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Pátek 25. října 2019 v 18.00 hod. 
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/ 

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října
101. výročí vzniku samostatného 

Československa

Nové podlahy v kinosále a jeho předsá-
lí, nové zárubně a dveře na jeviště a dal-
ší drobné i větší opravy stále probíhají  
v Kulturním domě Bludov. I z tohoto dů-
vodu je v měsíci říjnu omezený kulturní 
a společenský program tak, aby budova 
kulturního stánku v obci mohla co nejdří-
ve sloužit svému účelu.
 I když je kulturní dům stále v provo-
zu, není reálné pořádat kulturní vystou-
pení, dokud nebudou všechny stavební 
práce ukončeny. Děkujeme za pochopení 
a trpělivost.

Barbora Haušková, vedoucí KD 

Rekonstrukce komunikace propojující ulice K Zámečku a Dr. Březiny stále pokračuje. 
Silnice získá nový asfaltový koberec lemovaný z části přídlažbou a z části obrubníky. 
Komunikace bude nasvětlena také novým veřejným osvětlením. Foto: Jaroslav Frič

Úpravy v kulturním domě pokračují

Poděkování žákům devátých tříd
V závěru loňského školního roku předali 
žáci devátých tříd, nyní již tedy absolventi 
naší základní školy, našemu synovi Jiří-
kovi finanční obnos 4 500 korun. Tato, 
podle našeho názoru, nemalá částka byla 
od těchto mladých dospělých vytěžena 
na jejich závěrečném večírku, posbírána  
i z jejich vlastních zdrojů a ušetřena z pří-
spěvku na večírek od školy. 
 Nedokážeme popsat tohle příjemné  
a krásné překvapení. Troufáme si říct, 
taky jsme kdysi v této životní etapě pobý-
vali, že vzhledem k věku těchto mladých 
lidí je tento jejich krásný skutek opravdu 
dechberoucí. Kdo z nás v jejich věku my-
slel na potřeby svých bližních, nemoc-
ných a handicapovaných? A přesto, všimli 
si jejich maličkého spolužáka, kterého i tak 
sotva zahlédli.
 Milí rodičové těchto dětí, my se před 

vámi klaníme. Dokázali jste vychovat  
z vašich dětí osobnosti s velkým srdcem. 
Moc bych si přála, a budu pro to dělat 
maximum, aby náš Jiřík také v budouc-
nu pomáhal potřebným. Aby přiložil svou 
ruku k dílu, pro lepší svět, pro lepší spo-
lečnost, pro naše a vaše velké sny. 
 Dovolte nám tedy tímto naším pří-
spěvkem opravdu všem těmto dětem– 
dospělým ze srdce poděkovat. 
 Chtěli bychom vám popřát, milí ab-
solventi, aby se vám na vaší životní cestě 
dařilo vždy na výbornou. Ať vám zdraví 
slouží, ať procházíte vaším životem ruku 
v ruce se štěstím a spokojeností.  Jděte za 
svými sny, plňte si je a žijte pro ně. 
My si svůj velký sen také stálé sníme…
      
	 	 Pavlína	a	Jiří	Frankovi	

Foto: archiv rodina Frankova
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Jménem Spolku pro kostelíček Božího Těla děkuji všem poutní-
kům, kteří svou návštěvou kostelíčka Božího Těla 1. září uctili 
památku sv. Rozálie, spolupatronky Bludova. Pro nás všechny, 
kteří o areál kostelíčka dlouhodobě pečujeme, jsou obě každo-
roční poutě šancí, jak novým návštěvníkům z Bludova i okolí 
ukázat krásu tohoto výjimečného poutního místa. Právě díky 
vám všem jsme schopni financovat další rozvoj celého areálu.

Poutě u kostelíčka přitahují stále více návštěvníků

 V tomto roce se nám podařilo kromě jiného kostel obkopat 
a odvést dešťovou vodu mimo základy. Připravujeme se také 
na kompletní rekonstrukci varhan, kterou bychom rádi stihli 
do roku 2023. To vše díky mecenášům a dobrovolníkům, kteří  
s námi dlouhodobě spolupracují. Jsem rád, že se dobré dílo daří. 
Kostelíček opět spojuje.

