18:00 hodin

Vstupné 30.- Kč

Festival je projektem dechové hudby Bludověnky. Pořádá 
ho v neděli 8. července ve 14 hod. v areálu Státních léčebných 
lázní Bludov. Zúčastní se ho Posádková hudba Olomouc 
v plném obsazení, ZUŠ Zábřeh, dechová hudba konzervatoře 
Kroměříž Hanačka Břest, z východních Čech Hasičská 
šeucouská hudba Skuteč a Bludověnka.
Program festivalu:
Defilé hudeb. Slavnostní zahájení festivalu. Koncerty 
dechových hudeb. Závěr monstrkoncert hudeb.
Setkání mladých hudebníků na festivalech a přehlídkách 
hudeb má svou tradici a atmosféru. Je to setkání přátel, 
přináší krásné hudební zážitky jak pro posluchače, tak pro 
samotné hudebníky a zpěváky z jejich výkonů a provedení 
skladeb. Také letošní ročník výběrem hudeb repertoár 
přinese a uslyšíme jak koncertní, klasickou, tak i muzikálovou, 
moderní a velkou část lidové dechovky. Oživení v programu 

Festival moravských 
dechových hudeb
- 3. ročník v Bludově

jistě přinese hudba ze Skutče se svými 
krásnými bílými hasičskými uniformami 
a hudbou jižních Čech. ZUŠ Zábřeh 
je zase špičkový mládežnický orchestr 
s úspěchy ze soutěží a ze zahraničních 
zájezdů. Vrcholným zážitkem jistě budou 
výkony 45 členného orchestru Posádkové 
hudby Olomouc. Toto  hudební těleso 
svým uměním, brilantními výkony 
sólistů, hudebním projevem již překvapil 
v mnoha zemích Evropy.

Krásné prostředí lázní v Bludově, známý 
moderátor Vladimír Hrabal, pohostinnost 
pořadatelů s bohatým občerstvením 
umocní pěknou atmosféru festivalu. 
Těšíme se na setkání s přáteli, se kterými 
Bludověnka navštěvuje známé festivaly 
a přehlídky hudeb, např. v Konici, 
Mohelnici, Dol. Studénkách, Jeseníku.

Společně se špičkovými kapelami Vás 
Bludověnka zve k nevšednímu poslechu 
hudby, zpěvu a k tanci na toto nedělní 
odpoledne...
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Jako občan Bludova a člen střeleckého 
klubu, Šumperk sever, kterého členství 
využívá i několik našich spoluobčanů, 
reaguji tímto na návrh p.Sedláčka st. aby 
obec zajistila ochranu biocentra Helenina 
skála.  Jak známo, tuto  lokalitu, po těžbě
písku na rozšíření silnice, využíval 
Svazarm jako střelnici, dále uhelné sklady 
a vznikal tu divoký motokros a cyklotrial. 
Po sametu navíc divoká skládka 
stavebního a komunálního odpadu, což 
nejlépe “prospívalo” biocentru. Abychom 
tomu zabránili, osadili jsme vjezd na 

tuto lokalitu závorou a posléze bránou. 
Obojí bylo po čase vyrváno a odstraněno! 
Proto jsme uzavřeli dohodu s Policií ČR 
o dozor nad touto lokalitou, za což jí 
umožňujeme provádění cvičných střeleb.
Že to náš klub stálo peníze a nemalé 
úsilí se nechci a nemusím zmiňovat, 
zastupitelstvo Bludova ví, jaké peníze 
a úsilí vynakládá na pořádek a vandalismus 
v samotné obci! Jestli p.Sedláškovi st. 
vadí, že v dané lokalitě máme střelnici 
a tím máme i jakési biocentrum místo 
divoké skládky, na jejíž likvidaci by 

obec vynakládala nemalé částky. Takto 
obec 17 let naší činnosti nestála ani 
korunu!! Myslím si, že peníze v obecní 
pokladně nejsou na rozhazování jako za 
starostování nejmenovaného p.X, kdy se 
zakládala smysluplná cesta vedle cesty 
od mlýna ke Dvořákovi v trati zvané 
Špalek.

