
Pozvánka Bludovská stráň, 
na straně 8.

Zprávy ze školy - Vrškovaná
na straně 10.

Zprávy ze školy - Evropské 
jazyky na straně 11.

Vážení spoluobčané,
naše obec a celá naše země si připomíná 
velké výročí – devadesát let od konce 
staleté habsburské monarchie a od vzniku 
nového státu, v němž se poprvé v moder-
ní historii stali vládnoucími národy Češi 
a Slováci. Na den přesně před devadesáti 
lety bylo v Praze vyhlášeno samostat-
né Československo. Následujícího dne 
potom dorazila tato zpráva do Bludova 
a i v Bludově nastaly velké oslavy.
Tehdy se však neslavilo pouze vyhlášení 
samostatného státu. Slavil se také konec 
šílené války. Války, která stála životy 
111 bludovských mužů. Vypůjčím si slova
dobového svědka, abych charakterizoval 
atmosféru té hrozné válečné doby:
„Nelze vylíčit, co strachu zažili ti, kdo 
měli někde uschované zásoby potravin, 
a co nářků bylo, když došla rodičům 
o synu aneb dětem o otci zpráva z bo-
jiště, že padl, že jest zraněn, zajat nebo 
nezvěstný – a zprávy ty nebyly nikterak 
vzácné, válčili muži od 18 do 50 let.“
Toto nezměrné utrpení našich předků 
bychom měli mít na paměti vždy, když 
míjíme pomník, u kterého stojíme, a když 
k němu klademe květiny.
Před devadesáti lety vznikl stát, ve kte-
rém jsme vládli sami sobě – poprvé bez 
nadvlády jiných národů, poprvé bez kní-
žat a králů. Tento stav nám vydržel nece-
lých dvacet let, abychom další půlstoletí 
poslouchali jiné pány - a sice pány hnědé 
a pány rudé.
Až zase nyní, posledních devatenáct let, 

Projev starosty obce u Pomníku padlých k 28. říjnu

Změna platby stočného

si vládneme sami. Umíme to? Máme 
dostatek vnitřní kázně? Máme dostatek 
vůle k tomu obětovat se pro druhé? 
Anebo si chceme za každou cenu užívat 
života, ať to stojí, co to stojí!?
Umíme si vládnout moudře a hospodárně, 
tak jako kdysi před devadesáti lety začí-
nali vládnout lidé první republiky? Zdá 
se, že dnes většina lidí chce raději žít ne-
moudře na dluh, který budou jednou platit 
naše děti, vnoučata a pravnoučata.
Za devadesát let proteklo Moravou hodně 
vody, mnohé se změnilo jak v Bludově, 
tak v celé naší vlasti.
Československo, které před devadesáti 
lety vzniklo, už téměř šestnáct let nee-
xistuje. Němci, kteří tehdy žili za kopcem 
a vyhlásili si na měsíc vlastní stát, jsou 
více jak šedesát let pryč. Co ale zůstalo 
a mělo by navždy zůstat - to je odkaz 
první republiky. Vládněme si sami, ale 
vládněme moudře, poctivě a hospodárně!

   Ing. Pavel Ston
     starosta obce

Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu dává vlastník a pro-
vozovatel splaškové kanalizace, obec 
Bludov, opět  možnost dalším občanům 
a organizacím zažádat si o změnu plat-
by stočného. Místo platby stočného dle 
směrných čísel máte možnost Vy, další 
občané a organizace z Bludova, zažádat 
si o platbu stočného podle skutečně ode-
braného množství vody, které proteklo 
vodoměrem ve Vaší nemovitosti. K tomu 

stačí, abyste v termínu do konce listo-
padu 2008 zaslali nebo osobně předali 
na Obecní úřad Bludov, odbor výstavby 
a životního prostředí, písemně svůj po-
žadavek s telefonním kontaktem na Vás. 
Možnost platit stočné podle vodného se 
týká občanů a organizací, kteří mají jako 
jediný zdroj vody přípojku z veřejného 
vodovodního řadu a kteří ke dni podání 
žádosti nemají nedoplatky na stočném..

Na základě doručených požadavků bude 
provedena fyzická kontrola napojení roz-
vodu vody v nemovitosti a poplatník bude 
zaevidován jako poplatník stočného podle 
vodného. Při výpočtu stočného se pak 
bude, v odsouhlasených případech, vy-
cházet z odpočtu vodoměrů v nemovitos-
tech. Platby takto vypočteného stočného 
budou poplatníkem hrazeny na základě 
doručených faktur.
    OVŽP

9/2008
Datum vydání 31. ríjna 2008ZDARMA

Bludovan
ˇ
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Třídění odpadů
Koncem minulého století začali občané 
Bludova třídit odpady z domácností do 
kontejnerů na sklo a plasty do pytlů, které 
se dosud sváží firmou SITA na skládku 
Rapotín. Tam se přetříďují a v balících 
expedují k jednotlivým zpracovatelům 
druhotných odpadů. ZŠ Bludov provádí 
sběr papíru. V letošním roce byl prove-
den rozbor třídění odpadu za rok 2007 
s následujícím výsledkem.
 Občané obce Bludov za rok 2007 
vyhodili 997 t komunálního odpadu, 
z toho vytřídili:

Plastu 24 t = 
24 000 kg/3200 obč. = 7.5 kg./12 měs. 
= Občan měsíčně 0.6 kg
Skla 33 t = 
33 000 kg/3200 obč. = 10.3 kg./12 měs.
= Občan měsíčně 0.9 kg
Papír sběr prováděli žáci v ZŠ Bludov. 
      
Reálně množství vytříděného odpadů na 
občana za měsíc /dle informace SITA 
- Rapotín/
Plasty - 2 kg/obč./měsíc 
Sklo - 1,5 kg/obč. /měsíc
Papír - 2 kg/obč./měsíc.

Společnost Ekokom tyto výsledky čtvrt-
letně vyhodnocuje.
Jaký je hmotnostní obsah komunálního 
odpadu v % hmotnosti
  22 % papír
  13 % plasty
    9 % sklo
    3 % nebezpečný odpad 
  18 % bio odpad 
  35 % zbytek 
Obecní úřad Bludov si je vědom změn 
ve vývoji skladby komunálního odpadu, 
zejména pak výrazného navýšení plastů, 
papíru a bio odpadu.
Obecní úřad Bludov na základě výše 
uvedených údajů rozhodl posoudit další 
možné varianty v třídění komunálního 
odpadu. Jednou z variant pro třídění od-
padů, na kterou bychom rádi znali názor 
vás, občanů, by mohl být dále popsaný 
sběr tříděného odpadu. V obci by byly 
rozmístěny na 10 stanovištích barevně 
odlišené kontejnery pro třídění papíru, 
plastu a skla /bílé a barevné/. Tyto kon-
tejnery by byly celoročně vyprazdňovány 
v měsíčních intervalech svozovou firmou 

SITA. Stanoviště pro umístění kontejne-
rů jsou navrhována v těchto lokalitách: 
Nádražní, Na Vískách-obchod, Špalkova 
u rybníka, Školní u paneláků, křižovatka 
ulic Na Baloně a Dr. Březiny, Jana Žižky 
pod lipami, Rudolfa Kordase, Nová Dědi-
na (poblíž křižovatky na Bohutín), Jirás-
kova u obchodu, Olšanky – bytovky. 

