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Bludovan

Investice, opravy a další aktivity obce v roce 2019

Zastupitelstvo obce schválilo na svém za-
sedání 20. března rozpočet obce na letoš-
ní rok. Pojďme se tedy společně podívat 
na to, do kterých oblastí budou především 
nasměrovány finanční prostředky v roce 
2019.
 Naše obec se dlouhodobě snaží získat 
pro svůj rozvoj co možná nejvíce finanč-
ních zdrojů, proto se každoročně zapojuje 
do nejrůznějších dotačních aktivit.
Pro rok 2019 je v tuto chvíli požádáno o:
•  dotaci z MAS Šumperský venkov na 

pořízení hasičského auta pro přepra-
vu osob (přechází z roku 2018).  Po-
řizovací náklady vozidla VW cca Kč 
1,4 mil., podíl dotace 95%, spoluúčast 
obce Kč 75 tis.

•  dotaci z Olomouckého kraje na re-
konstrukci střechy na budově Oran-
žerie.  S rekonstrukcí bylo započato 
již v loňském roce (taktéž s podporou 
dotace). Pro dokončení rekonstrukce 
jsme zažádali Olomoucký kraj o dota-
ci ve výši Kč 250 tis., spoluúčast obce 
bude činit Kč 450 tis.

•  dotaci ze SFŽP na doplnění dětské-
ho hřiště u MŠ o nový prvek a sice  
o „vodní hřiště“ v duchu environ-
mentální výchovy dětí (přechází 
z roku 2018).  Hodnota díla cca Kč 
700 tis. dotace 85%, max. však Kč 
500 tis. spoluúčast obce Kč 200 tis.

ˇ

Úterý 7. 5. 2019 v 18.00 hod. 
KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/
Zveme srdečně všechny občany

Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 8. května 
74. výročí vítězství nad fašismem

Obec Bludov
oznamuje možnost žádat

o mimořádný finanční příspěvek
na pomoc bludovským občanům  

s výrazným zdravotním omezením.

Žádost o příspěvek musí být písemná a musí 
být podána do 20. května 2019 do 15:00 na 

podatelně OÚ Bludov. Z žádosti musí být patrná 
identifikace žadatele (příp. jeho zákonného 

zástupce), žádaná částka a účel,  
na nějž budou finance použity.

O žádostech bude jednat komise sociální  
a bytová a obecní rada, o přidělení financí  

bude rozhodovat zastupitelstvo obce.

•  dotaci z MMR na rekonstrukci ko-
munikace propojující ulice K Zá-
mečku a Dr. Březiny. Na tento typ 
dotační podpory si můžou obce veli-
kosti nad 3000 obyvatel sáhnout le-
tos poprvé v historii. Předpokládané 
celkové náklady rekonstrukce této 
komunikace činí Kč 3,0 mil., přičemž 
možná dotační podpora je 50% z vy-
naložených nákladů. 

O dalších akcích bych chtěl pojednat 
v pořadí dle jejich významnosti nebo také 
dle finanční náročnosti.
 Odkanalizování jižní části ulice Ná-
dražní. Jedná se o vybudování hlavního 
řadu splaškové kanalizace v délce 531m 
o průměru 90mm, na který bude napojeno 
12 ks tlakových přípojek. Předpokládaná 
cena dle projektové dokumentace činí 
cca Kč 3,8 mil. V průběhu měsíce dubna  
a května očekáváme otevření dotač-
ní výzvy od Olomouckého kraje, která 
se týká vodohospodářské infrastruktury  
a do které se určitě přihlásíme s nadějí na 
dotační podporu ve výši 50% uznatelných  
nákladů.
 Kalová koncovka. Po 13 letech pro-
vozu čistírny odpadních vod bude nutné 
vyměnit kalovou koncovku, kterou je  
v našem případě odstředivka. Náklady 
na pořízení nové odstředivky budou činit 
celkem cca Kč 1,5 mil.
 Již výše zmíněná rekonstrukce ko-
munikace propojující ulice K Zámeč-
ku a Dr. Březiny. Bude zahrnovat nový 
asfaltový koberec lemovaný z části při-
dlažbou a z části obrubníky (kvůli vodě), 
široký 3,5 – 4m a dlouhý 230m. V neza-
stavěné části bude komunikace doplněna 
otevřeným příkopem na odvedení dešťo-
vých vod, který bude v zastavěné části 
pokračovat zrekonstruovanou dešťovou 
kanalizací. Komunikace bude nasvětlena 
novým veřejným osvětlením za cca Kč 
0,35 mil. Do komunikace bude vložen 
hlavní řad splaškové kanalizace v délce 
70m za cca Kč 0,35 mil.
 Rekonstrukce autobusových zálivů 
na Třídě Adolfa Kašpara. Touto inves-
tiční akcí sledujeme především výměnu 

Autor fotografie: J. Baslar

Divadelní představení 

„Ať žije Pušón“

- pokračování na str. 2 -
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neustále rozbourané přidlažby a její nahrazení žulovým dvou-
řádkem. Plocha obou zálivů bude nově vyskládána žulovou 
kostkou, přičemž bude vyspraveno podloží tak, aby po dešti 
voda plynule odtékala (u ARMEX).  Hodnota těchto prací bude 
cca Kč 1,2 mil.
 Parkovací stání za OD Jednota.  Tato akce by měla posílit 
možnost parkování v centru obce o 20 nových parkovacích míst. 
Bude využito prostranství mezi zpevněnou plochou za OD Jed-
nota a plochou zahrádek za panelovými domy. Zrekonstruovaná 
plocha bude doplněna vhodnou zelení. Celkové náklady budou 
činit cca Kč 1,2 mil.
 Příjezdové komunikace k rodinným domům (jedná se  
o části pozemku od hranice veřejné komunikace, resp. chod-
níku, po hranici soukromého pozemku, která je ve vlastnictví 
obce). V letošním roce chceme pokračovat v budování těchto 
příjezdových komunikací, které v rámci zkrášlování obce budu-
jeme v přírodních materiálech, tj., v žulové kostce. Tentokrá-
te budou navazovat na ulici 8. května, Jana Žižky a Ve Slévi  
a budou stát celkem Kč 0,9 mil.
 Zateplení fasády budovy Penzion, kterého bude využito 
k obnově vzhledu této budovy dle původních historických do-
kumentů. Do konce dubna bude ukončeno výběrové řízení na 

zhotovitele díla. Očekáváme, že celková cena bude do Kč 3,0 
mil. V budově Penzionu bude také v hodnotě cca Kč 1,3 mil. 
zrekonstruován výtah, který bude, na rozdíl od dosavadního  
výtahu, průchozí.
 Vnitřní rekonstrukce kulturního domu. V letošním roce by-
chom chtěli ukončit vnitřní rekonstrukce kulturního domu, které 
byly započaty v roce 2017. Bude se jednat zejména o dokonče-
ní úprav v hlavním sále, kompletní rekonstrukci celého druhého 
patra, nové schodiště, úpravy WC, zejména dámských včetně  
1 místa pro imobilní občany, to vše za cca Kč 2,2 mil.
 Dokončení vnitřních rekonstrukcí Obecního klubu.  
Budou provedeny opravy poslední nezrekonstruované místnosti, 
zejména pak demontáž a zhotovení nového stropu, nová elektro-
instalace a opravy omítek v souhrnu za cca Kč 0,4 mil.
 Zateplení horní části a nový nátěr budovy č.p. 940. Jedná 
se o budovu u MŠ, ve které se nachází 17 bytových jednotek ve 
vlastnictví obce. Tato akce v hodnotě cca Kč 0,8 mil. by měla 
zamezit vlhkým stropům v bytech pod střechou, měla by také 
obnovit hezký vzhled budovy.

 Areál Vlčí důl.  V letošním roce budeme pokračovat s dal-
šími úpravami areálu Vlčí důl a to jak s opravami venkovními, 
tak také s opravami uvnitř hotelu. Pokud se interiéru týká, je 
plánována rekonstrukce a modernizace restaurace včetně nové 
elektroinstalace a rozšíření dámských WC za celkových cca Kč 
0,6 mil.. Venkovní úpravy v souhrnné hodnotě cca Kč 0,45 mil. 
zahrnují výměnu okapů, nátěr střechy, výměnu brány, doplnění  
a opravy plotů.
 Odbahnění a rekonstrukce břehů Zámeckého rybníka. 
Zámecký rybník je již nějakou dobu vypuštěn, aby co možná 
nejvíce vyschnul a byl tak připraven na odbahnění. Současně 
budou zrekonstruovány jeho hráze, přičemž kamenné obložení 
bude zvednuto o jednu řadu. V tuto chvíli je již na základě pro-
vedeného výběrového řízení podepsána smlouva o dílo s firmou 
EKOZIS s.r.o., ze které vyplývá cena uvedených prací ve výši  
Kč 1,3 mil. jakož i termín dokončení prací do konce července t.r.
 Rekonstrukce skleníku.  Během krátké doby chceme provést 
zásadní rekonstrukci dalšího skleníku v areálu zahradnictví po-
blíž Oranžerie. Bude vyměněna střecha i boční stěny skleníku 
v materiálu polykarbonát, což umožní rozšíření výroby a sorti-
mentu zahradnických produktů.  Hodnota díla cca Kč 0,56 mil.
 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň.  Chceme udržet, dovo-
luji si tvrdit, nadprůměrnou úroveň obecní zeleně, odpovídající 
lázeňské obci. Proto zahrnuje návrh rozpočtu ve srovnání se sku-
tečností roku 2018 nepatrně navýšenou částku pro údržbu zeleně 
Obecními lesy Bludov s.r.o. ve výši Kč 2,9 mil.
 Projektové dokumentace, urbanistické a architektonické 
studie rozvoje obce.  Na tyto práce vyčleňuje rozpočet obce 
v roce 2019 celkem Kč 1,4 mil. Z toho jen na dokumentaci pro 
stavební povolení na vybudování chodníku na ulici 8. května od 
Panenky Marie po rodinný dům Ing. Dobeše, na který bude na-
vazovat stezka podél komunikace I/44 až k železničnímu přejez-
du u Habermannova mlýna, Kč 0,6 mil. Z této kapitoly obecní-
ho rozpočtu budou dále financovány např. projektové práce na 
nový chodník na ulici Bohutínská od křižovatky u Léharovy vily 
v první fázi po ulici Kroupova nebo také projektové práce na 
připojení pitné vody do lokality Habermannovy vily, konkrétně 
do domu č.p. 69 s obecními byty.
 Aby byl život v naší obci skutečně pestrý, rozdělí obecní roz-
počet v rámci obecních dotací na podporu sportovní a kulturní 
činnosti, na provozní potřeby obecních spolků, na péči o přírodu 
a krajinu a na výsadbu sadů celkem Kč 0,874 mil.
                                Ing. Pavel Ston, starosta obce

Starosta obce Bludov
vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 vedoucí/ho Kulturního domu Bludov, 
organizační složky obce Bludov 

pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným 
nástupem do pracovního poměru 1.7.2019 

s šestiměsíční zkušební dobou, platová třída 9. 