Apeluji tímto na zastupitelstvo obce, aby 
věc znovu uvážlivě zvážilo a posoudilo. 
Děkuji za své kolegy.

Plhák. M. v.r.

Střelnice - Helenina skála

Dne 4. 5. jsem na školním pozemku založila za pomoci dětí 
a rodičů z II.B s finančním přispěním p.Ťulpíka 
a společnosti Agrega bylinkovou zahradu. Společně s dětmi 
doufám, že bude na ozdobu, pro poučení a k užitku všem, 
kteří obědvají ve školní jídelně. 
10. května jsme zasadile první strom z projektu “Zelená 
zahrada” jinan dvoulaločnatý (symbol dlouhověkosti. Po něm 
následovaly i další stromy.
Děkujeme všem, kteří přispěli radou, prací vlastních rukou nebo 
fin. darem.

MGR. MARCELA KOHAJDOVÁ

Zelená zahrada

Fotografie z některých akcí dětí z Mateřské školy Bludov

I. sportovní hry MŠ Olomouckého kraje

Velmi pěkného úspěchu dosáhli žáci naší školy v Okresním 
finále atletického čtyřboje žáků 2.-5.tříd, které se konalo 
12.6.2007 na Tyršově stadioně v Šumperku.
Za účasti asi 250 startujících a v únavném vedru vybojovali 

starší žáci (Pavel Srb, Robin Kvapilík, Leoš Sláma, Lukáš 
Jáně) i starší žákyně (Adéla Kvapiliková, Jana Muroňová, 
Katka Krobotová, Lucie Strouhalova) vynikající 3. místo.
Blahopřejeme. Mgr. Eva Macková.

Mezi hasiči
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Na výletě v ZOO Olomouc Pozvání na zmrzlinu od firmy Mikláš

Divadelní představení Krakonošovy bylinky Bylinkové čarování I.

Bylinkové čarování II. Bylinkové čarování III.

Poděkování mateřské školy patří studentům 3.A ze SOŠ Šumperk, Zemědělská 3. Pod vedením Ing. Hany Hradecké připravili 
pro děti poučnou, pohodovou a pohádkovou akci Bylinkové čarování. 
Krásnou atmosféru a zážitky na školní zahradě přibližují fotografie. 

POPDĚKOVÁNÍ

Naše putování po pražských  divadlech začalo v  r. 2002, 
kdy jsme navštívili ve Stavovském divadle komedii Sluha 
dvou pánů. V následujícím roce jsme se zaměřili na divadlo 
Brodway s muzikály Kleopatra a  Rebelové. V roce 2004 
to byla komedie Podivná paní S. v divadle Na Fidlovačce 
a muzikál Bídníci v divadle Goja music hall. Následovaly 

muzikály Tři mušketýři – divadlo Brodway a Miss Saigon 
- Goja music hall. V roce 2006 jsme zavítali do Národního 
divadla na hru Naši furianti a do divadla Ta Fantastika na 
muzikál  Excalibur. Letos se chystáme na muzikál Angelika 
do divadla Brodway a  začátkem příštího roku do divadla  Na 
Vinohradech. -jdi-