Důvod pro návrh této varianty: 
a)  snížení netříděného komunálního 

odpadu, což se projeví také v nižší 
finanční částce za uložení odpadu na 
skládce SITA Rapotín

b) zvýšení množství vytříděného odpa-
du, který se neukládá na skládce, ale 
recykluje se u zpracovatelů

c)  následné navýšení finanční podpory 
za třídění odpadu od Ekokomu na 
základě množství komunálního odpa-
du a vytříděného. 

d) plnění rozhodnutí vlády ČR z roku 
2005 – do roku 2010 vytřídit 50 % re-
cyklovatelných komunálních odpadů

Obecní úřad Bludov žádá občany naší 
obce, aby se v dále připojené „Anketě“ 
k navrhovanému variantnímu třídění od-
padů vyjádřili.
Na skládce SITA Rapotín je prováděna 
kontrola složení komunálního a vytřídě-
ného odpadu. S výsledky třídění budou 
seznamováni obecní úřad i občané pro-
střednictvím měsíčníku Bludovan.

OÚ Bludov připomíná:
Co je třídění odpadů? Proč třídíme 
odpady?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet 
dříve, než budete číst dále.
Někdo z vás odpověděl: protože mám 
rád přírodu; nechci, aby přibývaly sklád-
ky; jenom správně roztříděný odpad je 
možné dále zpracovávat - recyklovat; je 
to móda; slyšel/a jsem, že se to má dělat.
Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusí-
me je utřídit. 
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu 
na životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) 

odpadů - už při nákupu rozhodujeme, 
kolik odpadů vyprodukujeme 

2. Třídění a recyklace odpadů - pokud 
se odpad smíchá, není možné ho již 
dále roztřídit a zpracovat, proto je nut-
né třídit odpady již v domácnostech 

3. Odstraňování odpadů - odpady, 
které nemůžeme již dále využít, se 
zneškodňují (např. skládkováním) 

Jak třídit?
Odpady bychom měli třídit přímo doma, 
pozdější roztřídění odpadu není často 
možné - smícháním se odpad znečistí 
nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není 
možné zpracovat. 
Dobrá rada: 
pořiďte si do domácnosti další koše na 
ukládání papíru, skla a plastů. Pokud 
se vám koše do bytu nevejdou, můžete 
je nahradit papírovou krabicí, do které 
postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete 
dávat papír, do druhé plasty a do třetí 
sklo. A při cestě odneste vytříděný odpad 
do označeného kontejneru.

Odhadem každý z nás vyhodí za rok asi 
150 - 200 kg odpadů. V Bludově je to na 
občana za rok 312 kg. Pokud však odpady 
už doma třídíte a dáváte je do barevných 
kontejnerů, umožníte tak recyklaci více 
než třetiny tohoto množství. Za rok tak 
můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg 
plastů, 15 kg skla. 

Pokud budete jednotlivé druhy odpadů 
správně třídit, umožníte tak jejich další 
zpracování. Odpady, které vhodíte do ba-
revného kontejneru, odveze velké svozové 
auto na dotřiďovací linku. Odtud putují 
do zpracovatelských firem, kde z odpadů 
vznikají nové výrobky - tento proces se 
nazývá recyklace odpadu. 

Co je to recyklace? 
Při recyklaci jsou zpracovány odpady 
na nové materiály. Je důležité dodržovat 
pravidla třídění odpadů. (viz. tabulka na 
straně 3)

Na závěr tohoto článku Obecní úřad děku-
je všem občanům, kteří se již zapojili do 
třídění plastů, skla a papíru. Věříme, že si 
občané uvědomují vlastní potřebu třídění 
pro další budoucnost a další pokolení.

Žáci v ZŠ, za pomoci rodičů a pedago-
gů, vykonali příkladnou práci ve sběru 
papíru. Obecní úřad tímto děkuje a věří, 
že žáci ZŠ ve věci třídění odpadů budou 
i nadále aktivní.
   OVŽP OÚ Bludov
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Pravidla třídění odpadů
Upozorňujeme všechny občany, kteří 
doposud neuhradili své závazky vůči 
obci Bludov, aby tak učinili nejpozději 
do 10. 11. 2008, a to přímo do pokladny 
Obecního úřadu Bludov nebo bezhoto-
vostním převodem na účet obce Bludov 
1905607389/0800 vedený u České spo-
řitelny Šumperk. Po výše uvedeném datu 
přistoupí obec k vymáhání těchto pohle-
dávek v souladu se zákonnými předpisy.

Stočné
• Sazba na osobu a rok : 630,- Kč
• Splatnost : 30. 9. 2008
• V. s. – rodné číslo
• S. s. – 2321

Místní poplatek :
Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování  komunálních 
odpadů
• Sazba na osobu a rok : 450,- Kč
• Splatnost :  31. 3. 2008 (1. pololetí)
 30. 9. 2008 (2. pololetí)
• V. s. – rodné číslo
• S. s. – 3337

Místní poplatek za psa 
• Sazba  pro rok 2008 : 100,- Kč › změna
 OZV
• Sazba pro rok 2008 (2. pes) : 150,- Kč 
 › změna OZV 
• Splatnost pro rok 2008 posunuta: 
 31. 10. 2008 › změna OZV
• V. s. – rodné číslo
• S. s. - 1341

Pevně věříme, že využijete této poslední 
možnosti zaplatit své závazky a vyhnete se 
tak nepříjemnostem vzniklým v souvislosti 
s vymáháním našich pohledávek.
      

Obecní úřad Bludov
   správce poplatků

Důležité upozornění

PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR
(modré kontejnery)

Noviny, časopisy, reklamní 
letáky, kartony, sešity, papírové 

obaly, krabice roztrhané na menší 
kusy, balicí papír, lepenka, kance-

lářský papír, sešity, obálky, …

Mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, uhlový (ko-
pírovací) a voskovaný papír, 

použité pleny, …

PLASTY
(žluté kontejnery)

Sešlápnuté PET lahve, plastové 
nádoby a lahve, plastové kelímky, 

sáčky a fólie, vymyté plastové 
obaly od mléka, jogurtů a ostatních 
mléčných výrobků, plastové tašky, 
prázdné plastové obaly od šampo-

nů, kosmetiky 
a čistících prostředků, polystyren 

(malé kusy) …

Bakelit, guma, PVC, linoleum, 
pneumatiky, novodurové trub-
ky, plastové obaly se zbytky 
potravin, chemikálií, olejů, 

barev atd.