Informace na tel. 583 301 442 starosta obce Ing. Ston
                         583 301 432 tajemník obecního úřadu Ing. Kolínek
             e-mail:  ston@ou.bludov.cz
                        kolinek@ou.bludov.cz
Předpoklady:
   vzdělání vysokoškolské nebo střední ukončené maturitní zkouškou
   způsobilost k právním úkonům
   bezúhonnost
   znalost jednacího jazyka 

Ostatní předpoklady:  
   praxe v oblasti kultury a cestovního ruchu 
   zkušenosti s vedením pracovního týmu a organizační schopnosti  
   orientace v sestavování rozpočtu a v dalších ekonomických činnostech
   ŘP sk.B a praxe v řízení automobilu

Přihlášení:
P ř i h l á š k u, ve které bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum  
a podpis uchazeče doplněnou přílohami:

1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti,  
dovednosti a  zkušenosti)

2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání
4. vize rozvoje kultury, činnosti kulturního domu a obecního klubu  

v nejbližších letech (na stránku A4) 
5. výčet vámi realizovaných aktivit z oblasti kultury a cestovního ruchu

předat nebo zaslat do 10.00 hodin dne 31.5.2019 na adresu: 
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 

Vybraní kandidáti na místo vedoucí(ho) kulturního domu budou pozváni 
k ústnímu pohovoru dne 11.6.2019 od 8.00 hod., 

který proběhne na Obecním úřadě v Bludově.
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Starosta obce Bludov podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
 dne 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 a
 dne 25. května 2019 od   8:00 do 14:00

2. Místem konání voleb 
v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování v prostorách Kulturní-
ho domu Bludov, Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro oprávněné 
občany s trvalým pobytem v ulicích:
8. května, Ermisova, Husova, Lázeňská, Masarykova, Na Vis-
kách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, Polní, Stará, Špalkova, 
Tyršova, U Rybníčku, Ve Slévi, Ztracená

v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování v prostorách Kulturní-
ho domu Bludov, Tř. A. Kašpara 353, Bludov, pro oprávněné 
občany s trvalým pobytem v ulicích:
Bludoveček, Bohutínská, Dr. Březiny, Družstevní, Hrabenovská, 
Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně, Na Hradě, Nová dědina, 
Rudolfa Kordase, Sokolská, Tř. A. Kašpara, Úzká, V Potokách, 
Vlčí Důl, Žerotínova

v okrsku č. 3 je místnost pro hlasování v Obecním klubu Blu-
dov, Tř. A. Kašpara 340, Bludov pro oprávněné občany s trva-
lým pobytem v ulicích:
Boženy Němcové, Čapkova, Jiráskova, Komenského, Krátká, 
Kroupova, Nerudova, Plk. Karla Hlásného, Příční, Řed. Fr. Lé-
hara, Slepá, Školní, Vančurova, Vitonínská, Za Školou, Zahradní

3. Voliči bude umožněno hlasování do Evropského parlamentu 
po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky 
platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky. Volič, který je obča-
nem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občan-
ství jiného členského státu. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.

5.  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve voleb-
ní místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

Ing. Pavel Ston 
starosta obce Bludov

Oznámení o dni a místě konání voleb  
do Evropského parlamentu 

 

Olomoucký kraj 

 
si Vás dovoluje pozvat na informační semináře k dotačnímu programu 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI III. 

 
 Zvažujete výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla? 

 Zajímají Vás podmínky, za kterých je možné o kotlíkovou dotaci požádat? 

 Rádi byste získali informace o výši možné podpory a způsobu jejího vyplácení? 

 Potřebujete pomoc při vyplnění žádosti o poskytnutí dotace? 
 

Využijte nabídky Olomouckého kraje a zúčastněte se některého z informačních seminářů, 
na kterých bude představen dotační program, prezentována žádost, způsob jejího vyplnění a další 

potřebné informace. Budete mít také možnost vznést své dotazy  
a individuálně konzultovat problematiku kotlíkových dotací. 

Termíny a časy konání jednotlivých seminářů jsou uvedeny na druhé straně pozvánky.   

Dotační program naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje  
www.olkraj.cz/kotlikovedotace,  

v části Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. 
 

Účast na seminářích je bezplatná. 

Dotační program je vyhlášen v rámci projektu Olomouckého kraje „Snížení emisí z lokálního 
vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.“ realizovaného v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1). 

 
 

 

Termíny a místa konání seminářů 
 

KDE Místo konání KDY V KOLIK 

Lipník nad 
Bečvou   

Kulturní dům Echo, společenský sál, Novosady 1380,  
751 31 Lipník nad Bečvou 6. 5. 2019 

10:00 – 15:00 

Mohelnice Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o.,  
Malý sál – Kino, Lazebnická 974/2, 789 85 Mohelnice 7. 5. 2019 

Jeseník Městský úřad Jeseník (budova IPOS), velká zasedací 
místnost, Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník 9. 5. 2019 

Šternberk Kulturní dům Šternberk, konferenční sál,  
Masarykova 307/20, 785 01 Šternberk 13. 5. 2019 

Přerov Magistrát města Přerova, zasedací místnost – dvorní trakt 
v 1. patře, Smetanova 7, 750 02 Přerov 14. 5. 2019 

Konice Zámek Konice, zasedací místnost v 1. patře,  
Kostelní 46, 798 52 Konice 15. 5. 2019 

Uničov Městské kulturní zařízení Uničov, malý sál,  
Moravské náměstí 1143, 783 91 Uničov 16. 5. 2019 

Hranice Zámecký klub Hranice, Pernštejnské náměstí 1  
(nad zámeckou zahradou), 753 01 Hranice 20. 5. 2019 

Litovel 
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 779, 784 01 

Litovel 
Budova 2, velká zasedací místnost (1. patro) 

21. 5. 2019 

Šumperk Městský úřad Šumperk, velká zasedací místnost,  
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 22. 5. 2019 

Prostějov Magistrát města Prostějova, oddělení Duha - Kulturní klub 
u hradeb (1. poschodí), Školní 4, 793 01 Prostějov  27. 5. 2019 

Zábřeh Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský 
domov Zábřeh, Sušilova 40, 789 01 Zábřeh 29. 5. 2019 12:30 – 15:30 
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Hranice Zámecký klub Hranice, Pernštejnské náměstí 1  
(nad zámeckou zahradou), 753 01 Hranice 20. 5. 2019 

Litovel 
Městský úřad Litovel, nám. Př. Otakara 779, 784 01 

Litovel 
Budova 2, velká zasedací místnost (1. patro) 

21. 5. 2019 

Šumperk Městský úřad Šumperk, velká zasedací místnost,  
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 22. 5. 2019 

Prostějov Magistrát města Prostějova, oddělení Duha - Kulturní klub 
u hradeb (1. poschodí), Školní 4, 793 01 Prostějov  27. 5. 2019 

Zábřeh Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský 
domov Zábřeh, Sušilova 40, 789 01 Zábřeh 29. 5. 2019 12:30 – 15:30 
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Ve středu 20. března 2019 se v kulturním domě od 18:00 do 
21:00 uskutečnilo 3. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno 
bylo všech 15 zastupitelů, zasedání řídil starosta Pavel Ston, ově-
řovateli zápisu byli zvoleni Milan Klimeš a Jindřich Matěj. Zápis 
vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. Převážná část hlasování 
s výjimkou několika, na něž bude upozorněno, byla jednomysl-
ná. Starosta informoval o splnění všech úkolů zadaných minulý-
mi zasedáními zastupitelstva.

Informace o obchvatu a opravě silnice
Hned v úvodu vystoupil Martin Smolka, ředitel Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Správy Olomouc a informoval přítomné o aktuál-
ním stavu příprav realizace obchvatu Bludova a rekonstrukce 
silnice I/44 od zámku ve směru na Postřelmov. V březnu bylo 
pro potřeby obchvatu vykoupeno cca 70 % pozemků, přičemž to 
vypadá, že do 2 měsíců by mohl být vykoupen zbytek. Je již po-
dáno několik žádostí o stavební povolení a je vypsáno výběrové 
řízení na výběr dodavatele projektové dokumentace pro realizaci 
stavby, na jejíž vypracování předpokládají cca 6 - 7 měsíců. Za-
čátkem roku 2020 bude následovat výběrové řízení zhotovite-
le stavby, na přelomu roků 2020/2021 se předpokládá zahájení 
stavby. Stavba by měla trvat zhruba 3 roky a měla by stát cca 3,5 
miliardy Kč. Poté ještě doplnil, že udělají všechno pro to, aby 
s touto stavbou byla dokončena i menší stavba přípojky mezi 
Chromčí a silnicí I/11, stavba by neměla být narušena žádným 
archeologickým průzkumem.
 K rekonstrukci silnice I/44 od zámku na Postřelmov sdělil, 
že nepovedená rekonstrukce povrchu formou dvouvrstvého mik-
rokoberce, která byla provedena před několika lety, bude nahra-
zena v roce 2019 odfrézováním horní 4 cm vysoké obrusné vrst-
vy a pokládkou koberce nového. Někde bude potřeba zasáhnout 
i do vrstvy spodní.

Zpráva o činnosti rady obce a výborů
Zprávu o činnosti rady za období prosinec-březen přednesl mís-
tostarosta Josef Ťulpík. Rada se v té době sešla třikrát a kromě 
běžné agendy se zabývala především tímto: možností zahájení 
zpracování Změny č. 03 územního plánu obce, cenou stočného 
a vodného na rok 2019, jmenováním členů komisí a rozhodla 
nevypsat konkurzní řízení na obsazení místa ředitele ZŠ. Zastu-
pitelstvo zprávu schválilo. Dále vzalo na vědomí zápisy z jedná-
ní finančního výboru 26.2.2019 a kontrolního výboru 27.2.2019.

Rozpočtové změny, účetní závěrka
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 11 schvále-
né radou obce 17.12.2018, které řešilo v závěru roku „dočišťo-
vání“ konečných změn příjmů a výdajů v rámci paragrafů. Dále 
zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce za rok 2018 obce 
bez výhrad a připomínek.

Čerpání dotací z rozpočtu obce 2018
Z Dotačního programu obce za rok 2018 bylo rozděleno celkem 
767.000 Kč, nevyčerpáno zůstalo 41 Kč. Ke všem poskytnutým 
dotacím bylo obci doloženo řádné vyúčtování. 
 Zastupitelstvo dále jednalo o dotacích poskytnutých mimo 
rámec Dotačního programu obce. V průběhu roku 2018 došlo 
ke schválení a vyplacení 7 dotací z rozpočtu obce v celkové výši 
3.370.000 Kč. (z toho největší část 2,75 mil. Kč šlo SK Bludov 
jako obecní příspěvek na přístavbu šaten).
 V diskusi se M. Klimeš zeptal, jestli je v roce 2019 počítáno 
s podobným objemem financí mimo rámec dotačního programu. 
Starosta odpověděl, že v roce 2019 s takovým objemem není po-
čítáno. Zastupitelstvo vzalo přehled na vědomí