Karel	Směšný
Foto: Karel Směšný

Dalších osm nových přítisků má na svém kontě bludovský pat-
riot Karel Adam. Díky němu se Bludov může pochlubit už 135 
vlastními poštovními známkami. Tímto číslem je opět překona-
ný několikrát potvrzený rekord v České republice.
 Tentokrát se na známkách objevují entomologické motivy, 
včetně bludovského entomologa Jiřího Schauera. Nově se v poš-
tovní cenině objevuje i zahrada zdejší mateřské školy, rozkvetlá 
třída Adolfa Kašpara, motivy zdejších památek a zajímavostí, 
ale také momentka z oslav 140. výročí Sboru dobrovolných ha-
sičů. Autorem fotografií na bludovských známkách je Josef Ba-
slar.   
 Nové edice tak chystá pan Karel Adam několikrát do roka, 
kdy vyráží vlakem do Poštovní tiskárny cenin v Praze. Vydá-
vání známek s motivy své rodné vesnice se věnuje od roku 
2003, kdy Česká pošta vydala zvláštní tiskové listy pro přítis-
ky. Na známkách se objevují všechny zajímavosti, rodáci i vý-
znamné osobnosti obce, ale i místa, která nově vznikají, jako 
je lavice rodáků. Známky zdejší obce mohou zájemci zakoupit  
v Informačním centru v Bludově nebo přímo u pana Adama.   

BH

Nové známky pro Bludov. Celkem jich je úctyhodných 135
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V pondělí 9. září 2019 se konalo 6. jednání obecního zastupitel-
stva. Proběhlo v Kulturním domě v Bludově od 18:00 do 20:30. 
Přítomno bylo 14 zastupitelů, omluven byl Bohuslav Strouhal. 
Schůzi řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni 
Stanislav Balík a Jakub Jelínek. Zápis, z nějž převážně vychází 
tento článek, vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. Převážná 
část hlasování s výjimkou několika, na něž bude upozorněno, 
byla jednomyslná. Starosta informoval o splnění všech úkolů  
zadaných minulými zasedáními zastupitelstva.

Návrh na udělení čestného občanství obce
Zastupitel S. Balík předložil radě obce v souladu s Pravidly 
pro udělování čestného občanství obce a pamětního listu obce 
Bludov návrh, aby zastupitelstvo rozhodlo o udělení čestného 
občanství JUDr. Josefu Sedláčkovi st. Rada s návrhem souhlasi-
la, před tím si ještě podle pravidel vyžádala souhlas dotčeného  
s případným oceněním.
 S. Balík obsáhle zdůvodnil svůj návrh, který chápe v těs-
né souvislosti s připomenutím si třicátého výročí událostí roku 
1989, kdy se JUDr. J. Sedláček st. stal v Bludově symbolem 
přechodu k demokracii a následného rozvoje obce, výrazně se 
celá desetiletí angažoval a angažuje v bludovské občanské spo-
lečnosti. Zastupitelstvo návrh schválilo.

Zpráva o činnosti rady a kontrolního výboru
Zprávu o činnosti rady od červnového zasedání zastupitelstva 
přednesl místostarosta Josef Ťulpík. Za tuto dobu se rada se-
šla třikrát, kromě běžné agendy a toho, co předložila zastupitel-
stvu, se zabývala především obsazením místa vedoucí kulturní-
ho domu a prodejem bytů v Olšanských bytovkách. V následné 
diskusi se Milan Klimeš zeptal, jestli se rada zabývala návr-
hem na vstup obce do společnosti Servisní společnost odpady  
Olomouckého kraje, a.s. Starosta odpověděl, že návrh předloží 
na jednání rady obce koncem září. Zastupitelstvo zprávu schvá-
lilo. Stejně tak vzalo na vědomí zápis ze srpnového jednání  
kontrolního výboru.