SKLO BÍLÉ
(zelené kontejnery 

– bílé víko)

Bílé vymyté skleněné lahve, bílé 
zavařovací sklenice, tabulové 

sklo, ...

Barevné sklo, keramika, 
porcelán, drátosklo, autosklo, 

zrcadla,…

SKLO BAREVNÉ
(zelené kontejnery 

– zelené víko)

Barevné vymyté skleněné lahve, 
ostatní barevné sklo

Keramika, porcelán, drátosk-
lo, autosklo, zrcadla,…

NÁPOJOVÉ 
KARTONY

(oranžové pytle)

Vypláchnuté „krabice“od džusů, 
mléka, vína apod.

Nápojové kartony se zbytky 
potravin

V Bludově, stejně jako v celém Olomouckém kraji a ve dvanácti dalších 
krajích, proběhly ve dnech 17.-18. října 2008 volby do krajských zastupitelstev.
Z 2581 oprávněných bludovských voličů jich k volbám přišlo 1008, tedy 39,05 %. 
Deset odevzdaných hlasů bylo neplatných.
Výsledky pro jednotlivé strany v Bludově byly následující:

Název strany
Počet hlasů

abs. %
Česká strana sociálně demokratická 328 32,89
Komunistická strana Čech a Moravy 212 21,26
Občanská demokratická strana 212 21,26
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 96 9,62
Strana zelených 48 4,81
Šance pro náš kraj 30 3,00
NEZÁVISLÍ 22 2,20
Nezávislí starostové pro kraj 16 1,60
Strana důstojného života 11 1,10
Moravané 10 1,00
Dělnická strana-zrušení poplatků ve zdravotnictví 4 0,40
Strana zdravého rozumu 3 0,30
Volte Pravý Blok-www.cibulka.net 3 0,30
Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa 2 0,20
Koruna Česká (monarchistická strana) 0 0,00

Z Bludova kandidovali následující občané (v závorce je uvedena strana, za 
niž kandidovali, místo na kandidátce, počet preferenčních hlasů, které získali 
v Bludově, a počet preferenčních hlasů, které získali v celém kraji):
Ing. Ťulpík Josef (ODS, 30. místo, 32 hlasů v Bludově, 174 hlasů v kraji)
Ing. Novotný Petr (KDU-ČSL, 43. místo, 28 hlasů v Bludově, 94 hlasů v kraji)
JUDr. Sedláček Josef (SZ, 6. místo, 22 hlasů v Bludově, 113 hlasů v kraji)
Mgr. Holinková Jana (SZ, 44. místo, 11 hlasů v Bludově, 25 hlasů v kraji)
Mgr. Skoumal Tomáš (Moravané, 26. místo, 5 hlasů v Bludově, 29 hlasů v kraji)
Horká Martina (Šance pro náš kraj, 47. místo, 1 hlas v Bludově, 10 hlasů v kraji)
V krajském zastupitelstvu ale z bludovských občanů nezasedne nikdo.

Stanislav Balík ml.

Výsledky krajských voleb 2008 v Bludově

Změna sazeb 
poplatků za psa 
se netýká důchodců, 
kteří vlastní psa.
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V listopadu 2008 oslaví:
Večeřová Helena Nová Dědina 70 let
Pavlů Jaroslava Komenského 80 let
Holinková Milada B.Němcové 80 let
Krejčí Josefa Nová Dědina 80 let
Ptáček Jan J. Žižky  80 let
Březinová Jarmila U Rybníčku 80 let
Kotrašová Josefa Slepá  81let
Janků Emilie Masarykova 81 let
Matýsek Miroslav Lázeňská  83 let
Směšný Jan Tř.A.Kašpara 85 let
Divišová Jiřina Lázeňská  86 let
Fričová Zora Dr. Březiny 87 let
Zajícová Filomena Nerudova  89 let

Dne 24.11..2008 se dožívá krásných 87 let 
naše maminka a babička, paní učitelka

Zora FRIČOVÁ 
Do dalších spokojených let hodně štěstí 
a radosti z obyčejných krás života přeje rodina. 

Dne 17. listopadu 2008 uplyne 1. rok od
úmrtí paní

Jiřiny Filipové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Nikdy 
nezapomene manžel, dcera a vnukové.

   na listopad 2008
Po   3.11. 18.00 Cestopisná přednáška
Ne     9.11. 18.00 V.Tomáško + R.Melichar – koncert
So  15.11. 14.00 Div. Pohádka Víla Evelínka
Ne  16.11. 18.00 Nebe na zemi – divadel.představení
So  29.11.   7.00 Zájezd do Prahy CARMEN
Čt  4.12.  16.30 Mikulášská besídka pro děti
So  6.12.  13.30 Mikulášská besídka pro důchodce

POZVÁNKA

Kdo Tě znal vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene

Dne 10. listopadu uplyne 5 roků od úmrtí

pana Františka Stuchlého
S láskou vzpomínají manželka a syn 
s rodinou.

Dne 3. listopadu 2008 vzpomene smutné 
11. výročí úmrtí paní

Marie Schauerové
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel, synové Miroslav, Antonín a dcera
Marie s rodinami.

My s nadějí čekali na Tvoje uzdravení,
tys odešla tam, odkud návratu již není ...

Dne 25. října 2008 jsme vzpomněli 2. výročí
úmrtí naší dcery Ivety Březinové

Dny, týdny, měsíce, roky plynou,
nikdy nezacelí ránu bolestivou.

Ta rána stále bolí,
zapomenout nedovolí.

Dne 19. listopadu 2008 vzpomeneme 4.výročí

úmrtí našeho syna Jana Březiny

Kdo jej znal, tak vzpomene,
kdo jej měl rád, nikdy nezapomene

Dne 2. ledna 2009 vzpomeneme 11. výročí úmrtí 

našeho syna Pavla Březiny
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiče a sestra s rodinou.

Dne 5. listopadu 2008 uplyne 40 roků od 
úmrtí pana

Jana Baslara
z Bludovy, Hrabenovská 428.
Stále vzpomíná syn František s rodinou.

V pátek 12. prosince 2008
 Odjezd od KD Bludov v 17:30 hodin

DALIBOR
Opera o statečném rytíři 

Kulturní dům Bludov pořádá 
zájezd do Moravského divadla 

Olomouc
na premiéru opery 
Bedřicha Smetany

Cena - vstupenka a cesta 340,- Kč 
Přihlášky v KD Bludov

Prázdný je domov, smutno je v něm.
Chybíš nám tatínku, chybíš nám všem.