Dlouhodobé putování po divadlech pražských
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Školní družinu v letošním roce navštěvovalo 
pravidelně 64 dětí z 1. - 4. tříd. Děti byly 
rozděleny do dvou oddělení.
I. oddělení 
p. vych. Jindřiška Krejčí - 1. a 3. třída
II. oddělení 
p. vych. Soňa Nikolová - 2. a 4. třída
Mimo naši pravidelnou zájmovou činnost 
se snažíme zaměřit na kvalitní péči a využití 
volného času dětí po skončení vyučování 
- na rekreaci, upevnění zdraví, rozvíjení 
vědomostí a dovedností především formou 
her.
Při školní družině pracovaly tyto kroužky:
Výtvarný kroužek pro 1. třídu  - 18 dětí
Výtvarný kroužek pro 2. + 3. třídu  - 11 dětí
Výtvarný kroužek pro 4. + 5. třídu  - 12 dětí
Pohybové hry (dívky 1. - 4. třída)   - 25 dětí
Pohybové hry (chlapci 1. - 4.třída)  - 22 dětí
Informatika 2. třída   - 16 dětí
Informatika 3. a 4. třída - 13 dětí
Společně se zapojujeme do různých 
výtvarných soutěží. Poslední vynikajícím 
výsledkem bylo umístění Jakuba Kvapila 
ze 4. třídy na 2. místě v soutěži “RUCE” 
kterou vyhlásila vila DORIS Šumperk.
Spolupracujeme se zahrádkáři, při jejich 
výstavě doplňujeme výzdobu a výtvarné 
práce dětí ze ŠD. Vyrábíme přáníčka pro 
důchodce na vánoční besídku apod.
Výtvarný kroužek ukončil svou činnost 
opékáním buřtů a posezením u ohně. Dívky 
z pohybových her uskutečnily výlet na krytý 
bazén do Šumperka.
Informace pro rodiče: 
zápis dětí do školní družiny na školní rok 
2007/2008 proběhne 3. září 2007.    

Vychovatelky ŠD.

Činnost školní družiny ve školním roce 2006/2007

Historie zahrádkaření sahá daleko do 
minulosti. Každý z nás má kladný vztah 
k rostlinám, máte to ve své genetické 
výbavě. 
 Pohled na rozkvetlé stromy, louky 
i na samostatné květy v nás vzbuzuje 
dobrý pocit. Zakládání zahrad probíhalo 
souběžně s výstavbou měst a vesnic. 
Zahradničit se začalo už za Karla IV. 
Svahy pražské se zazelenaly vinnou 
révou.
 První zmínky o různých spolcích 
zahradnických jsou už z doby 
Cyrilometodějské. První spolek byl 
v Mělníku už za krále Vladislava 1606. 
V polovině 18. století poděbradský 
děkan Matěj Rössler shromáždil na 
své zahradě v Poděbradech 2000 

odrůd všech druhů ovoce. V polovině 
19. století už farář z Malína František 
Pixa popisuje způsob roubování 
a očkování v knize Klíč štěpařský. 
Na Moravě první spolek pro přírodu 
a zvelebení orby založil brněnský 
učitel Kristián André. Podařilo se 
mu sloučit všechny přírodovědecké 
organizace v Moravskoslezskou 
společnost. V r. 1900 už se vydávají 
časopisy a pořádají se výstavy.
 V první republice ústřední sdružení 
zahrádkářů zakládalo zahrádkové kolonie 
a vydávalo časopis Československé 
zahrádky. Zahrádkáři se domáhali 
zákona na ochranu zahrádkového 
hnutí. V r. 1945 měl svaz 29840 členů. 
Tento svaz však byl zlikvidován 

a v roce 1957 byla ustavena Jednota 
ovocnářů a zahrádkářů. Do roku 1989
měl svaz 460 000 členů. 
 Podíl členů na objemech nákupů 
do centrálních tržních fondů dosahoval 
70% zeleniny a 50% vinné révy. V r. 
1968 začal vycházet časopis Zahrádkář, 
na trhu se drží dodnes. V období totality 
byla zahrádkářům předávána do užívání 
půda obtížně využitelná a na ní vznikaly 
zahrádkové osady. K dnešnímu dni 
má svaz 180000 členů, to znamená, 
že ovlivňuje život 10% populace. Se 
získanou svobodou došlo po r. 1990 ke 
ztrátě práv na užívání půdy. Doposud 
nebyl přijat zákon, který by jasně 
definoval, co vlastně zahrádkáři chtějí. 
I přesto někde ještě naši členové pečují 

Českému zahrádkářskému svazu je padesát let
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NA BŘEZÍCH STŘEDOZEMĚ – TOLKIEN 
–VINCENT FERRÉ – kniha se zabývá 
Tolkienovým nejslavnějším dílem, trilogií 
Pána prstenů.