Rozpočtové změny
Rada předložila zastupitelstvu rozpočtovou změnu č. 6, zastu-
pitelstvo ji vzalo na vědomí. Schválilo také rozpočtovou změnu 
č. 8, která řeší dotace na výměnu krytiny oranžerie a dotaci na 
realizaci vodního hřiště na zahradě MŠ. Stejně tak schválilo dvě 
rozpočtové změny č. 7 a 9, které řeší změny v příjmové a výda-
jové části mezi paragrafy.

Dotační program obce Bludov na rok 2020 
Starosta představil dotační program obce na příští rok. Po pro-
jednání v komisích úpravy navrhla pouze komise kulturní, mlá-
deže a sportu. Oproti loňsku jsou navrženy dvě změny. Vznikne 
nový dotační titul D2) Pořádání velkých kulturních akcí (má 
zakomponovat žádosti typu festival dechovek do řádného dotač-
ního řízení). Komise navrhla, aby dotační podpora obce mohla 
v tomto titulu činit nejvýše 50 % celkových nákladů. Rada na-
vrhuje, aby procentní limit nebyl stanoven. Druhou změnou je 
nový dotační titul E2 Pomoc občanům s výrazným zdravotním 
omezením, který formuloval S. Balík. V rámci tohoto dotačního 
titulu budou podporováni občané s výrazným zdravotním ome-
zením, jejíž léčba si vyžaduje mimořádné náklady nehrazené 
veřejným zdravotním pojištěním. Způsobilým žadatelem bude  
i občan s prokazatelným vztahem k Bludovu.
 Příjem žádostí bude od 2.1.2020 do 31.1.2020 do 13.00 hod., 
vyúčtování dotací musí příjemce dotace předložit nejpozději 
do 7.12.2020 do 17.00 hod. U dotačního titulu sociální pomoc  

6. zasedání zastupitelstva obce

občanům předloží příjemce vyúčtování nejpozději do 29.11.2019.
 V diskusi se snažil S. Balík vysvětlit návrh komise, aby  
v novém dotačním titulu (velké kulturní akce) byl stanoven pro-
centní limit účasti obce, aby bylo pro žadatele motivační zajis-
tit si zbývající část pro pokrytí nákladů akce i z jiných zdrojů 
(sponzoři, kraj apod.), aby se nestal závislým na obci. Tento 
postoj podpořila Kateřina Juránková. M. Klimeš doplnil, že je 
také pro limit s tím, že např. dotace od Olomouckého kraje jsou 
také ve výši max. 50 %. Starosta vysvětlil, že radu obce vedly  
k návrhu poskytovat dotaci ve výši podle možností rozpočtu 
obce daného roku obavy, aby omezení podpory nevedlo k tomu, 
že se vznikající tradice zastaví. Tento postoj podpořil rovněž  
Jaroslav Čech. S. Balík jako kompromis navrhl zvýšit hranici 
pro poskytování dotace z rozpočtu obce u titulu D2) v max. výši  
75 % celkových nákladů. Tento návrh zastupitelstvo 12 hlasy  
(2 se zdrželi) schválilo.
 M. Klimeš se ještě před tím zeptal, jak to bude s případný-
mi dotacemi na jiné akce, pro které není stanoven dotační titul  
v dotačním programu obce. S. Balík jej vyzval, aby pokud  
o takových akcích ví, ať pro ně navrhne nový dotační titul. 
Dvě letošní změny (spolu s loňskou úpravou) vedou k tomu, že 
všechny neinvestiční dotační žádosti, které v minulosti neměly 
svůj prostor v dotačním programu, jej už mají.