Dne 23. listopadu si připomeneme nedožitých 
85 let našeho tatínka, dědečka a pradědečka 
pana Josefa Kotrlého
S láskou vzpomínají dcera Ludmila a syn 
Václav s rodinami.



Kalendář akcí v roce 2009
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Kulturní dům Bludov Vás zve na vystoupení 
západočeských folkových legend

Vojta „Kiďák“ Tomáško 
a Ríša Melichar

Neděle 9. listopadu 2008 
v 18.00 hodin
Vstupné 40.- Kč

Kulturní dům Bludov Vás zve na
hudební komedii 

Jiřího Voskovce a Jana Wericha

 - Vstupné 40 Kč -

Hraje 
Jednota divadelních 

ochotníků 
při Městském kulturním 
středisku v Lošticích

/D.Radová, J.Králíková, H.Burešová, M.Kolářová, T.Tichá, 
A.Žváček, L.Zemánek, J.Látal, T.Nakládal, J.Kuba, F.Pelcl, 

J.Schwarz, C.Lolek, S.Pospíšil a další/

Hudební doprovod 
Hudební divadelní soubor pod vedením St. Veselého

/E.Nejedlá-klarinet, V.Ošťádalová–el.varhany, 
M.Veselý–trumpeta, Z.Nejedlý-saxofon, A.Stratil–pozoun. 

J.Dubský-kytara, R.Tichý-baskytara, P.Brachtl-bicí

NEBE NA ZEMINEBE NA ZEMI
Neděle 16. listopadu 2008 

v 18:00 hodin

listopad 2008

PRODEJE  v kulturním domě

Po 3. 11., St 5.11.
Út a St  11. a 12.11. levný textil
Čt 13.11., Po 18.11., Pá 21.11.,Po 24.11., Pá 28.11

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče na
pohádku Františka Nepila

POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA
Sobota 15. listopadu 2008 

ve 14:00 hodin

 - Vstupné 20 Kč -

v podání
Divadelního souboru TÁBOR o.s.

Kulturní dům Bludov
Vás zve na cestopisnou přednášku

Jak přežít v RuskuJak přežít v Rusku

s Alanem Černohousem
Pondělí 3. listopadu 2008 v 18.00 hodin

-vstupné dobrovolné-

®

®

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do 

 Valašského muzea
 v přírodě

v Rožnově pod Radhoštěm

Sobota 13. prosince 2008
Odjezd od KD v 7:00 hodin

Vánoce na dědině /Valašská dědina/
Vánoční jarmark /Dřevěné městečko/

Cena za cestu 200 ,- Kč 
Přihlášky v KD  

Obracím se na všechny pořadatele kulturních a sportovních 
akcí v Bludově. Tak, jako v předcházejících letech, nabízím 
všem organizacím a spolkům, kteří pořádají akce pro veřejnost, 
možnost  prezentovat  termíny svých akcí v  Kalendáři akcí 
v Bludově na rok 2009.    

Kalendář vyjde začátkem roku 2009.
Pořadatelé, nahlaste, prosím,  termíny svých akcí do kulturního 
domu osobně, telefonicky, popř. písemně.  Děkuji.
Tel.: 583 238 177, 736 609 734
kulturni.dum@bludov.cz  -jdi-

Kalendář akcí v roce 2009
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BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

90 let od konce první světové války a vyhlášení Československa
Před 90 lety skončila první světová vál-
ka. Z několika set bludovských mužů, 
kteří sloužili na některé válečné frontě, 
se jich domů nevrátilo 111. Na Pomníku 
padlých, který byl postaven a odhalen 
v roce 1921, nejsou všichni napsáni. Jaký 
k tomu byl důvod, dnes už nevíme. Zcela 
jistě ale nějaký byl.
Válka se odrazila ve všech sektorech 
každodenního života. Odešla spousta 
živitelů rodin, spousta sedláků, čeledínů, 
řemeslníků. Jejich práci musely zastávat 
ženy, staří lidé a děti. V letech 1914 a 
1915 byla v Bludově ubytována náhradní 
setnina pěšího pluku č. 93 a po ní zá-
zemní formace pěšího pluku č. 95. Řada 
těchto vojínů v Bludově zemřela na různé 
nemoci.
S vojáky byly v obci velké problémy. 
Např. jeden vojín žebral po obci, chtěl 
jídlo. Josef Martinák z čp. 31 jej odbyl 
poznámkou, co je to za velitele (nadpo-
ručík Otto Zeckendorf, byl ubytován na 
čp. 34), když si krmí prasata, živí kozy, 
ale vojákům nedá najíst. Vojín to ihned 
udal svému veliteli, který J. Martináka 
odevzdal četnictvu. Když se to dozvěděli 
lidé, srotily se večer před Národním (dnes 
Kulturním) domem tovární dělnice, aby 
proti tomu protestovaly. Antonie Poislová 
se nadpor. Zeckendorfa zeptala, proč byl 
Martinák uvězněn. To se jí nevyplatilo. 
Na nadporučíkův pokyn byla zatčena a 
do rána vězněna. Proti tomu se ohradil 
tehdejší místostarosta František Pospíšil 
(otec pozdějšího zakladatele lázní Zdeň-
ka Pospíšila) a celá příhoda měla soudní 
dohru.
Celou válku doprovázela obrovská bída, 
řada zboží se prodávala na lístky – tzv. 

chlebenky, tabačenky apod. Z nouze o 
světlo bylo dokonce v posledních letech 
války zakázáno dávat svíčky na hroby na 
Dušičky.
Stát potřeboval i množství kovu – a proto
se obrátil na obrovskou zásobárnu: kos-
telní zvony. Došlo i na Bludov. Dne 
11. října 1916 byly z věže shozeny dva 
zvony, a sice sv. Jiří a sv. Maria. Pádem 
z věže se nepoškodily, neboť se zaryly do 
země. Za zvony obdržela farnost částku 
4036 K, která byla uložena na tzv. zvo-
nový fond. „Smutně rozezvučely se ráno 
- napřed umíráček. Věřící byli upozorně-
ní již před týdnem na brzkou rekvizici 
a již tenkrát lkal celý kostel. Při odebírání 
lid celkem byl rozhořčen, třeba mu účel 
byl vysvětlen a s velkým reptáním tuto 
oběť přijímal.“ Dne 20. září 1917 rekvi-
zice zvonů pokračovala. Byl odvezen 
umíráček a nejmenší ze zvonů Sanctus. 
O měsíc později - 26. října - přišli vojáci 
zase a odebrali cimbály věžních hodin a 
zvonek z věže od kosteléčka. O platbě 
za tyto zvony se nepíše, pravděpodobně 
byly odvezeny bez úhrady. Týden před 
vyhlášením ČSR – 21. října 1918 – byly 
málem odebrány cínové píšťaly z kostel-
ních varhan. Farář Karel Dřímal, který 
dobře věděl, že se Rakousko již hroutí, je 
odmítl vydat.
Válka výrazně znehodnotila peníze 
– co před válkou stálo korunu, stálo ještě 
v roce 1927 sedm i jedenáct korun. Řada 
starých lidí dodnes vzpomíná na vyprávě-
ní svých rodičů, jak dali peníze na tzv. 
válečné půjčky (mnohdy to bylo třeba 
celé věno spořené pro dceru) – potvrzení-
mi o půjčce pak mohli po válce tak akorát 
zatopit.