3. zasedání zastupitelstva obce

Dotační program obce na rok 2019 
Ve stanoveném termínu bylo podáno 24 žádostí, které obsáhle 
projednaly komise životního prostředí a komise kulturní, mlá-
deže a sportu, které navrhly rozdělení dotací v celkové výši 
874.000 Kč (v roce 2018 802.000 Kč). Rada veškeré návrhy ko-
misí převzala.
 V diskusi Stanislav Balík okomentoval projednávání žádostí 
o dotace komisí kulturní, mládeže a sportu. Upozornil, že komise 
zahájila činnost ve volebním období 2018 - 2022 v novém slo-
žení, které neslo i nové pohledy na posuzování žádostí o dotaci. 
Dávali důraz na podporu mládežnických aktivit, nedrželi se ne-
psaného pravidla navrhnout výši min. stejnou jako v roce minu-
lém nebo navýšené o nějaké procento, posuzovali finanční výši 
projektu a k tomu úměrnou výši dotace, mohlo se stát, že někdo 
dostal i víc, než žádal nebo dokonce méně než v roce loňském. 
M. Klimeš reagoval, že dle jeho názoru je nesprávné dát víc, než 
bylo zažádáno, to neodpovídá pravidlům dotačního programu. 
Informoval s nelibostí, že Českému svazu ochránců přírody je 
opět v roce 2019 navrhována výše dotace snížená o 50 % proti 
žádosti. S. Balík odpověděl, že pravidla dotačního programu ne-
říkají nic o tom, že nemůže být dotace vyšší, než je žádáno. Ko-
mise navrhla více, než bylo žádáno, pouze tam, kde obecní dota-
ce činí jen část příjmů celého projektu. Přístup komise k návrhu 
výše dotací poukázal na třech příkladech: náklady projektu mlá-
dež hasiči 200.000 Kč, žádost 80.000 Kč, komise navrhla dotaci 
100.000 Kč; náklady projektu Český zahrádkářský svaz 14.000 
Kč, žádost 14.000 Kč, návrh dotace 7.000 Kč; náklady projektu 
Junák 146.000 Kč, žádost 50.000 Kč, návrh dotace 58.000 Kč. 
Zdůraznil, že komise se při posuzování žádostí dívá i na to, jaké 
doklady jsou předkládány při vyúčtování dotací a výstup, který 
byl předložen na jednání zastupitelstva obce, je jednomyslným 
závěrem hlasování komise, která je složena z členů navržených 
subjekty zastoupenými v zastupitelstvu. Dále doplnil, že komise 
provádí kontroly přímo v terénu, studuje výroční zprávy apod. 
M. Klimeš sdělil, že není proti navýšení dotací mládežnickým 
spolkům. Navrhl navýšit dotaci pro ochránce přírody z 15.000 
Kč na 20.000 Kč. Karel Bank doplnil, že navýšení dotace ha-
sičům je zasloužené. S. Balík s nadsázkou poprosil zastupitele, 
kteří jsou členy spolků, aby nezačali navrhovat navýšení dotací 
pro „své“ spolky.
 Návrh navýšit dotaci ochráncům přírody nebyl schválen  
(6 pro, 8 proti, 1 se zdržel). Původní návrh rozdělení dotací byl 
jednomyslně schválen.

Obecní rozpočet na rok 2019
Starosta obsáhle několik desítek minut komentoval předlože-
ný obecní rozpočet na rok 2019, o němž pojednává samostatný 
článek v tomto Bludovanu. Diskuse se vedla o výši vkladu do 
Nadace Karla staršího ze Žerotína, kdy M. Klimeš navrhl snížit 
tento vklad o milion na 250.000 Kč a zbývající částku ponechat 
v rozpočtu obce pro uchování kulturních hodnot v obci. S. Balík 
odmítl Klimešův návrh s tím, že finance vložené do nadace ne-
bude nutno (oproti obecnímu rozpočtu) utratit v daném roce, na-
dace má větší šanci získat dotaci a další příspěvky a zmnožit tak 
finance; nadace má záměr začít fungovat skutečně jako nadace a 
vytvořit dotační program, do kterého by se mohli zapojit občané 
a spolky s aktivitami pro uchování kulturních hodnot v obci.
 Zastupitelstvo poté hlasovalo o několika pozměňovacích  
návrzích, především finančního výboru vedeného M. Klimešem 
– nejprve schválilo větší pozměňovací návrh rady, poté 14 hla-
sy (1 se zdržel) schválilo modifikovaný návrh finančního výboru 
navýšit výdaje na zpracování urbanistických a architektonických 
studií rozvoje o 500.000 Kč. Neschválilo návrh 500.000 Kč na 
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výdaje na projektovou dokumentaci pro zlepšení průjezdnosti 
a bezpečnosti křižovatky u zámku (pro odmítnutí tohoto návr-
hu finančního výboru bylo 9 zastupitelů, proti 2 a 4 se zdrže-
li). Schválilo modifikovaný návrh finančního výboru na údržbu  
a opravu nátěrů vyhlídky Na Brusné ve výši 150.000 Kč (12 pro, 
1 proti, 2 se zdrželi). Zamítlo (12 pro, 2 proti, 1 se zdržel) ná-
vrh finančního výboru zřídit za cca 5 mil. Kč (4 mil. Kč dotace  
a 1 mil. Kč vklad obce) sběrný dvůr. Zamítlo návrh M. Klimeše 
snížit vklad obce do nadace (pro Klimešův návrh hlasovali 2, 
proti 9, zdrželi se 4). Schválilo návrh starosty navýšit výdaje na 
vybudování sjezdů na ulici 8. května ve výši 500.000 Kč a návrh 
na zhotovení kamenného pylonu pro památku na ulici Nádražní 
ve výši 150.000 Kč (13 pro, 2 se zdrželi). V závěru jednomyslně 
zastupitelstvo schválilo celý rozpočet.

Projednávání Změny č. 2 územního plánu Bludov
Zastupitelstvo projednávalo změnu územního plánu č. 2. K jeho 
znění bylo při veřejném projednání vzneseno občany pět připo-
mínek, z nichž jedna neměla souvislost s touto změnou, takže 
zastupitelstvo schválilo negativní rozhodnutí o ní. Další čtyři  
s plánem souvisely a zastupitelé se v obsáhlé diskusi (zúčast-
nili se jí J. Ťulpík, M. Klimeš, S. Balík, P. Ston, L. Březina,  
J. Balhar, J. Čech) shodli, že nejsou spokojeni s tím, jak je zhoto-
vitel územního plánu vypořádal. Zastupitelstvo nevzalo na vědo-
mí (1 pro, 14 proti) jejich vypořádání s tím, že se k tématu vrátí 
buď na pracovní schůzce, příp. na příštím zasedání.

Pozemky pro obchvat Bludova
Zastupitelstvo nejprve revokovalo část svého usnesení týkající 
se výkupu pozemků pro obchvat obce z prosincového zasedání. 
Dále schválilo další sérii kupních smluv trojstranných, podobně 
jako na předchozích jednáních.

Žádost o odprodej pozemku 360 - žadatel VHZ Šumperk 
Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) požáda-
la obec o odprodej pozemku 360 – zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 17 m2 (v zahradách ulice Za Školou). Na pozemku 
se nachází stavba vodárenského zařízení (AT stanice), která je 
součástí vodovodního řadu ve vlastnictví VHZ. Stanici obec  
v roce 2018 převedla do majetku VHZ, součástí převodu byl 
také převod vodovodních řadů. VHZ žádá o odprodej pozem-
ku za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady 
za vypracování posudku a vklad do katastru nemovitostí bude 
hradit. Stavební komise s prodejem nesouhlasí, protože se poze-
mek může časem obci hodit, pokud se změní vodárenská tech-
nologie a vodárna nebude zapotřebí. Komise životního prostředí 
proti prodeji neměla námitky. Zastupitelstvo prodej 14 hlasy (1 
se zdržel) zamítlo a uložilo radě jednat s VHZ o možnosti dlou-
hodobého pronájmu pozemku.

Návrh pravidel pro udělování Čestného občanství 
obce a Pamětního listu obce Bludov
Tento bod navazuje na úkol z prosincového zastupitelstva, které 
radě uložilo, aby připravila úpravu pravidel pro pamětní listy. Za 
komisi kulturní, mládeže a sportu zcela nový dokument zpraco-
val její předseda S. Balík. Nová pravidla upravují stávající praxi 
pamětních listů a nově upravují možnost udělit čestné občanství. 
Dále propojuje čestné občanství s hrobem významného občana, 
řeší problém pamětního listu in memoriam a řeší otázku pamět-
ních listů pro zastupitele (do budoucna se jim nebudou udělovat). 
Komise navrhuje, aby se předávání pamětních listů uskutečňova-
lo každoročně na obecním plese. Vždy na podzim by mohli být 
občané vyzváni k podávání nominací, ty by pak koncem roku 
projednalo zastupitelstvo a mohly by být udělovány právě v rám-
ci obecního plesu. Zastupitelstvo nová pravidla schválilo.

Diskuse 
V diskusi vystoupil z pléna Josef Hruba, který připomněl pra-
starý spor ohledně možnosti vjezdu na svůj pozemek a soused-
ských sporů. Informoval o dopise adresovaném obci Bludov, ve 
které žádá obec, aby podala k soudu žádost o dovolání ve věci 
majetkoprávního uspořádání a vytyčení hranic pozemků 1582/1  
a 1570/1. Dle jeho informace postavila rodina Frankova s tichým 
souhlasem Místního národního výboru Bludov neoprávněně nové 
oplocení svého pozemku a tím udělala novou změnu hranic bez 
povolení katastrálního úřadu v Šumperku. Byl tak omezen příjezd 
k hospodářské budově na šířku 2,3 m. S. Balík doporučil zkon-
zultovat s právníkem, jaké možnosti má obec v této věci. Staros-
ta přislíbil, že do dalšího jednání zastupitelstva obce zjistí, co se  
v té věci dá ze strany obce udělat.
 Paní Kobzová se z pléna dotázala, kdy bude vybudován 
chodník podél silnice I/44 od Panenky Marie po konec obce. 
Starosta odpověděl, že obec chce v letošním roce dodělat projek-
tovou dokumentaci a případně zažádat o dotaci. V roce 2020 by 
se mohla akce realizovat, při výstavbě chodníku jsou uvažovány 
dva přechody. Součástí stavby chodníku by měla být i stavba 
cyklostezky, která bude pokračováním tohoto chodníku od domu 
p.Dobeše po Habermannovu vilu.
 Květoslava Cygrýdová se z pléna dotázala, jak bude řešen 
prodej obecních bytů na Olšankách, jestli již byl projednáván  
v radě obce. Starosta odpověděl, že v radě obce prodej bytů ješ-
tě projednáván nebyl, bude sestaven ve spolupráci s právníkem 
harmonogram prodeje, ten projednán na radě obce a nájemci  
o postupu informováni dopisem.
 Jana Holinková z pléna upozornila na reklamaci stavby hřbi-
tovní zdi - drolící se cihelné zdivo a na neprůchodnost naučné 
stezky přes lesopark Gryngle z důvodu spadených stromů. Sta-
rosta odpověděl, že reklamace se řeší a neprůchodnost naučné 
stezky taktéž. Stanislav Balík ml.

V letošním roce nás čeká spousta stavebních aktivit. Dovolte 
mi rozepsat se blíže o jedné z nich. Zmíním se o odstranění 
havarijního stavu autobusových zálivů u cukrárny na Tř. A. 
Kašpara.
 Jedná se o opravu souvrství a povrchovou úpravu dvou  
protisměrných zastávkových pruhů. Zálivy budou rozebrány 
do hloubky 700mm, nově vybetonovány a opatřeny novým 
povrchem, tvořeným žulovou kostkou 80/100 mm. Součástí 
prací bude rovněž částečné předláždění stávajících chodníků.
 Po dobu výstavby budou zřízeny náhradní nástupní 
plochy a zastávky autobusů. Pro směr jízdy k silnici I/11  

Oprava autobusových zálivů

(od kostela k cukrárně) bude dočasná nástupní plocha vybu-
dována ze silničních panelů tl. 150mm na ploše podélného stá-
ní těsně za stávajícím zálivem. Pro opačný směr jízdy bude 
dočasné nástupiště vybudováno v místě zeleného pásu mezi 
domy č.p. 200 a 163. Nástupiště bude upraveno geotextilií  
a vrstvou štěrku tl. 50mm.
 Rada obce vybrala na základě výběrového řízení jako zho-
tovitele stavby firmu EKOZIS spol. s r.o. Zábřeh. Práce byly 
zahájeny 8. dubnem s tím, že v současné době se vyřizuje 
zvláštní užívání silnice. Poté budou zahájeny vlastní stavební 
práce, které by měly být ukončeny k 30.6.2019.