Návrh na odkup pozemku 383/2 od Jiřího Snášela
J. Ťulpík shrnul podstatu návrhu - Jiří Snášel, Stará 83 vlast-
ní pozemek 383/2 - ostatní plocha/ostatní komunikace o vý-
měře 66 m2. Na pozemku se nachází část ulice Za Školou  
a část odstavného stání pro auta návštěvníků veřejného po-
hřebiště, přes pozemek se také vjíždí k zadní bráně veřejného 
pohřebiště. Obec měla pozemek pronajatý na 15 let za nájem  
80 Kč/rok, k 31.5.2019 tato nájemní smlouva skončila. Z důvodu 
uplynutí platnosti nájmu pozemku, jednala obec s panem Snášelem  
o možnostech zachování přístupu na veřejné pohřebiště a zacho-
vání parkoviště na tomto pozemku. I po opakovaných jednáních 
nezměnil J. Snášel svůj postoj, že již nechce uzavírat dlouhodo-
bou nájemní smlouvu s obcí, ale chce tento stav vyřešit prode-
jem pozemku obci za cenu 1000 Kč za m2 (celkem 66.000 Kč). 
Vyšší kupní cenu si nárokuje z důvodu užívání pozemku obcí 
po dlouhá léta bez řádné nájemní smlouvy a placení nájemného  
(tj. po dobu provozování hřbitova, nájemní vztah byl uzavřen 
až od roku 2004, dříve žádný nájemní vztah s panem Snášelem 
nebyl uzavřen). Pan Snášel dále platil, jako vlastník, daň z ne-
movitostí. Předkové pana Snášela v roce 1955 darovali obci část 
svých pozemků na rozšíření veřejného pohřebiště (tvoří dnes cca 
půlku plochy veřejného pohřebiště). Mimo jiné pan Snášel upo-
zorňuje na vybudování septiku na tomto pozemku, bez jeho vě-
domí, pro WC na hřbitově, který byl s vybudováním splaškové 
kanalizace zasypán, přes pozemek také vede obecní splašková 
kanalizace. V úvaze obce je vybudování parkoviště u veřejného 
pohřebiště, které by mohlo být realizováno i na tomto pozemku. 
V případě realizace mimo tento pozemek by musel být zajištěn 
přes tento pozemek přístup. Rada doporučila zastupitelstvu po-
zemek za uvedenou cenu koupit. Zastupitelstvo s tím 13 hlasy 
(1 proti) souhlasilo.

Bezúplatný převod pozemků 2978/44, 2982/11, 2982/12
Po rekonstrukci chodníku podél komunikace na ulici 8. května, 
od začátku Nádražní ulice směrem na Postřelmov, požádala 
obec začátkem roku 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) 
o bezúplatný převod dotčených pozemků, tj. pozemku 2982/11 
– ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 24 m2 a pozem-
ku 2982/12– ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 3 m2 
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(pozemky jsou součástí nově zrekonstruovaného chodníku). 
Dále obec ŘSD požádala o bezúplatný převod pozemku 2978/44 
– ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 52 m2 (pozemek 
tvoří sjezd na hlavní silnici od „olšanských bytovek“, který je 
součástí chodníku postaveného v roce 2014). Zastupitelstvo  
s bezúplatným převodem všech tří pozemků souhlasilo.