Válka trvala více než čtyři roky. Učitelé 
si stěžovali, že v jejím průběhu nejenže 
obyvatelstvo zakoušelo dnes nepředsta-
vitelnou bídu a hlad, ale že také došlo 
k výraznému mravnímu zpustnutí, které 
se projevovalo ještě několik let po válce.
Konec války spojený v našich zemích na-
víc s vyhlášením samostatného Českoslo-
venska tak byl chápán jako „záře jitřenky 
svobody“. Bludov tyto události oslavil 
29. října, kdy se ráno Bludovští dozvěděli 
o vyhlášení samostatnosti. „Za vůdcov-
ství učitelů a hojné účasti žactva“ také 
vzápětí poté proběhl průvod do pískovny 
za obcí s obrazy císařů Františka Josefa 
I., Karla I. a císařovny Alžběty, kde byly 
tyto obrazy veřejně spáleny.
 
Bludov se na krátkou dobu stal pohra-
niční dědinou. Šumperk se totiž přidal k 
německému Sudetenlandu (jedna ze čtyř 
pohraničních provincií, jež na krátkou 
dobu vyhlásily v roce 1918 samostatnost 
a připojení k Rakousku), který měl svou 
vládu v Opavě. Na hřbetě bludovského 
kopce (Na Příčné) tak tehdy procházela 
faktická státní hranice. Nicméně osud 
Sudetenlandu netrval dlouho. Dne 15. 
prosince 1918 vtáhl do Šumperka v 
plné zbroji a s hudbou pěší pluk č. 30 z 
Vysokého Mýta a městské zastupitelstvo 
kapitulovalo.

Stanislav Balík ml.
Použité zdroje:
Březina, Jan: Dějiny obce Bludova (stro-
jopis, 1956)
Kronika školní, započatá ve školním roce 
1908/09, do roku 1940, SOA Šumperk
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, 
sv. II.

Vážení spoluobčané, je to již hodně dávno, když jsme připra-
vovali v Bludově první adventní koncerty. A mohu říci, že 
v širokém okolí jsme byli mezi prvními. Zpočátku obavy, jestli 
se podaří, ale časem se staly tradicí a tak i letos si vás dovoluji 
pozvat každou adventní neděli v 16 hodin do kostela sv. Jiří 
v Bludově. Výtěžek z koncertů bude věnován i letos  Speciální 
mateřské škole, Třebízského l, Šumperk. Věřím, že svou účastí 
podpoříte společně s námi handicapované děti, které vyžadují 
veškerou náročnou péči rodičů i pedagogů.

Irena Sedláčková

Adventní koncerty v Bludově PozvánkaPozvánka
1.adventní koncert v neděli 30. listopadu
 Žáci ZUŠ Šumperk, Dětský pěvecký sbor, Zábřeh 

2.adventní koncert v neděli 7. prosince
Chrámový sbor, Jedlí – Svébohov  

3. adventní koncert v neděli 14. prosince

Začátek vždy v 16 hodin
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

 „Bludovská stráň“ – 9.11.2008
O možnosti zřídit na území obce Bludova naučnou stezku jsme 
my, členové Českého svazu ochránců přírody, uvažovali již delší 
dobu.

Konkrétnější podobu nápad získal v roce 2006, kdy jsme vydali 
propagační leták „Bludovská stráň“ a následně se nám podařilo 
získat finanční prostředky na zřízení stezky od Ústředí ČSOP 
v Praze. 

První návrhy vedení trasy naučné stezky nakonec vykrystalizo-
valy do 4,5 km dlouhého okruhu, který začíná  a také končí na 
parkovišti u zámku. Po průchodu parkem a Grynglí vede naučná 
stezka Františkovou alejí k Bludovské stráni. Strání vede sou-
běžně se zelenou turistickou značkou až k nádraží ČD, odkud 
pokračuje náročnějším terénem nahoru nad stráň  a dále podél 
mezičky do Drážníku. Je možné také vystoupit na nejvyšší bod 
v okolí – kopec Brusnou (364 m.n.m.), odkud je nádherný výhled 
do krajiny. Z Drážníku vede trasa stezky ke křižovatce u p. Marie 
a dále kolem trafostanice a fotbalových hřišť zámeckým parkem 
zpět na parkoviště.

Na trase naučné stezky jsou osazeny tři tabule se základními
informacemi (u zámku, u nádraží ČD a na křižovatce 
u p. Marie) a sedm tabulí s informacemi o květeně, geologii 
a historii Bludova.

O textovou a grafickou část se z velké části postarali Jana 
Holinková s Romanem Procházkou, o organizační a finanční  
část Jana a Milan Klimešovi, na všech ostatních pracích v teré-
nu se podíleli všichni členové naší organizace a další příznivci 
a milovníci přírody.

Nelze opomenout i velmi vstřícný přístup pracovníků Obecního 
úřadu (především pana starosty Ing. Pavla Stona), Obecních lesů 
Bludov a f. Zdeňka Markovského.

Do činnosti kolem zřízení stezky se zapojili také žáci ZŠ Bludov
a to jak  účastí na akci Den Země, tak na výtvarné soutěži 
vyhlášené k tomuto tématu.

Do slavnostního otevření stezky, které chystáme na 9.11.2008,
nám ještě zbývá dost práce (označení trasy stezky, dokončení 
„kopáčských“ prací ve stráni), ale věříme, že společnými silami 
se podaří vše dokončit včas.

Tímto Vás také všechny na slavnostní otevření srdečně zveme.
Za výbor ZO ČSOP

Milan Klimeš

OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY

Hledání umístění tabulí

Po brigádě

V plné práci

Mateřská škola Bludov slaví v těchto 
dnech 100 let založení. U příležitosti 
těchto oslav zveme širokou veřejnost 
na Den otevřených dveří, který se bude 
konat 7.listopadu od 7 – 18 hodin. Kaž-
dých 30 min. se uskuteční prohlídka. 
V prostorách budovy můžete zhlédnout 

výstavku, která Vás provede historií 
naší mateřské školky a děti se pochlubí 
v krátkých ukázkách vším, co se zatím 
naučily. Těšíme se společně s dětmi  na 
Vaši návštěvu.                                                                      

kolektiv pracovníků MŠ

A je to….. 100 let !!!



PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ – VLADIMÍR LIŠKA 
– ve faktech, mýtech a otaznících.
ÚSVIT NAD STŘEDOMOŘÍM – J.SUZANNE 
FRANK – historický román.

JESENÍKY – JAN HALFAR 
– chráněná krajinná oblast.

 JESENÍKY – PETR BĚLAŠKA – s batohem po 
Česku – pěší turistické trasy.

VÝBUCH LÁSKY – BARBARA CARTLAND 
– napínavý milostný příběh.

SEKTY A LOVCI DUŠÍ – HANS OTTO WIEBEUS 
– lexikon náboženských sekt a ezoteriky.
 

P R O  D Ě T I
 

JAK BÝT PIRÁTEM – CRESSIDA  COWEL 
– v létě roku 2002 se jeden chlapec hrabal 
na pláži a objevil truhličku s následující-
mi  poznámkami…..

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – CARMEN GUERRA 
– edice – PRINCEZNY.
ŠÍLENĚ TAJNÁ AFÉRKA – KAREN McCOM-
BIEOVÁ – prosluněná, mořem provoněná 
a báječná nová série knih od autorky best-
selleru Alice a ……
ŠÍLENÁ MEGASTYDLIVKA – KAREN McCOMBIE-
OVÁ – další příběh vážně praštěný.
DETEKTIVNÍ AGENTURA PŮLMĚSÍC – EOIN 
COLFER – před měsícem na mě zaklepal 
případ, který mě přiměl uvažovat o tom, 
že detektivní branži nadobro opustím…
bylo mi sotva dvanáct….
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KREV KVĚTŮ  - ANITA AMIRREZVANI – smy-
slný, strhující příběh plný chutí, barev 
a vůní z Isfahánu 17. století.

OSENÍ V BOUŘI – HERBERT BRUNNEGGER 
– z výpůjčního fondu – válečný román.
JAK POTOPIT AUSTRÁLII – PETR ŠABACH 
– VÝPŮJČNÍ FOND – povídky.

KRÁSNÉ ZELENÉ OČI – ARNOŠT LUSTIG 
– příběh, který se odehrává v polním ne-
věstinci …..

KUKÁTKO Z KUKÁTEK – VÁCLAV KOSMÁK 
– i po více než sto letech zaujme a po-
těší láskyplný humor i moudrost dvanácti 
povídek moravského kukátkáře.

AFGHÁNSKÉ TAŽENÍ – STEVEN PRESSFIELD 
– je tomu již 2 300 let. Armáda, která 
ještě nepoznala porážku, vtrhla do divoké 
země východně od Persie……

ŽIVOT V MÝCH RUKOU – ALISON LAPPEROVÁ 
– odvážná a k zamyšlení provokující 
kniha, která odhaluje životní příběh 
postižené ženy.

VZTAH MATKY A DCERY – TOMÁŠ NOVÁK 
– edice pro rodiče.

VZTAH MATKY A SYNA – TOMÁŠ NOVÁK 
– výchovné postoje, komunikační problé-
my, citové vydírání…..
CYKLOTURISTIKA PRO VŠECHNY – MICHAL 
SKEŘIL – příručka pro přátele na kole.

ZA STRAŠIDLY PO PRAZE – PETR DAVID – 100 
rodinných výletů – pověsti, příběhy a za-
jímavosti z Prahy a nejbližšího okolí.

HUSÍ KŮŽE – R.L.STINE – duch z opuštěného 
domu a Hanka….

PRŮŠVIHÁŘKY – JACGUELINE WILSONOVÁ 
– Kimina parta by si měla dát pozor! 
Linda jim ukáže!

JŮ A HELE – JIŘÍ CHALUPA – velká kniha 
– 20 pohádkových příběhů s ilustracemi  
Stanislava Holého.

BUM,BAM A BIM – ALEXANDRA DOLANOVÁ 
– neposední malí skřítkové, kteří vymýš-
lejí , jak pozlobit děti a zvířátka.

JAK TO CHODÍ U HASIČŮ – JOSEF ŠVARC 
– co, proč a jak….

VELKÁ ENCYKLOPEDIE VĚDY A TECHNIKY 
– CORINNE STOCKLEY – ideální příručka pro 
studenty fyziky, chemie a biologie.

STARÁ ČÍNA – WALTER FLEMMER 
– co, jak, proč.

KAREL IV. – ALENA JEŽKOVÁ -  z edice 
největší Češi. Bohatě ilustrováno 
– RENÁTOU FUČÍKOVOU.
PO STOPÁCH TAJEMNÝCH TVORŮ – VĚRA 
ŘEHÁČKOVÁ – napínavé čtení pro kluky 
a holky od 10 roků.

V ŘÍŠI SKALNÍCH BYTOSTÍ – VĚRA ŘEHÁČKOVÁ 
– fantasy příběh.
PÁTRÁNÍ PO VLÁDCI VODSTVA – VĚRA ŘEHÁČ-
KOVÁ – volné pokračování.

  HOLINKOVÁ  S. 

Pozvánka

Zveme všechny milovníky přírody na slavnostní 
otevření naučné stezky „Bludovská stráň“, které se 

koná v neděli 9.listopadu ve 14:00 hodin.
Sejdeme se na fotbalovém hřišti za zámeckým 
parkem, kde bude za účasti vážených hostů :

- slavnostně otevřena naučná stezka
-  proveden kulturní program 
-  vyhodnocení výtvarných prací žáků ZŠ 
-  podáno občerstvení

Poté  se projdeme po trase naučné stezky.
Pro prvních 50 návštěvníků je připraven malý dárek  
na památku!

Za ZO ČSOP  zve výbor.

P O D Z I M N Í  Č T E N Í
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Jelikož aktivita členů oddílu stolního tenisu ani přes léto 
neochabla a trénovat chodil poměrně velký počet hráčů, byla by 
škoda neprověřit stávající formu. Kromě několika přátelských 
zápasů s oddíly z okolí se podařila uskutečnit i jedna větší akce. 
Díky kontaktům a ochotě Pavla Šupiny se uspořádal zájezd 
na turnaj do Nižboru u Berouna. Z Bludova odjelo 12 hráčů, 
2 přijeli ze Znojma a 16 hráčů bylo z oddílu z okolí Berouna, 
hrajících krajský nebo okresní přebor.
Po pátečním příjezdu a přenocování v místní tělocvičně se v 
sobotu od rána hrál náročný, celodenní turnaj. Již po základních 
skupinách bylo jasné, že jsme narazili na velice kvalitní soupeře. 
Do dalších bojů postoupili jen p. SRB, HOŽĎORA, JELÍNEK, 
KRÁTKÝ, SOURAL, z nichž jen první dva jmenovaní prošli až 
do závěru turnaje. Pavel Srb nakonec vybojoval pěkné 3. místo. 
I přesto, že se na výsledcích našich hráčů hodně podepsala úna-
va z náročné cesty, myslím, že všichni byli celkem spokojeni.
Jednak jsme mohli poznat úroveň českých hráčů a zároveň 
navázat nová přátelství.                         Soural Stanislav.