Eva Kösslerová
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Bludovští vládcové IV. – Jan Jindřich Lucemburský, Prokop Lucemburský a Jošt Lucemburský (1352-1397)

Minule jsme končili tím, že aby byl umořen dluh Čeňka z Lipé, 
byl Bludov v roce 1352 prodán moravskému markraběti Janu 
Jindřichovi Lucemburskému. Začalo tak dvojí období – jednak 
půldruhé století, kdy Bludov patřil tzv. zeměpánům, tedy morav-
ským markrabatům (kteří od určité doby byli současně i českými 
králi). Toto období skončilo v roce 1504. Současně také s nástu-
pem Jana Jindřicha začala téměř stoleté éra Lucemburků jako 
formálních vládců Bludova. A konečně začalo sto padesát let 
dlouhé období, kdy se často lišil vládce formální a faktický. Vět-
šina z formálních vládců dávala Bludov (podobně jako většinu 
jiných panství) do zástavy nižším šlechticům, kteří vykonávali 
skutečnou vládu a správu majetku.
 Jan Jindřich Lucemburský se narodil na Mělníku 12. úno-
ra 1322 jako druhorozený syn českého krále Jana Lucemburské 
a Elišky Přemyslovny. Jeho starším bratrem byl pozdější král  
a císař Karel IV. S Janem Jindřichem se počítalo jako s dědicem 
Jindřicha Korutanského, když se oženil s jeho dcerou Marké-
tou. Dědictví Korutan byl zbaven dohodou Habsburků s císařem 
Ludvíkem Bavorským; manželství s Markétou bylo zneplatněno 
kvůli jeho údajné impotenci.
 To však zřejmě byla jen záminka - podruhé se oženil s Mar-
kétou Opavskou, dcerou vévody Mikuláše II. Opavského (tedy 
potomka nelegitimní větve Přemyslovců), s níž pak měl šest dětí. 
Po její smrti v roce 1363 se oženil ještě dvakrát – s Markétou 
Habsburskou a Alžbětou Oettingenskou, s nimiž ale děti neměl. 
Měl ještě nemanželského syna Jana, který se později stal litomy-
šlským biskupem a aquilejským patriarchou.

Busta Jana Jindřicha 
Lucemburského  

ve Svatovítské katedrále

 Bratr Karel IV. mu udělil mo-
ravské markrabství jako léno v roce 
1349 s tím, že jeho potomci nebu-
dou mít nárok na český královský 
trůn, pokud budou na živu Karlo-
vi potomci. Jan Jindřich působil  
v Karlových službách jako diplomat. 
Za sídelní město si zvolil Brno, kde 
také založil augustiniánský klášter,  
v jehož kostele měla tato vedlejší 
lucemburská větev nalézt své pohře-
biště. V kostele sv. Tomáše, dodnes 
stojícím, byl ale nakonec pohřben 
jen syn Jošt.
 Vedle tří dcer (Kateřina, Alžběta, 
Anna) měl tři syny – prvorozeného Jošta a Prokopa a Jana Sobě-
slava. Jan Jindřich zemřel v listopadu 1375, jeho hlavním dědi-
cem se stal Jošt, nicméně majetek rozdělil i mezi další dva syny, 
což později vedlo k velkým, tzv. markraběcím válkám mezi nimi 
o dědictví, umocněné zjitřenou situací po smrti Karla IV. (1378). 
Šlo v zásadě o občanskou válku.
 V držení bludovského panství ho vystřídal nejprve Prokop 
(narozen v roce 1358 v Brně). Ten vládl Moravě spolu s Još-
tem jako jediný spoluvládce, poté co zemřel v roce 1380 Jan 
Soběslav. Po jeho úmrtí se starší markrabě Jošt s Prokopem 
majetkově vyrovnali. Když byli zataženi do sporů mezi svými 
bratranci Václavem IV. a Zikmundem, skončila jejich spolupráce  

Pohádková „ Noc s Andersenem“

Poslední pátek v březnu se po celé republice konala skvělá akce 
„Noc s Andersenem“, do které jsme se spolu s naší knihovnou 
také zapojili. Sešli jsme se v knihovně a společně se zabydleli ve 
školní družině.
 Začali jsme večerní vycházkou, při které musely děti plnit 
rozmanité úkoly. Pokud úkol splnily, obdržely část mapy, která 
je na závěr dovedla k ukrytému pokladu.  Po návratu nás čekala 
večeře s tradičním (dětským) šampaňským. Potom jsme se pus-
tily do tvoření, každý si vystřihl a slepil nějaké zvířátko. Dále  
v programu bylo  plnění různých úkolů, pohádkový kvíz, kří-
žovka plná pohádkový postav. Děti si vyzkoušely svoji zručnost,  
ale hlavně vytrvalost.
 Program byl náročný a už byl čas jít spát, takže po večerní 
hygieně se všichni uložili do spacáků a na řadu přišla oblíbená 
pohádka na dobrou noc.
 Ráno po snídani byly děti odměněny pohádkovou knížkou  
a drobnými dárky. Před ukončením celé akce jsme ještě zakopa-
li svoje tajná přání pod strom „Pohádkovník“, který jsme před  
několika lety zasadili před knihovnou.

 Energie, která nás celou akcí provázela, byla velmi pozitivní, 
plná optimismu do života a tak děti odcházely domů spokojené  
a plné zážitků.
 Ráda bych poděkovala paní ředitelce Mgr.Iloně Křivohlávkové 
za umožnění využití prostor školy.
	 Soňa	Nikolovová,	vychovatelka	ŠD

Autor fotografií: Soňa Nikolovová
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Jošt Lucemburský Prokop Lucemburský

a rozhořela se zmíněná válka. Prokop měl oporu zvláště na se-
verní Moravě a ve Slezsku, celá země se ale dostala do varu, 
kdy se mnozí šlechtici vydali na dráhu loupežných rytířů. Válka 
skončila až v roce 1405 Prokopovou smrtí.
 V roce 1402 byl Prokop zajat bratrancem Zikmundem a dva 
roky vězněn v Prešpurku (dnešní Bratislava). Krátce po propuš-
tění zemřel – v září 1405 v Brně. Pochován byl v klášterním 
kostele v Králově Poli. Jako jediný z bratří měl potomka, nic-
méně nemanželského – syna Jiřího, který se později stal bene-
diktýnským mnichem v Monte Casinu (šlo o posledního žijícího 
známého mužského lucemburského potomka). Jinak celá morav-
ská větev Lucemburků vymřela po meči.
 Po Prokopově smrti se jediným pánem Moravy stal jeho  
bratr Jošt. Ten se narodil v Brně zřejmě v říjnu 1351. Ačkoli 
jej tak nevnímáme, byl to jeden z nejvýznamnějších Lucem-
burků. Nebyl totiž jen moravským markrabětem, ale i brani-
borským kurfiřtem a římsko-německým králem. Rovněž se 
zapojil do sporů mezi Václavem IV. a Zikmundem, a to na 
straně Zikmunda. Od něj získal braniborské markrabství, čímž 
se stal jedním ze sedmi říšských kurfiřtů, tedy volitelů řím-
sko-německého krále. Později změnil politický tábor a stal se 
Zikmundovým odpůrcem. V září 1410 byl na vzdor Zikmun-
dovi zvolen římsko-německým králem, nicméně již 18. led-
na 1411 na brněnském Špilberku zemřel. Ačkoli byl dvakrát 
ženatý (s Alžbětou Opolskou a Anežkou Opolskou), potomky  
neměl.
 Jak již bylo zmíněno, Jan Jindřich držel bludovské panství 
od roku 1352 do své smrti v roce 1375. Ve své závěti z 26. břez-
na 1371 odkázal hrad a vesnici Bludov spolu s Bratrušovem, 
Chromčí, Radomilovem a blíže neznámým Engelsdorfem (snad 
Bohutínem) synu Prokopovi. Vidíme zde jakýsi zárodek poz-
dějšího bludovského panství. Podle Jana Březiny se markraběcí 
války vedly i v okolí Bludova. Prokop držel formálně Bludov do 
roku 1397, kdy jej od jednoho z jeho zástavních věřitelů vykou-
pil markrabě Jošt, který jej vlastnil až do své smrti v roce 1411. 
Ještě za Joštova panství probíhal v roce 1406 spor mezi bratry 
Mikulášem (Nickem) a Kunešem Ribnarovými z Bludova a au-
gustiniánským klášterem v Krasíkově o to, komu patří krasíkov-
ská rychta. Nejvyšší komorník olomouckého práva Petr z Kravař 
rozhodl, že klášter v Krasíkově (Mariina Koruna) má bratřím 
Ribnarům vyplatit 10 kop grošů. Jestli byli tito bratři zástavními 
držiteli bludovského panství nebo jestli to byli držitelé nějakého 
bludovského svobodného statku, nevíme.
 Přes výše zmíněné zastavování Bludova různým majitelům 
se jeho markraběcí majitelé na panství alespoň občas zdržovali. 
Tak např. Jan Jindřich vydal na bludovském hradě v roce 1372 
listinu, kterou osvobodil město Uherské Hradiště od odúmrti.

 Na moravská markrabata máme v Bludově jednu památku až 
dodnes – je jím název Markrabina (říká se jí též Markabina či 
Markavina) pro dnešní pole, někdejší louky za řekou Moravou 
(z bludovského pohledu) po obou stranách silnice na Postřelmov. 
Je několik možností vysvětlení názvu – buď že právě některý  
z markrabat pozemek k Bludovu připojil (je jeden z mála za ře-
kou Moravou), nebo že jej za markrabat lidé vydobyli z bažin 
a udělali z něj louku, příp. že na něm proběhla nějaká událost 
spojená s markrabaty (bitva?).
 Příště se budeme věnovat jednotlivým zástavním držitelům  
a osudům Bludova v době prvních tří zeměpanských majitelů.

Stanislav Balík ml.
Prameny a literatura:
Jan Jindřich (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Jindřich).
Jošt Moravský (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jošt_Moravský).
Prokop Lucemburský 
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Prokop_Lucemburský).

Balík, S.: Od Markrabiny na Prostřední hora, Brno 2018.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská. Šumperský, staroměstský 
a vízmberský okres, Brno 1932.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Zdroj obrázků: 
Wikipedia.org, https://kingdomcomedeliverance.gamepedia.com
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Štolcová Alena upozorňuje, 
že Cvičení pro dospělé 

a Dětská jóga 
obnoví svoji činnost 

od 9. září 2019.

Štolcová Alena upozorňuje, 
že Cvičení pro dospělé 

a Dětská jóga 
obnoví svoji činnost 

od 9. září 2019.
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Vzpomínka

   

   Dne 12.5.2019 uplynuly čtyři roky od úmrtí 
mojí milované manželky, maminky a tety, 
paní 
Marie Adamové
S úctou a láskou vzpomíná manžel,  
synové František, Vladimír a Karel.