Žádost o odkoupení pozemku a domu Na Nové
Obec uzavřela v roce 2016 se zapsaným ústavem Bydlení pro 
všechny smlouvu o smlouvě budoucí kupní o budoucím prode-
ji nemovitých věcí (pozemku 1035-zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 2378 m2, jehož součástí je stavba čp. 319 a hospo-
dářská budova nezapsaná v katastru nemovitostí a pozemku 
p.č. 1037/1 – zahrada o výměře 1032 m2 – dále jen Na Nové) 
za smluvní cenu 3.100.000 Kč. Prodej měl být realizován za 
podmínky, že budoucímu kupujícímu bude schválena v rámci 
strukturálních fondů Evropské unie finanční dotace na rekon-
strukci budovy. Kupní smlouva měla být uzavřena nejpozdě-
ji do 30.9.2018. K tomuto datu však ústav obec nekontaktoval  
o stavu získání dotace, po tomto datu došlo ke zrušení uzavře-
ného závazku. Ústav zaslal obci nyní sdělení, ve kterém sděluje 
obci, že odstupuje od svého záměru vybudovat Na Nové sociální 
bydlení. Dále ve svém sdělení ústav informuje, že ho oslovila 
společnost Šumperská dražební a realitní s.r.o. s tím, že by tato 
společnost měla zájem o odkoupení předmětných nemovitostí od 
obce. Tato společnost by realizovala započatý projekt přestavby 
čp. 319 na komerční bydlení bez dotací z vlastních zdrojů.  Tuto 
společnost zastupuje Lenka Hufová. Společnost nabídla obci 
cenu 3.100.000 Kč (prodej bude osvobozen od DPH). Zámě-
rem Šumperské společnosti je dokončit projekt cca 10 bytových 
jednotek a postupně rekonstruovat celou nemovitost a její okolí. 
Obec má znalecký posudek Ing. Jiřího Dolečka, který zejména 
s přihlédnutím k technickému stavu stanovil cenu obvyklou na 
částku 2.900.000 Kč. Rada doporučuje vše prodat za kupní cenu 
3.100.000 Kč. Záměr o prodeji byl zveřejněn na úřední desce 
v době od 9.8. do 30.8.2019, nepřišla žádná jiná žádost nebo 
připomínka.
 V diskusi S. Balík navrhl pověřit starostu obce jednáním se 
žadatelem o případném doplnění kupní smlouvy o odstavec, kte-
rý by umožnil obci mít předkupní právo na odkoupení nemovi-
tostí v případě jejich dalšího prodeje. Zastupitelstvo s prodejem 
souhlasilo. Dále 12 hlasy (2 se zdrželi) pověřilo starostu jedná-
ním o případném doplnění kupní smlouvy o předkupní právo.

Revokace usnesení schvalující Změnu č. 2 
územního plánu obce Bludov
Z důvodu neschválení usnesení o vypořádání připomínek týkající 
se umístění parkovací plochy na pozemku p.č. 2105/2 před láz-
němi a vzhledem k požadavku na jeho úplné vypuštění, dochází 
k přepracování dokumentace pro Změnu č.2 ÚP a k jeho opě-
tovnému veřejnému projednání. Proto je nutné revokovat všech-
na usnesení zastupitelstva ve věci Změny č. 2 územního plánu, 
projednávaná na zasedání zastupitelstva v červnu. Revokace se 
týká usnesení č.. 79/Z/19, 87/Z/19, 88/Z/19, 96/Z/19, 97/Z/19  
a 102/Z/19.
 V diskusi starosta informoval, že rozsah zpracování Změny 
č. 2 územního plánu Bludov byl schválen zastupitelstvem obce  
a nelze jeho rozsah dodatečně měnit. Dochází proto k přepra-
cování dokumentace pro Změnu č. 2 územního plánu Bludov  
a k jeho opětovnému veřejnému projednání. S. Balík upozornil, 
že dle jeho názoru je nutné revokovat i usnesení týkající se právě 
stanovení rozsahu zpracování Změny č. 2 územního plánu Bludov  
a že se tedy domnívá, že o věci ještě zastupitelstvo nejedná napo-
sledy. M. Klimeš reagoval, že znění usnesení o revokaci navrhl 
pořizovatel Změny č. 2 územního plánu Bludov. Zastupitelstvo 
zmíněná usnesení revokovalo.

Projednávání přestupků
Obec obdržela dopis Městského úřadu Šumperk, kterým jsou 
obce správního obvodu s rozšířenou působností informová-
ny o plánovaném uzavření nových veřejnoprávních smluv na 
výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků  
s účinností od 1.1.2020. Nová smlouva bude uzavřena v souladu 
s novým právním předpisem účinným od 1.7.2017 – zákonem 
č. 250/2017 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Výše úhrady nákladů za výkon přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků bude stanovena podle počtu obyvatel ve 
výši 36,- Kč/obyv./rok. Zastupitelstvo uzavření nové smlouvy 
schválilo.