DIVNOPIS – MAREK JANÁČ – PROČ SE 
TO TAK JMENUJE? – v případě, že rádi 
cestujete, přijdou vám vhod i odkazy na 
turistické zajímavosti okolí každého z divně 
pojmenovaných míst.

Z PŘÍČIN NIKOLI PŘIROZENÝCH 
– P.D.JAMESOVÁ – detektivka.
EXODUS – LEON URIS – monumentální 
román vypráví o tragických osudech 
židovského národa a o postupném vzniku 
státu Izrael.

EGYPŤAN SINUHET – MIKA WALTARI 
– patnáct knih ze života lékaře.

SHARPŮV TYGR – BERNARD CORNWELL 
– strhující román, který vás pohltí svým 
jedinečným dějovým pojetím a barvitým 
vykreslením postav.

VÁLKA RŮŽÍ – LUDMILA VAŇKOVÁ 
– historický román, založení Karlova mostu.

SEBRANKA – PETR EIDLER – původní česká 
detektivka.

VÝSTŘELY NA KONCI LÉTA – skutečné 
kriminální případy.

NA KOLE KŘÍŽEM KRÁŽEM PO ČECHÁCH 
– ANDREJ HALADA – tipy na výlety.

NA KOLE KŘÍŽEM KRÁŽEM PO MORAVĚ 
A SLEZSKU – ANDREJ HALADA – tipy na 
výlety.

S DĚTMI KŘÍŽEM KRÁŽEM PO ČECHÁCH 
– TOMÁŠ FEŘTEK – tipy na padesát míst, kde 
se s dětmi nelze nudit – poutavý text 
– fotografie s mapkou - informace o terénu
a doporučené trase.

KATEŘINA NEUMANNOVÁ – MOJE TŘI 
ZLATA – VÁCLAV CIBULA – životopis.

TOULAVÁ KAMERA – IVETA TOUŠLOVÁ 
– třetí díl knižní podoby.

PERNÍČKY – MILUŠE POKORNÁ – edice 
výtvarná dílna – výroba a zdobení.

ŠEPTEJ DO TICHA – LENKA LANCZOVÁ 
– další román oblíbené autorky z edice Čtení 
pro dívky.

PRO  DĚTI

OHROŽENÁ PLAVBA – GERIT KOPIEZ 
– další detektivní příběh s kouzelnou lupou.

ŠARLOTINA PAVUČINKA – E.B.WHITE 
– napínavý příběh o opravdovém a věrném 
přátelství.

PODVOD NA RŮŽOVÉ HOŘE – KARIN 
MULLEROVÁ – detektivka s magickou 
podkovou - ta rozluští každý zašifrovaný text 
a pomůže ti odhalit zločince!

HUSÍ KŮŽE – R.L.STINE – pozor na to, co si 
přeješ ……může se ti to splnit!

DRAČÍ SRDCE – THOMAS BREZINA 
– únos dračího rytíře s kouzelným mečem.

VYDĚRAČ NA TELEFONU – MAJA von VOGEL 
– tři holky na stopě.

SÉGRA,TY JSI HVĚZDA! – THOMAS 
BREZINA – jen pro čarodějnice, jinak vstup 
zakázán! Varování pro kluky! Pozor, z téhle 
knížky vám můžou naskákat pupínky!

SLEČNA LEE – ARTHUR RANSOME 
– napínavý příběh plnýdobrodružství 
i poučení o vzdálených krajích.

VRAK – PETER DENNIS – vzrušující cesta 
časem-příběh lodi od přepadení piráty, spánku 
na mořském dně až po objevení vraku.

GLADIÁTOŘI – MARCUS JUNKELMANN 
-  nová  encyklopedie  –  CO - JAK - PROČ.

RŮŽE A MEČ – ALBERT UDERZO 
– Asterixova dobrodružství – kreslené.

PAPÍROVÉ FIGURKY – ANGELIKA KIPP 
– ozdoby,zástrčky i malé dárky.