Taneční skupina COUNTRY působí při 
Kulturním domu Bludov již rok. Za tuto 
dobu kromě zkoušek a nauky country 
tanců i veřejně vystupovala při různých 
příležitostech, mezi které mohu jmenovat 
např. Setkání handicapovaných občanů, 
Silvestr 2007, Setkání důchodců, Soutě-
že a setkání harmonikářů, Country bálů 
na Vlčím dole apod. Country skupina 
též nechyběla ani na velkém programu 
pořádaném Základní školou Karla staršího 
ze Žerotína Bludov při příležitosti 100. vý-
ročí zřízení měšťanky. Nebude ani chybět 
v programu při výročí 100 let činnosti 
mateřské školy v Bludově. Mimo to si 

i ráda zatančí na country bálech v okolních 
vesnicích a městech.
 Do konce roku 2008 už mnoho času 
nezbývá, a tak ještě můžete taneční 
skupinu COUNTRY vidět a též si přijít 
zatančit na „COUNTRY BÁL“, který se 
bude konat dne 29.11.2008 v Družstevní 
restauraci Bludov. Ti dříve narození zase 
uvidí vystoupení skupiny dne 6.12.2008 
na Mikulášské besídce pro důchodce.
 Protože členové skupiny rádi tančí 
nejen pro zábavu, ale i pro radost, tak 
doufám, že tu budou rozdávat radost
i příští rok 2009.

Za taneční skupinu Dana Janzová

Jak se tančí country v Bludově

Stolní tenisté v Nižboru

Ze zasedání školské rady
Na schůzi školské rady bludovské základní školy 17. října 2008 
byla pozvána ředitelka školy Mgr. Ilona Křivohlávková. Školská 
rada ji požádala, aby reagovala na připomínky, které na posled-
ním jednání zastupitelstva vznesl Ing. Karel Janíček ohledně 
nezvládání administrativních povinností ze strany školy a její 
údajně opakované kritiky ze strany nadřízených orgánů.
 Mgr. Křivohlávková celou situaci objasnila. Upozornila na to, 
že šlo o jediný případ, kdy byl čtvrtletní výkaz o zaměstnancích 
a mzdových prostředcích odevzdán s jednodenním zpožděním. 
Jeho správné vyplnění tehdejší účetní školy nezvládla. Jelikož 
s ní byla škola dlouhodobě nespokojena, ředitelka s ní poté roz-
vázala pracovní poměr. V žádném případě nešlo o opakovanou 
kritiku nadřízených orgánů, jak tvrdil Ing. Janíček. 
 Školská rada toto vysvětlení přijala a postavila se plně 
na stranu ředitelky školy. Ocenila její správný (manažerský) 
přístup, kdy za liknavé a nedostatečné plnění povinností ze strany 

administrativní pracovnice s ní byl rozvázán pracovní poměr.
 Školská rada se dále zabývala několika dalšími výtkami, 
které Ing. Janíček na posledních zastupitelstvech vůči ředitel-
ce školy vznášel. Jednomyslně se usnesla na tom, že pokládá 
za mimořádně nevhodné, že se Ing. Janíček dosud ani jednou 
nepokusil ověřit pravý stav věcí přímo ve škole. Ředitelka ško-
ly potvrdila, že každému, kdo má jakýkoliv dotaz týkající se 
provozu školy, jsou dveře otevřeny a ráda mu poskytne veškeré 
informace.
 Školské radě přijde nedůstojné člena zastupitelstva obce, 
aby své politické hry rozehrával přes základní školu, resp. její 
ředitelku.

Za školskou radu
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

člen školské rady
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Vrškovaná – zakončení oslav ke 100. výročí založení měšťanské školy v Bludově
Konečně nadešel dlouho připravovaný a očekávaný den 
– 26.9.2008. Na řadu totiž přišly nashromážděné uzávěry 
z umělé hmoty, které žáci s pomocí svých rodinných příbuzných 
i dalších nadšenců již od zimy shromažďovali ve svých třídách. 
Podle původního plánu měly být vršky navlečeny na provázky, 
které měly být spuštěny z horních pater nové budovy školy 

a škola tak měla zmizet alespoň na krátkou dobu. Tento nápad 
byl postupně označen za obtížně proveditelný, a proto byl na-
hrazen jinou variantou. Vršky byly roztříděny podle barev a žáci 
z nich na školním a obecním hřišti během dopoledních hodin 
poskládali zjednodušený obraz školy. Na jeho skládání se po-
díleli všichni žáci školy pod vedením učitelů. Práce vyžadovala 

Odpověď zní „Ano.“ 8. -9. května le-
tošního roku proběhla ve velkém sále 
bludovského kulturního domu generální 
zkouška na nový rekord. Bludov by tak 
měl dosáhnout na třetí zápis do knihy 
rekordů. O jaký rekord jde, to napoví 
fotografie. Největší autodráha postavená 
z dílů ITES. 
 Na fotografii je vidět podstatná část 
zkušebního okruhu o celkové délce pře-
sahující 164 metry. Tento okruh tak víc 
než 2,5x přesahuje délku současného 
rekordního okruhu. V současné době je 
k dispozici přibližně 180m kolejí. Pro 
trojnásobné překonání stávajícího rekordu 
tak chybí cca 12 metrů kolejiva. Pokud se 
podaří poskládat ještě delší okruh bude 
to jen a jen dobře. Proto se tímto obra-
cím na veřejnost s prosbou o spolupráci. 
Pokud někdo z Vás vlastní použitelné díly 
této autodráhy a jste ochotni je zapůjčit, 
pak mě prosím kontaktujte na e-mail: 
autodraha@c-mail.cz Případně SMS nebo 
telefon na čísle: 608 170 400.
 Po důkladném zvážení všech okolností 
bylo rozhodnuto, že celá akce bude věno-
vána především dětem. Proto se uskuteční 
v rámci oslav MDD 2009. Díky sponzo-
rům budou hlavní atrakcí závody o ceny. 
Vzhledem k charakteru akce bylo také 
rozhodnuto, že případný výtěžek bude 
věnován opět dětem. Za tímto účelem je 

vedeno jednání s Nadací Rozvoje Občan-
ské Společnosti, která provozuje sbírku 
„Pomozte dětem.“ Součástí akce tak bude 
také žluté kuře se záchranným kruhem. 
Předběžně je vedeno jednání s jedním 
z televizních moderátorů, kteří tuto sbír-
ku moderují v České televizi, aby celou 
akci moderoval. Zájem o spolupráci na 
této akci projevili také někteří sběratelé, 
kteří se věnují sbírání modelů původních 

autíček, která byla k těmto autodráhám 
v minulosti vyráběná. Budou tak k vidění 
i zajímavé soukromé sbírky. Pokud je 
tedy i mezi Vámi někdo, kdo si například 
vyráběl vlastní autíčka pro tento typ auto-
dráhy, pak bude jejich prezentace vítána.
 Případné dotazy a nabídky ke spolupráci 
prosím adresujte na výše uvedené kontak-
ty. Hlavními pořadateli jsou KD Bludov 
a Zbyněk Poisl. 