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku - Jiří Frank, 
Eva Meszárosová
Rada předložila k projednání zastupitelstvu obce žádosti Jiřího 
Franka a Evy Meszárosové o poskytnutí finančního příspěvku, 
které byly podány na základě výzvy zveřejněné obcí v červen-
covém čísle Bludovanu. Jedná se o příspěvky, které jsou posky-
továny z rozpočtu obce – z peněz, které jsou „úsporou“ z od-
měn zastupitelů, kteří nepobírají odměnu za výkon své funkce 
v plné výši. Jiří Frank podal žádost o finanční příspěvek ve výši 
50.000,- Kč na vybavení dětského pokoje svého těžce postiže-
ného synka Jiříka speciálním vybavením usnadňujícím rehabi-
litaci. Eva Meszárosová podala žádost o finanční příspěvek ve 
výši 19.000 Kč na rehabilitaci – hippoterapii těžce postiženého 
syna Jakuba. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí obou účelových 
darů.

Diskuse
V závěrečné diskusi M. Klimeš zdůraznil, že do doby, než bude 
vybudován obchvat Bludova za 4 až 6 let, je potřeba řešit bez-
pečnost na ulici 8. května nejen na křižovatce u zámku, ale  
i u neexistujícího přechodu u autobusové zastávky na dolním 
konci. K. Bank jej podpořil s tím, že situace na křižovatce  
u zámku je kritická. Starosta odpověděl, že obec zadala zpra-
cování studie bezpečnosti hlavně křižovatky u zámku veřejné 
výzkumné instituci „Centru dopravního výzkumu“ v Brně. Dále 
sdělil, že se konečně začne pracovat na projektové dokumentaci 
chodníku a následné stezky kolem komunikace I/44 na dolním 
konci směrem na Postřelmov. Projektant p. Slezák přislíbil před-
ložit v září návrh na realizaci.
 M. Klimeš se zeptal, jak byla stanovena pravidla pro výběr 
jmen významných osobností Bludova zvěčněných na dřevěném 
prvku (stůl z tři sta let starého dubu) u autobusové zastávky na-
proti cukrárny. S. Balík informoval, že byl obcí požádán o vy-
pracování podkladů pro sestavení seznamu významných, dnes 
nežijících, osobností Bludova za posledních 300 let. Vyšel ze tří 
zdrojů, z nichž o všech v minulosti rozhodlo zastupitelstvo obce: 
seznam čestných občanů obce, seznam hrobů významných obča-
nů na hřbitově a z názvů bludovských ulic. O případných dalších 
jménech významných osobností Bludova bude už rozhodovat 
rada obce.
 Ludmila Maturová se z pléna zeptala, jestli bude mít obec 
vliv na to, jaké bude složení nájemníků ve zrekonstruovaných 
bytech „Na Nové“. Projevila obavy, aby v bytech nebydleli lidé 
žijící ze sociálních podpor. Starosta odpověděl, že byty nebudou 
pro sociálně slabé, nebudou pronajímány potenciálním neplati-
čům. S. Balík doplnil, že např. při prodeji „Olšanek“ také obec 
neovlivní, jestli majitelé za nějaký rok byty neprodají dál nebo 
nepronajmou osobám sociálně nepřizpůsobivým.
 Pavel Matura z pléna upozornil, aby byla komunikace mezi 
ul. Dr. Březiny a ul. K Zámečku zaasfaltována až po vyspra-
vení propadených částí komunikace po vybudování splaškové 
kanalizace. Dále upozornil na rizikový stav některých stromů  
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v zámeckém parku poblíž fotbalového hřiště. Požádal obec, aby 
s majiteli parku projednala opatření k zajištění větší bezpečnos-
ti. Starosta přislíbil osobní návštěvu v ulici Dr. Březiny. Luděk  
Březina vysvětlil, že majitelé zámeckého parku o rizikovém 
stavu některých stromů vědí, nicméně k jakémukoli kácení či 
ořezání i suchých větví potřebují souhlas státní orgánů ochrany 
přírody, kteří takovou činnost u chráněných stromů téměř nepo-
volují (viz zákaz uřezat pahýl babyky u kostela).