VYRÁBÍME PŘÁNÍČKA – CHARLOTTE 
STOWELL – pro šikovné ruce.

MÍŠA HASIČEM – leporelo pro nejmenší.

BODLINÁČEK, JEŽČÍ KLUK – MILOŠ 
KRATOCHVÍL – veršované leporelo.

 HOLINKOVÁ S. –OBECNÍ 
KNIHOVNA BLUDOV.

a zvelebují veřejná prostranství. 
Zahrádkáři z Bludova o veřejnou 
zeleň pečovali do r. 1990. Pro 
obec udělali pořádný kus práce. 
Ekologické organizace považují 
zahrádkaření za přírodu poškozující 
a svůj názor přenáší na zastupitelstva na 
všech úrovních. A proto všude sílí snaha 
vytlačit zahrádkáře z měst a větších 
vesnic a jsou podporováni různými 
skupinami upřednostňujícími výstavbu 
supermarketů, benzinových pump 
a lukrativních staveb. V r. 1996 se svaz 
stal členem Evropské ligy zahrádkářů, ta 
se snaží prosadit práva pro zahrádkáře, 
bohužel naši politici jsou k těmto 

požadavkům hluší. Všechny ZO mají 
právní subjektivitu. Nejvyšším státním 
orgánem je Republiková rada. Vývoj 
po r. 1990 nám přinesl právní nejistotu 
a problémy nám dělá rychlé střídání 
zákonů. V Hradci Králové bylo otevřeno 
Muzeum zahrádkaření, v muzeu je také 
Deska cti, na které je naše ZO Bludov, 
která obdrží republikové vyznamenání 
a z jednotlivců přítelkyně Blaža Divišová.
 Svazová ocenění se udělují 
organizacím a členům za mimořádný 
rozvoj svazu. Všem členům a přátelům 
oznamujeme, že oslava 50. výročí 
bude 25. a 26. srpna v Kulturním domě 
v Bludově. Na počest všech členů, 

ČTENÍ  NA  PRÁZDNINY

kteří v Bludově ZO založili, bude 
výstava květin a v sobotu v 15 hod. 
slavnostní předání ocenění. 
 Za všechny členy ZO i ty, co už mezi 
námi nejsou, bude mše sv. v kostele sv. 
Jiří. Přesný termín bude včas oznámen.
Na všechny akce srdečně zveme členy 
a přátele.    
 Za výbor ZO ČZS v Bludově

předseda Jitka Sokolová.

Redakční rada Bludovanu se loučí 
se svou dlouholetou přispěvatelkou 
Jitkou Sokolovou. Tento článek redakci 
odevzdala ještě před svým náhlým 
odchodem na věčnost.

Farní knihovna nabízí
Exodus: Leon Uris
historický román vypráví o tragických osudech židovského
národa a o postupném vzniku státu Izrael.

Služebnice Boží sestra Taustyna: Mons. Miloslav Klisz
apoštolka Božího milosrdenství
Služebnice Boží s.Benigna Consolata Ferrerová: Antonius Podlaha

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci:  Čenus Richard

Život není peříčko:  Eva a Petr Dolejší

Škola Malého stromu:  Carter Forrest  -  skutečné události   J.M.

DOUČÍM 
ANGLIČTINU

Studentka PDf UP Olomouc 
obor učitelství AJ-ČJ 

pro 2. stupeň ZŠ. 

Kontakt: 
zdenka.ocetkova@seznam.cz
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Vítání občánků
29. 5. 2007

Sedlář Aleš Vepřková Eliška

Preget JosefKundrata Matouš

Březina Jiří Horáčková Michaela Kulhajová Natálie

Foto J.Mašek
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TJ SOKOL BLUDOV

Vondruška VojtěchSonntág Jiří

Březina KristianKorcová Dominika

Pořádá již III. Ročník Memoriálu 
Zdeňka Štolce

1. Bludov
2. Bohutín
3. Staré Město pod Sněžníkem
4. Postřelmov

Kdy: 1. července 2007

Kde: na fotbalovém hřišti Sokola Bludov

Začátek: 13:00 hod (prezentace v 12:30 hod)

Srdečně zvou pořadatelé.