Dne 11. května by se dožil 100 let pan 
Jan Holinka
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. S láskou vzpomínají manželka, 
děti, Oldřich, Stanislav, Eva s rodinami.

POZVÁNKA na květen 2019
 

  3.5. 17:00 hod. Koncert KPH – Smetanovo trio /zámek/
  7.5. 18:00 hod. Kladení věnců /Pomník padlých/
18.5. 13:00 hod. Benefiční akce - Pomozte Jiříkovi /Vlčí důl, KD/
18.5. 16:00 hod. Koncert KPH – Jerieho a Solonková /zámek/
24.5. – 25.5.  Volby do Evropského parlamentu 
      /KD, Obecní klub/
30.5. 17:00 hod. Žákovská akademie /KD/
  2.6. 16:00 hod. Odpoledne s muzikou /Zahrada KD, KD/

   Maminky neumírají,
maminky jenom usínají,

aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí

Dne 26. května vzpomeneme nedožitých 
95. narozenin naší maminky, paní 

Ludmily Mackové

   Tak nečekaně si Tě osud musel vzít,
aniž jsi nám poslední sbohem mohl říct.

Dne 26.5. vzpomeneme úmrtí 

Rostíka Klimeše
S láskou a úctou vzpomíná maminka, bratr 
s rodinou a kamarádi. Od úmrtí uplynulo  
již 15 roků.

Ztichlo srdce otcovo,
odešlo už spát,

zůstaly jen vzpomínky
a vděčnost na stokrát

Dne 27. června uplyne smutných 9 let,  
co odešel náš tatínek, pan 

Alois Macek
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo 
jste oba znali a měli rádi. S úctou a láskou 
stále vzpomínají dcery s rodinami.

Malá skupinka bludovských ochranářů využila příznivého prů-
běhu jarních dnů a vydala se, jako každý rok, navštívit některou 
z orchidejových lokalit. Volba padla na nejbližší naleziště, a to 
přírodní památku Stráň u Slavkova pod Hostýnem. Jako první 
v Česku rozkvétá vstavač bledý – Orchis pallens. Je to krásná 
nažloutlá rostlina s tak zvaným šálivým květem. Ten neobsahuje 
nektar vyhledávaný hmyzem, hlavně čmeláčky (opylovači). Ty 
láká na návštěvu lesklou lepivou bliznou, barvou a jemnou vůní, 
protože je jako každá orchidea závislá na opylení hmyzem.
 Plni očekávání a napětí, jak orchidejky přečkaly zimu a v ja-
kém rozkvětu je najdeme, nacházíme lokalitu v nejlepším květu 
a tak naše foťáky dostaly zabrat. Žlutá záře rozkvetlých petrklí-
čů,  prvosenky jarní, doplněná neskonalou krásou jarně rozkvet-
lé louky s vytouženým vstavačem bledým (Orchis pallens). Tak 
naše mise za první rozkvétající orchideou dopadla dobře. 
   JH

Autor fotografií: Roman Procházka

Za první jarní  rozkvétající orchidejí

…víte, že cenu hejtmana Olomouckého kraje za přínos v ob-
lasti kultury obdržel pan dr. Jan Morávek, propagátor hudby  
a zakladatel Kruhu přátel hudby?  Kruh přátel hudby působí  
u nás v Bludově již dlouhá léta za velkého přispění právě  
dr. Jana Morávka.
…víte, že Olomoucký kraj a Spolek Odpady Olomoucké-
ho kraje uspořádal pro všechna města a obce kraje semináře  
o přípravě na rok 2024, kdy má být podle zákona razantně 
omezeno povolení ke skládkování komunálních odpadů?   
Cílem je připravit se na toto omezení a najít společnou cestu 
k jeho naplnění.
…víte, že se 22. května 2019 bude na MěÚ Šumperk na Jesenické 

Zprávy z Olomouckého kraje

ulici konat seminář pořádaný Olomouckým krajem, který bude 
informovat o podávání žádostí o „kotlíkové“ dotace? Žádosti 
se budou moci podávat elektronicky od 4. června na webových  
stránkách Olomouckého kraje.
…víte, že se i letos podle dlouhodobé předpovědi meteorologů 
se musíme připravit na boj se suchem? Šetření s pitnou vodou 
budou provázet investice do vodního hospodářství na všech 
úrovních. Například se zvýší se podpora výstavby nových  
rybníků a tůní.

Ing. Milan Klimeš, 
náměstek hejtmana pro životní prostředí, lesnictví a zemědělství                                                                    

Kontakt: m.klimes@olkraj.cz, telefon : 585 508 849                         
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Zveme širokou veřejnost z Bludova i okolí 
v neděli 5. května od 10:00 do 12:00 

do krásných historických prostor 
v přízemí bludovské fary. 

Zde budete moci ochutnat čerstvou filtrovanou kávu Dalecho  
z Etiopie i kávové speciality z brazilské kávy, kterou pro nás  
vypražila šumperská pražírna Jesen. Přijďte ochutnat třeba  

skvělé karamelové latte. Chystáme i něco k zakousnutí.  
Na místě pro vás připravíme čerstvé boží milosti podle  

tradičního receptu. Bude i domácí chessecake, malinový  
dort s mascarpone nebo křupavé toasty s husím masem.

 Dobrovolným příspěvkem za tyto dobroty podpoříte 
rekonstrukci varhan u kostelíčka Božího Těla nad Bludovem. 

Těší se na vás Spolek pro Kostelíček Božího Těla.

 

Nabídka pronájmu bytu v Bludově
Nabízím pronájem bytu v Bludově. Byt má velikost 

42 m2, 2+1 s balkonem v klidné části Bludova. 
Cena podnájmu je 5 500 Kč/měsíčně. 

Provozní náklady bytu jsou v ceně. V případě 
zájmu mě kontaktujte na tel. 739 221 121.

Tato akce se konala na počest bratra Františka Pecháčka - Bru-
čouna, abychom uctili památku a vzpomněli si na to, co pro 
bludovský skauting přinesl. Mj. spoustu rukodělných výrobků, 
které používáme dodnes. Byl mimořádně zručný – proto si jej 
připomínáme právě rukodělnou akcí – soutěží.
 V sobotu 6. dubna 2019 jsme se sešli u klubovny v 7 hodin 
a vydali jsme se na vlakové nádraží, ze kterého jsme jeli vlakem 
do blízkého Zábřeha. Došli jsme na druhou základní školu „Bo-
ženku“, kde byla krásně vybavená dílna. Nejdříve nám vedoucí 
představili nové nástroje a vysvětlili nám, jak se s nimi pracuje. 
Br. Roy nám rozdal dřevěný materiál, ze kterého jsme začali tvo-
řit. Každý si mohl vyrobit, cokoliv ho napadlo. Abychom měli 
co nejkrásnější výrobek, tak jsme řezali, šmirglovali, vypalovali 
do dřeva různé ornamenty atd. Po dlouhém tvoření jsme vyrobili 
opravdu pěkné  výrobky, např. lžíci, misku, kostku, domino atd. 
Ti nejúspěšnější z nás byli oceněni.
 S některým nářadím jsem pracovala poprvé a jsem moc ráda, 
že jsem si to mohla vyzkoušet. Akce byla velmi zdařilá a už teď 
se těším na další ročník.

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

Autor fotografií: Martin Dostál – Roy

II. ročník Memoriálu br. Bručouna
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Český halový pohár 2019 má za sebou první polovinu

Na první závod Českého halového poháru v běhu na 60m pře-
kážek se mladí hasiči vydali do Ostravy.  Zde se během jedno-
ho dne představilo 531 mladých hasičů z celé České republiky. 
Postupně ve čtyřech kategoriích běhalo dvacet bludovských zá-
vodníků. Nejlépe se dařilo Denise Šustkové z mladší kategorie 
dívek, která skončila na sedmém místě. Další naději v této kate-
gorii Lilianě Kulhajové, se nepovedl ani jeden pokus a skončila 
ve třetí desítce startovního pořadí. V kategorii mladší chlapci 
nejlépe zaběhl Lukáš Matějček, který obsadil 23. místo. Ve star-
ších dívkách se nejlépe dařilo Vendule Jílkové, která obsadila 
23. místo, kdy hned za ní na místě 24. skončila Lucie Ženčá-
ková. V kategorii starší chlapci se nejlépe umístil Patrik Soural, 
který skončil na 10. místě. Druhé kolo Českého halového poháru 
se uskutečnilo 23.-24. března v Jablonci nad Nisou. V sobotu 
soutěž zahájily starší dívky, kdy Vendula Jílková s časem 12,87s 
se umístila na 15. místě. V kategorii starší chlapci byl nejlepší 
Patrik Soural, který se umístil na 12. místě. Z dvanácti bludov-
ských závodníků si osm zaběhlo své osobní rekordy. V neděli 
nastoupila kategorie mladších chlapců a dívek. Zde jsme již brali 
medaile. V kategorii mladší dívky zvítězila bludovská závodnice 
Denisa Šustková s časem 14,35 s a Liliana Kulhajová skončila 
na pěkném 6. místě. Lukáš Matějček obsadil 23. místo. Po dvou 
závodech Českého halového poháru drží Denisa Šustková první 
místo a Liliana Kulhajová průběžné třinácté místo v kategorii 
mladší dívky. Lukáš Matějček drží průběžné 19. místo, Vendula 
Jílková 16. místo a Patrik Soural 10 . místo. Na podzim nás če-
kají ještě dva závody, a to v Praze a Ostravě.
     V sobotu 6. dubna se bludovští hasiči zúčastnili celorepubli-
kové akce „Ukliďme Česko“. Jedná se o akci, kdy dobrovolníci 
projdou obce, lesy a sbírají odpadky, které vyhazují nezodpo-
vědní občané. Hasiči se dali do úklidů naší obce. Obdrželi od 
svých vedoucích rukavice a pytle a vydali se uklízet. Nikdo  
z nás nepředpokládal, že nalezneme tolik odpadu, který jsme 
posbírali. Díky této akci je naše obec opět o něco čistší a krás-
nější. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se k nám při úklidu 
připojili. 
 15. května se mladí hasiči opět připojí k celorepublikové 
akci Český den proti rakovině, kdy budou prodávat žlutá kvítka. 
Tématem letošního 23. ročníku sbírky bude nádorová onemoc-
nění plic, stužka kvítka bude meruňková a příspěvek za 1 kvítek 
bude činit 20 Kč. Věříme, že se nám i v letošním roce podaří 
prodat hodně kvítků a tím přispět na dobrou věc. 

Autor fotografií: SDH Bludov

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V MŠ

Ukliďme Česko
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Hody, hody, doprovody… I letos jsme pro děti a rodiče připravili 
„Velikonoční tvoření,“ kde si děti mohly vyrobit různé výrobky  
a vyzdobit si domov s tématem Velikonoc. Zúčastnilo se celkem 
20 rodičů s dětmi a jelikož tvoření probíhalo ve čtyřech třídách, 
mohli si v klidu vyrobit cokoliv. Nejvíce se dětem líbilo vyrá-
bění slepičky z papíru a skleničky, dále mramorování vajíček  
a výroba velikonočních přáníček s kuřátky. Velký obdiv také 
získali barevní zajíčci z papíru a skleničky. Zajíčci sloužili  
k zápichu nazdobených vajíček, a nebo se mohli využít na  
zapálení svíčky. Věříme, že se tvoření rodičům i dětem líbilo 
a zároveň chceme poděkovat za účast a za radostnou přípravu 
velikonočních svátků. 