 Josef Hruba z pléna oživil nejasnosti ve věci majetkoprávní-
ho uspořádání a vytyčení hranic pozemků 1582/1 a 1570/1 před 
jeho domem, které podle něj přetrvávají od roku 1972. Staros-
ta reagoval, že dostupné podklady k této věci byly postoupeny 
právníkovi a dalšího dne proběhne na obecním úřadě jednání, na 
které byl J. Hruba pozván.

Stanislav Balík ml.

…víte, že 
- slavnostní vyhlášení Cen Olomouckého kraje za přínos 
v oblasti životního prostředí 2019 proběhlo ve středu 18. září 
2019 na Sluňákově u Olomouce za účasti hejtmana Ladislava 
Oklešťka, náměstka ministra pro ŽP Ing. Dolejského a ostatních 
náměstků hejtmana Olomouckého kraje.
Program večera moderoval Václav Žmolík, který postupně  
pozval na pódium vítěze jednotlivých kategorií :
KATEGORIE VODA
-  ČEZ, a.s. – Obnovitelné zdroje – za PVE Dlouhé stráně
-  Juraj Grňo, Silezika, z.s. – za výstavbu vodních tůní

KATEGORIE OVZDUŠÍ
- Renáta Medveďová – činnost v oblasti ekologie 
 v Mora Moravia s.r.o.
- Luděk Plachký – student, za práci na právních 
 posouzeních ekologických zákonů

KATEGORIE ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- ANTAKA, a.s. Hranice, činnost na poli zpracování 
 tříděného odpadu
- RNDr. Jana Matzenauerová – za práci pro TS Olomouc 
 a propagaci třídění a sběru domovního odpadu

KATEGORIE EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
-  Naše příroda, z.s., Olomouc – za vydávání časopisu 
 Naše příroda
-  Sluňákov, o.p.s. – za práci s mládeží při ekologické 
 výchově. Zároveň i absolutní vítěz – obdržel v hlasování 
 nejvíc Vašich hlasů

CENA HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE
- Ing. Michal Bartoš, Sluňákov – za dlouhodobou úspěšnou  
 propagaci ochrany přírody

Zprávy z Olomouckého kraje
Letos se konal první ročník této akce. O pořadí nominovaných  
v jednotlivých kategoriích jste  ozhodovali hlasováním na webo-
vých stránkách kraje vy, občané Olomouckého kraje, od 7. do 
30. srpna 2019

Ceny, které vítězové obdrželi, byly vyrobeny z přírodních ma-
teriálů – minerálů. Hudební doprovod akce obstarala harfistka 
Simona Voříšková s hosty. Večer byl účastníky hodnocen kladně, 
a již se těší na další ročník ankety.

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

Kontakt: m.klimes@olkraj.cz, telefon: 585 508 849, 
mobil: 608 769 733               

Foto: Milan Klimeš
Na snímku zleva: Michal Bartoš, Ladislav Okleštěk, Petr Vrána, 
Václav Žmolík.

Polsko 
Kudowa Zdrój

KD BLUDOV 
cena 240 Kč

Odjezd: 6:30 hod.

Přihlášky osobně 
v kanceláři KD.

ÚTERÝ      8. 10. 2019
SOBOTA   19. 10. 2019
SOBOTA    26. 10. 2019
ÚTERÝ       29. 10. 2019
SOBOTA    16. 11. 2019

Poděkování za povedenou akci
V sobotu 29. června 2019 jsme strávily krásné odpoledne na 
koštu vín. Celou akci připravil Pavel Hegedüs ve vinárně Pod 
radnici. Návštěvníci ochutnávali z velké a velmi dobré nabídky vín. 
Samozřejmě nechyběly obložené talíře, grilované maso…

Děkujeme za krásné odpoledne a věříme, že tato akce nebyla 
poslední. Mohou litovat ti, kteří ji nenavštívili. Proto ještě jednou 
díky, Pavle! Za kamarádky Věra, Jarka a Eva.