červenec a srpen 2007
PRODEJE  v kulturním domě

Út a St 10. a 11.7. - levný textil
Út 17.7., Pá 20.7.
Út a St 7. - 8.8. - levný textil
Po 13.8. - obuv, Čt 16.8., Po 20.8.

• Kulturní dům Bludov bude v době letních prázdnin 
 otevřen v pracovní  dny v době od 10.00 do 12.00 hodin

• V Kulturním domě Bludov  můžete zakoupit knihu 
 PIKTOGRAMY V ČESKÉ REPUBLICE 
 A ENERGETICKÝ SYSTÉM ZEMĚ 
 /Krásy agrosymbolů na Moravě 2000-2006/ za 100.- Kč

• Dále nabízí informační středisko k prodeji upomínkové 
 předměty z nerostu bludovit, pohlednice, mapy, turistickou 
 kartu Olomouc CARD, knihu Babička s ilustracemi 
 A. Kašpara, trička a tašky se znakem Bludova, odznaky 
 atd.

Prosím všechny, o jejichž firmách jsou zveřejněny informace 
na bludovských internetových stránkách www.bludov.cz 
v sekcích Firmy a služby a Praktické informace, aby si 
zde zkontrolovali své údaje. Pokud se některé informace 
/telef. čísla, adresa apod./ změnily, prosím o sdělení do KD 
Bludov, aby mohla být zjednána náprava /tel. 583 238 177, 
e-mail: kulturni.dum@bludov.cz 

Místní informační středisko Bludov 
upozorňuje:
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Týden poté, co na Staroměstském 
náměstí v Praze zahájilo na jedenáct tisíc 
účastníků oslavy stého výročí prvního 
skautského tábora, sešly se čtyři desítky 
mladých junáků při třetím přípravném 
víkendu výpravy Olomouckého kraje 
na světové skautské setkání do Anglie, 
mezi nimi i bludovští skauti. Díky 
finanční podpoře Tomáše Bati a dalších 
se podařilo, že jeden z bludovských 
účastníků, kterému je méně než 18 let, 
bude mít pobyt na jamboree v Anglii 
zdarma!

Vedoucí výpravy využili toho, že 
většina školáků měla z důvodu 
úterního svátku víkend prodloužený, 
a setkání na základně v Domašově 
nad Bystřicí naplánovali na čtyři dny. 
Ty byly vyplněny nejen zábavou 
a hrami, ale především přípravou 
prezentace Olomouckého kraje 
a celého českého skautingu na setkání, 
které nese indiánské pojmenování 
jamboree. Účastníci tak měli možnost 
vyzkoušet si nejen pletení náramků, ale 
i lasování a další činnosti. Podle jednoho 
z organizátorů krajské výpravy, Petra 
Brabce, naši účastníci věří, že například 
šikovnost českých skautů při práci 
s lasem zaujme přinejmenším stejně 
jako na minulém jamboree před čtyřmi 
lety v Thajsku. 

Kromě nácviku stavby vázané brány 
(tedy bez hřebíků) nechybělo ale ani 
procvičování jazyka, kterým se bude 
více než 40 000 účastníků jamboree 
dorozumívat. Například překládali do 
angličtiny písničku Chválím tě, země 
má. Všichni přítomní odjížděli ze 
setkání nadšeni a plní dojmů. Ovšem 
jamboree, vyvrcholení celosvětových 
oslav stých narozenin skautingu, bude 
ještě nesrovnatelně větším zážitkem. 
Jamboree proběhne na přelomu 
července a srpna v Hylands Park 
nedaleko Londýna, z České republiky 
se jej zúčastní asi tři stovky mladších 
účastníků, osm desítek starších se 
pak bude podílet na jeho hladkém 
průběhu jako členové Mezinárodního 
servistýmu. 
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Na jamboree 
s bránou i lasem