Monika	Vybíralová,	DiS.	učitelka	MŠ
Autor fotografií: Bc. Kateřina Nétková

Získejte až 127 500,- Kč

na pořízení nového 

TEPELNÉHO ČERPADLA

KOTLÍKOVÁ DOTACE
POSLEDNÍ ŠANCE!

             Kontaktujte nás:

tel.: 775 234 866   CRYOS s.r.o.
info@cryos.cz    Šumperská 814
www.cryos.cz     788 14 Rapotín 

CryoS
CHLADÍRENSKÝ SERVIS

očkování psů proti 

VZTEKLINĚ

ÚTERÝ 14.5.2019
16:30 – 16:50 hod.  na dolním konci u Panenky Marie
16:55 – 17:10 hod.  v zahradě kulturního domu  
17:15 – 17:30 hod.  na horním konci u lip
17:35 – 17:45 hod.  u Nealka

Očkování proti vzteklině stojí 150,- Kč, cena kombinace je 350,- Kč.
Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je 
vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět 
jater, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza. 

Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit, cena 1 tablety je 
35,- Kč na 10 kg váhy psa.
Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je 
přenašečem tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést i odblešení. Na zevní ošetření se 
používají preparáty, které zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je prevence boreliózy, která je 
přenosná nejen na psy, ale i na člověka. Tyto moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.

MVDr. Petr Šebesta, 28.října 885/29, 789 01 Zábřeh 
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Bludov rozhýbal běžecký závod

Středečním odpolednem 10.4.2019 ožila točna na horním konci 
Bludova. Konal se tu 31.ročník závodu Bludovský kros. 
 Dá se říci, že jednička za trojkou znamenala plno nového, 
co tento ročník zažil. Bylo to poprvé, co byly závody na jaře  
a ve středu. Trať byla nová, zkrácená, z důvodu velkých polomů 
v lese po vichřici. Celkem se závodu zúčastnilo 225 závodníků, 
což je dvojnásobek loňského roku.
 Ohlas byl tak velký, že při samotné prezentaci jsme museli 
hledat náhradní řešení s nedostatkem čísel pro dětské kategorie. 
Náhradní čísla z jiných kategorií byla přelepována a vypisována 
lihovou fixou v pořadí 601 a výše.
 V úplném úvodu samotných závodů se na startovní čáru po-
stavily ty nejmenší děti do 5 let věku v počtu 25 závodníků, kteří 
pro pocit „velkého“ závodníka zdolali pár desítek metrů běžecké 
tratě. Za to na ně čekala sladká odměna včetně cen z  Pradědova 
dětského muzea. 
 Dalším pokračováním závodu byly děti od 6 do 14 let, na 
které čekala trať dlouhá 2 400 metrů s mírným převýšením. Na 
startovní čáru se postavila početná skupina 91 závodníků. Vítě-
zem této tratě byl Tadeáš Küschner, který daný úsek zvládl pod 
10 minut času.
 Na samotný závěr se postavila masa dospělých závodníků, 
od 15 let věku až po samotného matadora běhu Otakara Srovna-
la (77 let). Celkem bylo na startovní čáře připraveno 109 běžců 
vyrazit na trať dlouhou 6 500 metrů s převýšením cca 184 metrů. 
 Začátek tratě pro dospělé byl shodný s dětskou tratí, běželo 
se směrem k Beránku a dále k včelínu. Nad včelínem byl mez-
ník pro rozdělení tratě (vlevo) pro děti a (2x vpravo) pro dospě-
lé směrem ke Kostelíku. Zde se proběhlo kolem kostela a dále 
po hrabenovských loukách na Zlatník. Od Zlatníku závodníci 
seběhli kolem rybníku a po napojení na cestu pod Petrovicí se 
vraceli nad hrabenovskými chatkami. Po táhlém stoupání se do-
stali do stejného místa jako na začátku. Trať závodu byla vlastně  
v podobě číslice osm. V tomto místě dvakrát po sobě odbočili 
doprava, kde vyběhli z lesa na pole za Kostelním vrchem a mezi 
lesní školkou pana Baslera proběhli do finálních metrů. Zde 
na běžce čekaly rozjásané děti, které si v cílové rovince plácly 
se závodníky. Toto jásání a plácnutí rukama přineslo nečekaně 
spontánní náladu. Na této hlavní trati byl absolutním vítězem  
v mužské kategorii Ondřej Jílek v čase 23 minut a 16 vteřin  
a v ženské kategorii Veronika Drtilová v čase 30 minut a 33 
vteřin.
V cíli závodu bylo pro závodníky připraveno občerstvení.  
Po zpracování výsledků proběhlo vyhlášení vítězů jednotlivých 
kategorií a na samotný závěr akce malá tombola. 
 Nemohu opomenou poděkování všem, co si přišli zaspor-
tovat. Dále patří velký dík týmu pořadatelů a sponzorům akce 
- obci Bludov za finanční podporu, firmě MK Fruit s.r.o. za 
dodání ovoce, Pradědovu muzeu za ceny, Cyklu Polách a syn  
za technické zázemí, lesům Bludov za vymetení točny a firmě 
Dormer Pramet.
 Již nyní začínáme přemýšlet nad dalším ročníkem a věříme, 
že opět přiláká mnoho sportovců ze širokého okolí. Je zde velká 
motivace se stále zlepšovat a soupeřit mezi sebou. Pokud člověk 
chce najít opravdové přátele, tak právě už proto by měl zkusit 
běžecký závod.
Sportu zdar.

František	a	Kateřina	Čmakalovi
Autoři fotografií:Jana Heclová a Petr Miča
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MAREK
Jerie
 
 

a

IVONA
Suma 
Solonkova

18. května 2019
v 16:00 hod.

na zámku Bludov

klavír

violoncello

Marek Jerie patří k nejvýraznějším českým violoncellistům 
své generace. Studoval na Pražské konzervatoři, na Akademii 
múzických umění v Praze a interpretační mistrovství si prohlou-
bil na kursech u slavných violoncellistů – Casalse, Rostropoviče 
a Navarry.
 Je členem Guarneri tria Prague, které s Ivanem Klánským 
a Čeňkem Pavlíkem v sezóně 2016/17 oslavilo 30té jubileum 
založení v tomto původním složení. S tímto ansámblem, nebo 
jako sólista vystupoval v mnoha důležitých hudebních centrech 
(londýnská Wigmore Hall, Rudolfinum Praha, Ženeva, Víde-
ň, Petrohrad, Varšava, Hamburg, Benátky, Madrid, Barcelona, 
Santiago de Chile, Buenos Aires) a dalších významných podiích  
v Evropě, Kanadě, Austrálii, Africe, Severní a Jižní Americe  
a v Japonsku.
 Jeho zásluhou byly znovuobjeveny, provedeny, nahrány  
a vydány opomenuté koncerty české violoncellové literatury  

18. století, např. Josefa Rejchy a Josefa Fialy. Řada soudo-
bých skladatelů, např. Thüring Bräm, Luboš Fišer mu věnovali 
své skladby. Nahrál mnoho sólových CD s klavírem, kytarou, 
houslemi nebo orchestrem a komplety klavírních trií Beethove-
na, Dvořáka, Mendelssohna, Šostakoviče, Schuberta, Mozarta  
a Brahmse, které byly mnohokrát mezinárodně oceněny (Diapa-
son d ́Or, CHOC, Le Monde de la Musique). 
 Po dobu 34 let působil jako profesor hry na violoncello 
a komorní hudby na Vysoké hudební škole v Lucernu. 

Ivona Suma Solonková se narodila v rodině, kde hudební vzdě-
lání patřilo k základním hodnotám všeobecného vzdělání.  Zača-
la se učit hře na klavír již ve svých pěti letech v Českých Budě-
jovicích u Marie Kotrčové. Setrvala v její  klavírní  třídě 13 let  
a tím získala výborné základy pro svojí další pianistickou drá-
hu. Od roku 1990 studovala na pražské hudební fakultě AMU  
ve třídě prof. Ivana Klánského.  V roce 1994 získala stipendi-
um na Vysoké hudební škole ve Švýcarsku, kde  pokračovala 
pod jeho vedením ve studiu sólového klavíru a začala se věnovat 
také komorní hudbě ve třídě prof. Marka Jerie. V roce 2000 zde 
získala sólistický diplom s vyznamenáním a nejvyším oceněním, 
(Master of Soloperformance) a zároveň prestižní cenu Edwina 
Fischera. Již během studia ve Švýcarsku se intenzivně věnova-
la violoncellovému repertoáru, a proto jí bylo na Vysoké škole  
v Lucernu nabídnuto místo korepetitorky violoncellových tříd.
 Od roku 1995 žije s rodinou ve švýcarském Lucernu. Ivona 
Suma Solonková je laureátkou různých národních i mezinárod-
ních soutěží, /Concertino Praga 1987, Beethovenův Hradec 1992, 
Pražské Jaro  1993, Orpheus Förderpreis 1998 a j. /. Vedle peda-
gogické a korepetitorské činnosti se věnuje především komorní 
hudbě a pravidelně vystupuje s významnými sólisty, především 
violoncellisty. Během svého více než 20-tiletého působení ve 
Švýcarsku spolupracovala s významnými hudebními osobnostmi 
jako např. M. Jerie, Ch. Poltera, G. Schiefen a doprovázela mno-
ho mezinárodnich violoncellových kurzů. (C. Brotbeck, Wen-
-Sinn Yang, G. Rivinius, A. Gerhardt a další.)  V současné době 
se i nadále věnuje komorní hře a to v nejrůznějších formacích.  
V rámci své pedagogické činnosti na hudební škole ve švýcar-
ském Zugu se aktivně podílí na výstavbě programu pro mimo-
řádné talenty. Její hra se vyznačuje vytříbeným stylovým roz-
lišením, kulturou zvuku a díky dlouholetým zkušenostem také 
schopností dokonalé hudební komunikace s komorními partnery. 
Jejím cílem v pedagogice je, vytvářet mladým talentům  prostře-
dí, které jim umožní plné rozvinutí jejich schopností.

Den Země se slaví celosvětově 22. dubna již od roku 1969. 
Vznikl na konferenci UNESCO v San Francisku a dnes je nej-
větším nenáboženským svátkem, který slaví společně více než 
miliarda lidí v téměř 200 zemích světa. Cílem je připomenout 
si ekologické otázky a dopady chování lidí na kvalitu životního 
prostředí.
 V naší republice se Den Země rozšířil především po roce 
1990 po změně politických poměrů. Součástí oslav je pravidel-
ně sběr a třídění odpadů posbíraných ve volné přírodě. Bludov-
ští ochránci přírody společný sběr odpadů pořádají již tradičně  
v dubnu – letos to bylo v sobotu 19. dubna. Sešli jsme se na 
parkovišti u Zámecké oranžerie a prošli jsme trasu naučné stez-
ky „Bludovská stráň“. Ti, kteří věřili, že se chování lidí mění 
a odpadků bude méně, než minulá léta, byli zklamáni. Pytle se 
postupně plnily nejrůznějšími odpady. U vstupu do stráně jsme 
našli dokonce větší černou skládku. Den Země jsme zakončili na 
vyhlídce Brusinka.
 Poděkování patří také dětským pacientům z bludovských 
lázní, kteří sbírali odpady v okolí lázeňského areálu. Nemůžu 

Den Země – nekončící úklid přírody od odpadků

nevzpomenout na bludovské hasiče, kteří si ve svém akcemi  
nabitém programu našli čas a 6. dubna se velice úspěšně zapojili 
do akce „Ukliďme Česko“.
 Teď záleží jen na nás všech, abychom si čistou přírodu  
udrželi, a příští rok se budeme moci pochlubit nižším počtem 
sesbíraných tun odpadů a tisíců uklizených pneumatik.