Zbyněk Poisl 

Bude mít Bludov další rekord?

Mikulášské besídky pro děti
V letošním roce zveme děti a jejich rodiče na Mikulášskou
besídku v podání Divadla Zlatý Klíč z Dolního Benešova. Besíd-
ku v jejich podání jsme viděli před pár lety v Bludově už jednou 
a setkala se s velkým úspěchem. Mezitím se děti mohly setkat 
s Mikulášem, čertem a andělem celkem pětkrát v úspěšném po-
řadu Mikulášování od umělecké agentury Gong Olomouc, třikrát 
přijel jako Mikuláš Pavel Novák, třikrát připravili besídku Páni 
z Bludova a dvakrát soubor Markovice Postřelmov.

-jdi-

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
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Na Evropský den jazyků připravili naši učitelé společně se žáky 
zajímavý a pestrý program.
 Vyučující druhého stupně bez problémů dokázali vybočit 
z každodenní rutiny a během vyučovacích hodin se vystřídali ve 
všech třídách s nejrůznějšími aktivitami. 
 Každý se snažil přijít s nějakou specialitou ze svého oboru.
A tak starší žáci zpracovávali formou projektu poznatky 
o vybraných zemích, poznávali taje slovenského jazyka, řešili 
různé zeměpisné kvízy, získávali základní informace o Evropské 
unii, „cestovali“ po Evropě, luštili anglické rébusy a křížovky 
a dovídali se řadu dalších zajímavostí.
 Žáci IX.A připravili pro svém mladší spolužáky z 5. roční-
ku již tradičně soutěž ve znalosti anglického jazyka. Po splnění 

rozličných úkolů na stanovištích byli nejlepší řešitelé odměněni 
anglickým pexesem.
První stupeň měl své vlastní aktivity, přizpůsobené věku dětí. 
Zpestřením výuky byly bezesporu hodiny, ve kterých se mladší 
žáci alespoň na chvíli „vypravili“ prostřednictvím hochů devá-
ťáků do Itálie a Anglie. Formou her a soutěží se dověděli spous-
tu nových informací o životě a jazycích těchto dvou zemí.
 Čtvrteční dopoledne věnované Evropskému dni jazyků se 
nám vydařilo a všem pedagogům i žákům IX.A patří velký 
dík. V poslední řadě nesmíme zapomenout poděkovat školní 
kuchyni, která naši aktivitu také podpořila a na celý týden 
připravila skvělý jídelníček v podobě specialit evropské 
kuchyně. 

                     Mgr. Ivana Brázdová

Když měly Evropské jazyky svátek

hodně trpělivosti a kázně, aby stavba byla zdárně dokončena, což 
se kolem poledne podařilo. Výsledek přijeli natočit i pracovníci 
regionálního zpravodajství zábřežské televize. Na školu z vršků 
se mohli přijít podívat všichni zájemci do 17 hodin. Během 15 
minut byla celá nádhera uklizena. Podle váhy všech nasbíraných 
vršků bylo vypočteno, že na obraz školy bylo použito asi 220000 
vršků.

  Výtvarné dopoledne bylo zakončeno vypuštěním 260 balón-
ků z rukou žáků školy. Každý balónek byl označen adresou ško-
ly s prosbou, aby jeho nálezce poslal zprávu, kde balónek našel. 
Postupně se přihlásilo 9 nálezců, dokonce až z Českomoravské 
vrchoviny, kam asi byly ve větší míře větrem zaneseny. 
  Touto akcí jsme se zábavnou formou rozloučili s oslavami 
100. výročí založení měšťanské školy v naší obci.

Dana Březinová
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Svatováclavská drakiáda
V neděli 28. září již po třinácté pořádali bludovští skauti Sva-
továclavskou drakiádu. Její první ročník se konal v roce 1995 
na Učitelově vrchu, stejně jako dva následující. Od roku 1998 
se konává na Brusné. Jednou se z důvodu špatného počasí ne-
konala.
V Den české státnosti se na Brusné sešel hojný počet skautské 
i neskautské veřejnosti, aby strávili příjemné, slunné odpoledne. 
Sešlo se nás opravdu velice mnoho a  po chvíli se na obloze ob-
jevili první draci. Celé odpoledne krásně svítilo slunce a vítr se k 
nám také zády neotočil. 
Hodnoceny byly následující disciplíny: nejkrásnější drak, drak 
nejdéle létající, drak nejvýše letící a cena útěchy za Nejlepší či 
nejhorší pád. Asi po třech hodinách strávených pouštěním draků 
jsme se vydali do svých domovů. Za rok znovu!
Výsledky:
Nejkrásnější drak: Družina Berušek a Užovek 
(postřelmovské skautky)
Drak nejdéle létající: Martin Janůšek
Drak nejvýše létající: Zbyněk Poisl 
Nejlepší či nejhorší pád: Nikola Novotná

br. Filip Horký – Samo
2. skautský oddíl Bludovit

středisko Františka Pecháčka Bludov

Na jarmarku je velká nabídka dárků tradičních řemeslníků
s bohatým zvykoslovným programem, oživené expozice ve
Valašské dědině
Zájezdu se mohou zúčastnit rodiče (prarodiče) s dětmi. Dětem  
z druhého stupně zakoupí vstupenky p. uč. Horáčková. Děti se 
v areálu skanzenu pohybují samostatně.

Cena jízdného je 250 Kč

Vstupenky si rodiče s dětmi platí sami
  Základní    60,-
    Snížené    50,-
      Dětské        30,-
  Rodinné   120,-

Odjezd autobusu od školy  v 8 hodin, návrat  kolem 17. hodiny.
Přihlášky a peníze vybírá p. uč. Horáčková

ZŠ Bludov pořádá v sobotu 13.12.2008 zájezd na Vánoční jarmark do 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.