Mladí junáci si vyzkoušeli i stavbu vázané brány, se kterou budou reprezentovat 
na světovém jamboree v Anglii.
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Dva roky utekly jako velká voda a byl 
tu další, letos již 61. ročník Svojsíkova 
závodu. Tento závod je pojmenován podle 
zakladatele českého skautingu Antonína 
Benjamína Svojsíka a slouží tomu, 
aby skautské družiny z různých měst, 
vesnic, okresů i krajů mohly porovnat 
své znalosti se svými bratry a sestrami 
a ukázat, co v nich je. Svojsíkův závod se 
dělí na okresní, krajská a celostátní kola, 
která se konají jednou za dva roky. Letos 
reprezentovala Bludov pouze chlapecká 
družina, protože dívčí oddíl pětičlenné 
družstvo z náhlých zdravotních problémů 
nesestavil. 

Okresní kolo
Okresní kolo se konalo 19. května 2007 
v Hraběšicích, kam jsme se, jako jediní, 
vydali na kolech. Letošní Svojsíkův závod 
byl netradiční tím, že se odstoupilo od 
hodnocení skautských krojů a vybavení 
družiny, a více se zaměřilo na koordinaci 
a logicko-taktické myšlení. 
 Program byl rozdělen do dvou částí, 
do dopolední a odpolední. My jsme 
dopoledne stavěli dřevěnou židli podle 
plánku nářadím, které jsme si přivezli 
(jedna sekera). Dále jsme měli k dispozici 
několik metrů provazu a část lesa. Na 
této disciplíně jsme se moc nepředvedli, 
a konečný výsledek se rozpadl před očima 
rozhodčích. Naštěstí tato část programu 
byla hodnocena jako 20 % závodu, tak 
jsme se nevzdávali. 
 Po obědě následoval závod. Tento 
druh závodu byl také velmi originální. 
Od našeho tábořiště do vzdálenosti 2 km 
byla umístěna stanoviště, některá byla 
povinná. Měli jsme dvě hodiny na to, 
abychom navštívili všechny povinné a co 
nejvíce nepovinných stanovišť. Platilo: 
čím více stanovišť, tím více bodů, tím 
větší šance na vítězství. Stanovišť bylo 
několik – z nich jsme navštívili: kolo, 
tesařství, informatiku, dopravní značky, 
přírodovědu a zdravovědu. 
 Nejvíce se mi líbilo stanoviště 
Zdravověda, kde jsme získali slušný 
počet bodů, určitě i díky kurzům, které 
jsme každou neděli po dobu jednoho 
měsíce absolvovali. 
 Družstva, která nedoběhla do časového 
limitu, byla diskvalifikována. Naštěstí 
jsme mezi ně nepatřili. Po nějaké době, 
kterou jsme využili k tak potřebnému 
odpočinku, následovalo vyhlášení. 

Okresního kola Svojsíkova závodu 
se zúčastnilo 13 chlapeckých družin, 
z toho 3 postupovaly do krajského kola. 
Naše družina se umístila na 3. místě, 
takže jsme se po 6 letech probojovali do 
krajského kola!

Krajské kolo
Krajské kolo se konalo 9. června 2007 
v Týně nad Bečvou (kousek od hradu 
Helfštýn). Zde se sjeli již všichni 
nejlepší z Olomouckého kraje. V Týně se 
závod konal tři dny: Závod jako takový 
v sobotu, slavnostní zahájení, na 
kterém jsme nesměli chybět, již v pátek 
a vyhlášení výsledků v neděli ráno. Takže 
jsme strávili dvě noci pod stanem. Jak 
jsem již naznačil, nejdůležitější byla 
sobota. 
 V sobotu byl program rozdělen 
do tří částí. Naše družina, která měla 
oproti některým i poloviční počet členů, 
a ve které zůstali jen dva ze složení 
z okresního kola, neměla moc velkou 
šanci na vítězství, i přesto jsme se snažili 
vydat ze sebe to nejlepší. Ráno jsme měli 
úkol zjistit některé informace o hradu 
Helfštýn. Mezi jednu patřila i ta, že jsme 
měli spočítat počet schodů na místní staré 
husitské věži (ještě teď si pamatuji, že 
jich bylo 76). Informace jsme získali, 
až na jednu, všechny, což nebyl zrovna 
špatný výsledek. 
 Horší byl samotný závod. Tady 
jsme měli na navštívení stanovišť čas 
neomezený. Tentokrát měla stanoviště 