Ing. Milan Klimeš, předseda Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody Bludov
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SMETANOVO
TRIO

K U L T U R N Í  DŮM  B L U D O V  V Á S  Z V E

N A  K O N C E R T  K P H

 

 

V 17:00 HOD.

 

 NA ZÁMKU V BLUDOVĚ

 

 

 

J I T K A  ČE C H O V Á  –  k l a v í r

 R A D I M  K R E S T A  -  h o u s l e

J A N  P Á L E N ÍČE K  -  v i o l o n c e l l o

 VSTUPNÉ: 40,- Kč

V PÁTEK 3. KVĚTNA 2019

Ocenění  
  BBC MUSIC MAGAZINE 

 AWARDS 2007, 2017
 v oblasti komorní hudby

  DIAPASON D´OR
 září 2006, květen 2016

  BBC MUSIC MAGAZINE
 4x CD MĚSÍCE
 srpen 2005, září 2006, 
 prosinec 2008, květen 2016

  Sunday Times „CD týdne“
 duben 2016

  MusicWeb International
 CD měsíce června 2014

Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým kla-
víristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým 
souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci na-
vazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci, ale i další vý-
znamné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, 
které se setkávaly na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropo-
vič, Richter; Stern, Rose, Istomin). I dnešní členové Smetanova 
tria – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základ-
ním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá 
sólistická vybavenost hráčů. Na žádost pořadatelů čas od času 
kombinují svá triová vystoupení se sólovými skladbami tak, jak 
to odpovídá původní slavné tradici této komorní formace.
 Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimo-
řádnými mezinárodními úspěchy. Je pravidelným hostem vý-
znamných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský 
podzim, Concentus moraviae, Malostranské komorní slavnosti)  
a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, 
Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Lucembursko, Japonsko, Brazílie, 
USA, Egypt).
 Spolupracuje s předními dirigenty — Jiří Bělohlávek,  
Libor Pešek, John Axelrod, Michael Boder, Tomáš Hanus nebo 
Stanislav Vavřínek — a s domácími i zahraničními orchestry, 
z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, Orchestra 
della Svizzera italiana Lugano, Orchestre National des Pays de 
la Loire, Orquestra Sinfonica Brasileira, Symfonický orchestr 
hl. města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Komorní 
filharmonie Pardubice, nebo Moravská filharmonie Olomouc. 
 Smetanovo trio realizovalo celou řadu nahrávek u do-
mácích a zahraničních společností, od roku 2000 pravidelně 
nahrává pro firmu Supraphon. Tato spolupráce přinesla celou 
řadu prestižních ocenění u nás i v zahraničí – např. CD s díly 
Smetany, Suka a Nováka (Supraphon 2005 získala prestižní 
ocenění francouzských časopisů Diapason a Le Monde de la 

musique). Nahrávka byla rovněž vybrána britským BBC Music 
Magazine jako nahrávka měsíce srpna 2005 v oblasti komorní 
hudby. Další nahrávka Smetanova tria, tentokrát díla A. Dvořá-
ka (Supraphon 2006), byla opět oceněna BBC Music Magazi-
ne tentokrát jako nejlepší nahrávka měsíce září 2006, posléze 
obdržela významnou cenu roku 2007 v oblasti komorní hudby 
BBC Music Magazine Chamber Award a rovněž získala nej-
prestižnější francouzské ocenění CD nahrávek Diapason d‘Or. 
Nahrávka Čajkovského a Dvořáka (Supraphon 2008) obdržela 
cenu měsíce BBC Chamber recording of the month za prosi-
nec 2008. V roce 2010 vydal Supraphon CD s díly Mendelssoh-
na a Schuberta. Odborná kritika oceňuje „výjimečné sólistické 
kvality a brilantní techniku, dynamičnost hry, perfektnost sou-
hry…“ atd., mluví dokonce o „krevní spřízněnosti tří umělců…“ 
 V červnu 2012 dokončilo Smetanovo trio další velký pro-
jekt – soubornou nahrávku trií J. Brahmse, která vyšla u 
firmy Supraphon na podzim 2012. Na konci roku 2013 vyšel  
u firmy TRIART Recording 1. díl kompletního koncertantního 
díla J. Brahmse (Dvojkoncert op. 102 a Klavírní koncert d 
moll op. 15) ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové za  
řízení O. Kukala. Dalším CD Smetanova tria jsou kompletní tria  
D. Šostakoviče a M. Ravela vydané na začátku roku 2014  
u firmy Supraphon, oceněné mnoha prestižními časopisy Evropy 
(např. CD měsíce června 2014 MusicWeb International, Inter-
national Record Review5/2014, BBC Music Magazine 7/2014). 
V březnu 2016 vyšla u labelu Supraphon v podání Smetanova 
tria souborná nahrávka trií B. Martinů, která začala okamžitě 
sklízet úspěchy po celé Evropě a v USA. Zvítězila i v celosvěto-
vém hlasování o nejlepší komorní CD roku a získala tak prestiž-
ní BBC Music Magazine Award 2017.
 Smetanovo trio se v poslední době několikrát vypravilo na 
zahraniční pódia - absolvovalo turné do Francie, kde pod ve-
dením Johna Axelroda a za doprovodu Orchestre National des 
Pays de la Loire s bouřlivými ovacemi 7krát za sebou předneslo 
Beethovenův Trojkoncert pro 10 000 abonentů tohoto symfonic-
kého tělesa. V nedávné době bylo hostem festivalů a koncert-
ních řad Evropy - ve francouzském Cambrai, Chalonu, Nice  
a Aix en Provence, v anglickém Londýně a celé řadě dalších měst 
Velké Británie, v německém Mnichově, Würzburgu, Tübingenu, 
na festivalu Hohenloher Kultursommer, ale také v USA, Brazílii, 
Švýcarsku, Itálii, Francii a Egyptě. V této sezóně se Smetanovo 
trio prezentovalo vedle koncertů v Čechách (včetně vystoupení 
na Pražském jaru) zájezdy do Anglie (vč. vystoupení v prestižní 
londýnské Wigmore Hall), do Itálie, Německa, Rumunska a opě-
tovně na bezmála měsíčním turné 12 koncertů po USA, kde vy-
stoupilo na renomovaných pódiích např. ve Washingtonu, New 
Yorku, Philadelphii, Chicagu, Los Angeles, San Diegu.
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DH Bludověnka ve spolupráci s obcí Bludov zve na festival dechovek 
v Bludově, který se koná 29.6.2019 v areálu hasičské zbrojnice. 

Společně s Bludověnkou na festivale vystoupí DH Májovanka  
ze Slovenska a DH Mistříňanka. Začátek programu je ve 13,00 hod. 

Celým odpolednem provází slovem Antonín Pavluš.  
Podrobnější informace a kontakty v souvislosti s uvedenou  

akcí naleznete na webových stránkách DH Bludověnky 

www.bludovenka.cz 
Akce se koná za každého počasí. 

Bohaté občerstvení a dobrá nálada zajištěna, 
všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás

Ohlédnutí za výstavou Můj koníček
11. ročník výstavy Můj koníček je již minulostí. Výstava byla 
slavnostně zahájena ve čtvrtek 28. března. Velké díky patří člen-
kám SPOZu za přípravu občerstvení, za úvodní slova děkuji zastu-
piteli Ing. Milanovi Klimešovi. Na zahájení se se svým koníčkem 
ukázali i žáci hudební školy pod vedením pana učitele Machaly, 
se kterými jsme si zazpívali známé písničky. Největší radost mám 
z rostoucího počtu vystavovatelů. Letos jich bylo 28, a to značí, 
že stále jsou mezi námi šikovní lidé, kteří dokážou tvořit, sbírat  
a třeba i právě skrze výstavu inspirovat lidi kolem sebe.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ:
Adam Karel – bludovské přítisky k poštovním známkám
Balhar Jaroslav – CNC dřevořezby
Baslar Josef - obrazy
Bilachová Marie – pletení z pedigu
Domov Paprsek Olšany, p.o. – ruční práce
Flašarová Gabriela – ruční práce, sbírka dřevěných knoflíků
Halásková Naděžda – ruční práce
Hamplová Marcela – ruční práce
Havlíček Petr – sbírka vizitek
Chalupová Irena – fotografie
Ing. Kubíčková Marcela – háčkování a vyšívání
IVA-IVA, s.r.o. Bludov - patchwork
Jáněová Olga – paličkování a pletení
Janošková Kristýna - obrazy
Janza Michal – obrazy, sbírka hlavolamů
Karásková J. - pletení
Kotrlá Daniela – sbírka Pidifrků
Kubíčková Vlasta – ruční práce
Matura Pavel s manželkou – floristické dekorace
Nimmerrichterová Dana – ruční práce
Ottová Ludmila – sbírka kočárků a panenek
Pazourová Ivana – Quilling
Procházková Vlasta – ruční práce
Schauer Jiří – sbírka motýlů
Snášel Lubomír – sbírka vršků
Sobotková Milena – ruční práce
Vaňková Iveta – dřevěné produkty
Vepřková Vladimíra – patchwork

Závěrem děkuji za pomoc při instalaci výstavy, kterou bych 
sama určitě nedokázala nachystat do tak krásné, do detailu  
dotáhnuté podoby. A. Znojová
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ZŠ Bludov

Přednáška se zubní lékařkou
Péči o zdravý chrup je třeba věnovat náležitou pozornost již 
už od útlého věku každého dítěte, proto na naši školu pravidel-
ně každým rokem zveme také zubní lékařku Hanu Kupkovou, 
která má pro žáky 1. - 4. ročníku vždy připravenou zajímavou 
přednášku. Znovu si tak děti zopakují, jak důležité je pravidelně  
a správně čistit své zoubky, aby byly krásné a zdravé.

OZNÁMENÍ
Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov organizuje  
jarní sběr papíru do přistaveného kontejneru. Kontejner bude 
umístěn u budovy školní jídelny od 13. do 17. května 2019.  
Papír z domácností může být opatřen kódem do systému  
MESOH. Dozorující učitelé budou mít čtečky. Přijďte podpořit 
děti a přivezte přebytečný papír. Za papír už teď děkujeme.

Sbírka školních pomůcek
V měsíci březnu proběhla v naší škole sbírka školních pomůcek 
pro  hnutí Na vlastních nohou – Stonožku. Pastelky, propisovač-
ky, sešity, vodovky, fixy, nůžky, strouhátka, tužky, omalovánky, 
puzzle a další věci předal v sobotu 30. března 2019 velvysla-
nec ČR Martin Vítek a plk. Nejedlý 130 dětským uprchlíkům 
na předměstí Bagdádu. K předání došlo za přítomnosti ředitele 
uprchlického centra St. Marie a katolické školy Fr. Martina Da-
wooda v základní škole, která je součástí uprchlického kempu. 
Humanitární dar přivezl z České republiky plukovník Josef Ne-
jedlý ze Společného operačního centra MO.
 Většina dětí viděla pastelky, fixy a omalovánky poprvé v ži-
votě. Školní pomůcky  přinesly místním chlapcům a děvčatům 
radost a přispějí ke zkvalitnění jejich života. I díky nezištné po-
moci našich žáků a jejich rodičů se mohou děti ve škole vzdělávat.
 Jménem paní Běly Jensen i jménem svým děkuji všem, kteří 
přinesli nějakou pomůcku a kterým není lhostejné, jak žijí děti  
v uprchlickém táboře. Jsem ráda, že děti pomáhají dětem – a to 
je hlavní náplní Stonožky.

V.	Horáčková
Sbíráme plyšáky a hračky
Skupiny dobrovolnic a dobrovolníků ve spolupráci se Stonož-
kou pořádají ve volném čase různá zábavná odpoledne, soutěže  
a tvořivé dílničky pro děti ze sociálně slabších rodin, z azylo-
vých domů, dětských domovů a všude tam, kde je o jejich čin-
nost zájem. 

 Paní zubařka všechny žáky chválila za jejich vzorné chování, 
zajímavé dotazy a u prvňáčků byla velmi překvapena nad je-
jich zručností při čištění zubů. I my jí děkujeme za její návštěvu  
a cenné rady.

Blanka Pavelková

Slovíčkový král
Koncem března opět proběhla na naší škole soutěž v anglickém 
jazyce Slovíčkový král určená pro žáky 3. - 5. ročníku. Soutě-
žilo se ve třech kategoriích. Poměřit své znalosti a dovednosti  
v angličtině přišlo celkem 37 žáků (11 třeťáků, 11 čtvrťáků  
a 15 páťáků). Hravou formou žáci plnili úkoly, pracovali se  
slovníkem a ti nejstarší z nich museli dokonce zvládnout také  
poslechová cvičení. Všichni si s úkoly skvěle poradili a výher-
cům gratulujeme! 
Výsledky:

 Jako odměny využívají plyšáky a hračky, které jim poskyt-
nou děti a rodiče z rodin, kde je hraček dostatek, někdy i nadby-
tek. 
 Máte-li doma nějaké hračky a plyšáky, které můžete postrá-
dat, pošlete je do školy. Určitě najdou další uplatnění a mohou 
dalším dětem ještě udělat velkou radost!
Dále pořádáme sbírku dětského oblečení (do 6let).
Děkujeme V.	Horáčková

Soutěž pro děti „Nakresli zvíře ve znaku“
Každý rok děti z hnutí Na vlastních nohou - Stonožka kreslí 
krásné obrázky. Tématem pro rok 2019 jsou heraldická zvířata. 
To jsou ta zvířata, která najdeme nejen ve státních znacích, ale 
také třeba v erbech panovníků, ve znacích měst, krajů a oblastí 
různých míst světa. 

3. ročník
1. místo – Markéta Boráňová
2. místo – Matyáš Toman
3. místo – Adam Babnič

4. ročník
1. místo – Roman Mazák
2. místo – Nicol Jurenková
3. místo – David Kubíček

5. ročník
 1. místo – Eliška Zaoralová
 2. místo – Markéta Maturová a Dominik Sedláček
 3. místo – Adéla Navrátilová a  Štěpán Polášek

Blanka	Pavelková,	Dana	Králová,	Kateřina	Verebelyová
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 Soutěž je pořádaná ve spolupráci se Stonožkou a  Zoologic-
kou zahradou hl. m. Prahy (bližší informace podá V. Horáčková 
ze ZŠ v Bludově).
 Z obrázků bude uspořádaná v Galerii Gočárovy domy velká 
výstava. Výstava bude přístupná návštěvníkům zoo od 26. 10. 
2019 do 31. 3. 2020. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 
26. 10. 2019. V den výroční slavnosti Zoo Praha 28. 10. 2019 
proběhne vyhlášení vítězů.
 Do soutěže se zapojuje i naše škola. První výtvory začaly 
vznikat v  keramickém kroužku. Malí umělci pracují s nadšením 
a zápalem. Ať jim to vydrží a práce se daří!

V.	Horáčková

v kategorii 3D krokodýla Edu realizovaného Lukášem Holin-
kou z naší školy. Byli jsme velmi překvapeni z tohoto krásného 
umístění v tak velké konkurenci škol z celé republiky. Tvorba 
krokodýla byla nelehká. Z pletiva jsme museli vytvořit kostru, 
na kterou se pak lepidlem na tapety vrstvil papír. Nakonec Lukáš 
krokodýla nastříkal barvou a dále jsme mu domalovali krásné 
oči a úsměv. Lukáš také nasušil doma křížaly, kterým jsme Edu 
vyparádili. Finálně jsme vymysleli příběh o krokodýlkovi Edovi, 
který miluje ovoce ze svého sadu. Tato dřina však doslova ovo-
ce přinesla. Jako odměnu za první místo se všichni žáci z 5. B. 
pojedou bavit do herny Krokodýlek v Olomouci zdarma!  Tímto 
bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, že dotáhli s pomocí 
svá díla do zdárného konce a celé 5. B. přeji, aby se v herně 
dobře bavili.

Foto zdroj MK Fruit.
                                  Natálie	Navrátilová	(učitelka Vv)

Školní družina připravuje na letní prázdniny 
příměstský tábor.
Příměstský tábor je alternativou ke klasickým vícedenním tábo-
rům. Nabízíme dětem program na celý den a děti se večer vrací 
domů k rodině. Tábor je určen pro děti z 1.stupně naší základní 
školy.
Název : Tajuplný ostrov pokladů
Termín : 26.8.2019 – 30.8.2019
Cena : 800,- Kč
Program : celotáborová hra, soutěže venku i v budově, ruko-
dělné práce, návštěva koupaliště, celodenní výlet, vycházky do 
přírody a hry v přírodě, sportovní aktivity.
Děti dochází na tábor denně – ráno od 7:30 hod. do 8:00 hod. 
odpoledne odchází mezi 16:00 a 16:30 hodinou
 V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, oběd, dopolední 
a odpolední svačinka, materiál na činnost, cestovné a vstupné na 
výlet.
 Podrobnější informace najdete na webových stránkách naší 
školy nebo přímo u paní vychovatelky Soni Nikolovové.
        

Soňa	Nikolovová, vychovatelka ŠD

Recitační soutěž
Letošní ročník recitační soutěže byl pro naše žáky úspěšný.  
Dvě žákyně postoupily do okresního kola - Adélka Lümelová  
z 1. A a Amálka Vojteková ze 4. A. Adélka Lümelová soutěžila  
v 0-té kategorii a vyhrála 1. místo. Tato kategorie dále nesoutěží 
a nepostupuje do krajského kola. Amálka Vojteková nás re-
prezentovala ve 2. kategorii a postoupila do krajského kola.  
Zúčastnila se recitace v Olomouci. Blahopřejeme vítězkám  
i všem našim reprezentantům a těšíme se na další ročník.

Jarmila	Březinová

Malý krokodýlek
Tento název nesla soutěž vyhlášená v letošním roce firmou MK 
Fruit ve spolupráci s hernou Krokodýlek z Olomouce. Žáci zá-
kladních škol měli tvořit ve skupinách, či jednotlivě, dítě pana 
a paní Krokodýlových. Do soutěže se zapojili žáci 5. B. a 6. B. 
naší školy. Komise nakonec z téměř 70 zaslaných prací vybrala 

Včelařský kroužek při ZŠ Bludov
V letošním školním roce jsme poprvé nabídli žákům naší školy 
včelařský kroužek. Od září se pravidelně scházíme ve skupině 
14 žáků. Od začátku bylo cílem, aby se žáci rozvíjeli nejen teo-
reticky, ale hlavně prakticky. Pro každého včelaře je nutná nejen 
znalost dění v úle, ale i vědomosti o včelí pastvě, anatomii či ne-
mocích včel a hlavně manuální zručnost. Snažím se tedy žákům 
vysvětlit pohled na včelařství z mnoha úhlů pohledu, vnuknout 
jim lásku k přírodě a všemu živému, ale také je naučit řemesl-
nou zručnost nejen oboru včelařství. Například práce se dřevem  
a jinými materiály je pro včelaře nezbytná. Dále musí včelař  
dokázat med od včel získat, ale také ho musí umět prodat. 
 Již na začátku školního roku si žáci trénovali zdánlivě  
jednoduché rozmíchávání cukru s vodou – krmivo pro včely. Vy-
vařovali vosk, čistili a opravovali či stloukali a vyplétali nové 
rámky. Jelikož zatím nemáme při škole vlastní včelnici a moje je 
daleko, byli jsme se podívat u pana Balíka st. Jemu touto cestou 
děkujeme za trpělivý výklad o nemocech včel a ukázku vybavení  
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a uspořádání včelnice. Žáci tak získali představu, jak vypadá 
kleštík, medomed či přístroj na léčení varoázy. Zima je pro vče-
laře dobou studia, proto jsme se v lednu také vypravili na od-
bornou přednášku Základů včelaření v Eurodadantu do Velkých 
Losin organizovanou Ing. Cimalou. Zde se žáci dozvěděli nejen 
o historii včelařství, ale hlavně metodiku včelaření v tomto ná-
stavkovém úle. 
 Nyní máme za sebou první jarní prohlídku včelnice ( v teo-
retické rovině, ve cvičném úle) a netrpělivě doufáme, že příští 
rok se k teorii přidá i praxe. Včelaříci se momentálně chystají na 
výrobu vlastního úlu. Jelikož nemáme ve škole dílnu s potřebný-
mi nástroji, budeme nuceni si některé díly úlu vyprosit u šikov-
ných tatínků, nebo koupit. Nicméně systém výroby úlu, který 
jsem si vymyslela, zvládne při troše dobré vůle i zručné dítě.  
A já, společně s mladými včelaři, doufám, že v červnu se nám do 

úlu nastěhuje i nějaký pěkný oddělek. Se svolením paní ředitel-
ky se o NAŠE včeličky v NAŠEM úle budeme moci v průběhu 
dalších let zodpovědně starat. Už se moc těšíme!

                                             Natálie	Navrátilová	
(učitelka a vedoucí včelařského kroužku)

Talent 2019 na základní škole
Každé dítě se rodí jako jedinečná osobnost s určitým potenci-
álem. A je na rodičích a kantorech, aby pomohli tento talent  
objevit a také rozvíjet. Spolek rodičů a přátel ZŠ Karla staršího 
ze Žerotína Bludov dal šanci mladým talentovaným interpretům 
na naší škole a  již potřetí měli možnost předvést své nadání. 
Přihlásilo se 25 účinkujících. Zhlédli jsme několik tanečních   
a pěveckých vystoupení, mažoretku, nadané bubeníky i flétnistku.
 Ocenění si zasloužíli všichni účinkující za odvahu, se kterou 
do soutěže šli, přesto porota vybrala 14 rovnocenných vítězů, 
kteří byli odměněni nejen potleskem obecenstva, ale i sladkou 
odměnou a diplomem.
  Soňa	Nikolovová, vychovatelka ŠD

KULTURNÍ DŮM BLUDOV POŘÁDÁ ZÁJEZD DO
MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC NA

REVUÁLNÍ OPERETU

představení je určené pouze pro seniory
                                                 (minimální věk 60 let)

PONDĚLÍ 7.10.2019 VE 13:00 HOD.

odjezd od KD Bludov v 11:30 hod.

přihlášky v kanceláři KD Bludov, tel.: 583 238 177

CENA: 345,- Kč (doprava + vstupenka)
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