tyto názvy: první pomoc, vyhledávání 
informací, třídění odpadků, plánování 
výpravy, byrokracie, vaření a oheň. 
Nejhůře jsme dopadli asi na byrokracii, 
z vyplňování složenek, které nikdo nikdy 
z nás neviděl, se nám jenom motala hlava. 
Ale i na tak lehkém stanovišti, jakým se 
může zdát třídění odpadků, se dá udělat 
spousta chyb. 
 Večer jsme měli ještě takzvané 
Brány. Byly tři: Přírodovědců, Umělců 
a Brána moudrých. V Přírodovědecké 
se poznávaly stromy, keře a rostliny. 
V Umělecké se skládaly básně, 
představoval se svůj oddíl a psal se sloh. 
V Bráně moudrých nás nechali poprat se 
s hlavolamy a luštili jsme detektivku. 
 Potom již byla večerka a šlo se 
spát. Ráno, jak jsem již psal, bylo 
vyhlášení, kde jsme se dozvěděli, že jsme 
skončili šestí ze sedmi, což nás ani moc 
nepřekvapilo. 

Zúčastnit se Svojsíkova závodu je 
vždy nezapomenutelný zážitek. Posílí 
kamarádství, jak mezi Bludovskými, tak 
i mezi do té doby neznámými skauty. 
Kouzlo Svojsíkova závodu spočívá 
i v tom, že ho zažijete většinou jako 
nováček a potom již jako rádce družiny. 
Jak dopadne pro nás závod příště? To už 
záleží i na dnešních Vlčatech. 

Filip Horký – Samo
2. oddíl skautů Bludovit

středisko Františka Pecháčka Bludov

Svojsíkův závod
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V sobotu 23. června a v neděli 24. června 2007 se konala v zahradě Kulturního domu výstava drobného domácího zvířectva. 
Vystavovalo na ní 65 vystavovatelů z okresů Šumperk, Olomouc, Bruntál a Jeseník celkem 430 zvířat. Králíků 232, holubů
70, vodní a hrabavé drůbeže 104 a zbytek morčata, okrasní ptáci. Velkou pozornost a obdiv dětí vzbudila kůzlata Jana Drásala 
z Chromče. Výstavu navštívilo 200 návštěvníků a bohužel převládali cizí lidé, protože bludovští občané nemají čas. Bylo předáno 
23 čestných cen a 4 vítězné. Ceny předávali předseda obchodní společnosti Bludovská a.s. Ing. František Snášel a místostarosta obce 
Ing. Josef Ťulpík. Z bludovských chovatelů získal čestnou cenu přítel Jan Kacar na kohouta plemeno Barneveldka, oceněn 95 body 
a Vítěznou cenu mladých chovatelů, kterých soutěžilo 14 ze všech 4 okresů, Vítězslav Hromek za svoji expozici morčat. 

Výbor ZO ČSCH Bludov děkuje všem sponzorům, zejména za velmi velikou pomoc obchodní společnosti Budovská a.s. 
s kterou nás spojuje společný chov zvířat.

Dále bychom poděkovali všem bludovským chovatelům za odvedenou práci, která nebyla lehká, hlavně při velkém dešti 
v sobotu odpoledne. A ještě jedno poděkování patří bludovským občanům, kteří tuto výstavu navštívili.

                                                                       Jan Kacar
                                              ZO ČSCH Bludov

Příští číslo Bludovanu vyjde 
v září 2007

Redakční rada přeje všem čtenářům 
Bludovanu krásné, slunečné léto.
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