POZVÁNKA na říjen 2019
 

4.10. 16:00  Pohádka O princezně, Luciášovi 
    a makových buchtách  /KD/



Bludovan 6

Bludovan 8/2019

Bludovští vládcové VIII. – králové Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad, 
Matyáš Korvín a Vladislav II. Jagellonský (1453 –1504)

Toto je poslední díl, kde se věnujeme českým králům a mo-
ravským markrabatům, kteří formálně vlastnili Bludov, ačkoli 
na bludovském hradě nesídlili a panství pronajímali zástavním 
držitelům. Zároveň to je éra, kdy dochází ke stabilizaci držení 
zástavy v rukou jednoho rodu, což byl důležitý krok k definitiv-
nímu přechodu vlastnictví panství z rukou zeměpánů do rukou 
šlechtických rodů.
 Zmíněná stabilizace v rukou jednoho rodu (Tunklů) nás také 
vede k tomu, že v tomto díle jen stručně představíme medailo-
ny posledních zeměpanských vlastníků a dějinám samotné obce  
v jejich éře se budeme věnovat až v příštím díle spolu s Tunkly.
 Ladislav Pohrobek (22. 2. 1440 – 23. 11. 1457) se narodil 
čtyři měsíce po smrti svého otce Albrechta II. Habsburského 
(jeho matkou byla Alžběta, dcera Zikmunda Lucemburského)  
v Komárnu. Českým králem byl korunován ve svých třinácti  
letech 28. 10. 1453. Již předtím byl uznán jako uherský král.  
V době Ladislavova narození byla situace českých zemí tristní, 
o královskou korunu nikdo nestál, situace neměla daleko k anar-
chii. Moravským markrabětem byl Ladislav uznán již v srpnu 
1453, tedy před akceptací v Čechách. Panovníkem byl pouhé 
čtyři roky – reálně ale jen necelý rok. Do Čech totiž přijel až  
v roce 1457, aby se ujal vlády. Chtěl sídlit v Praze – částečně 
proto, že utíkal z Uher, kde svými kroky vzbudil odpor. V Praze 

se měl oženit s dcerou francouzského krále Magdalenou. Nicmé-
ně to už se nestalo, neboť Ladislav onemocněl a po třech dnech 
v necelých osmnácti letech zemřel. Až nedávno bylo definitivně 
potvrzeno, že zemřel na vzácnou formu leukémie a že tedy nebyl 
otráven, jak se již krátce po jeho smrti spekulovalo. Každopád-
ně jeho smrtí byl na řadu desetiletí pozastaven pokus zahájený 
Zikmundem o vybudování silné středoevropské monarchie. Po-
kračoval až Ladislavovým vzdáleným příbuzným Ferdinandem 
I. Habsburským.
 Rok před Pohrobkovým přijetím za krále (na Moravě mar-
kraběte) byl zvolen do nové funkce zemského správce, ja-
kéhosi místokrále Jiří z Kunštátu a Poděbrad (23. 4. 1420 –  
22. 3. 1471). Byl jediným českým panovníkem, který nepocházel  
z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Byl také posled-
ním skutečně českým králem – jeho následovníci již vzešli  
z cizích dynastií. Není jisté, kde se narodil (neznáme ani jméno 
jeho matky) – spekuluje se o Poděbradech, Bouzově, Kunštátu, 
Hořovicích... Ve čtrnácti letech se účastnil bitvy u Lipan – na 
straně umírněných kališníků a katolíků. Obecně se i v pozdějším 
období snažil spíše zmírňovat náboženské rozpory ve společnosti 
(např. obě jeho manželky byly katoličky). V roce 1448 se v čele 
kališnických vojsk zmocnil Prahy, o čtyři roky později dobytím 
Tábora s jeho radikálně husitskými představiteli zlomil vliv této 

Vzpomínka

   

   

   

   

   

      

   Čas ubíhá a nevrací, co vzal,  
jen vzpomínky zůstávají dál. 

Dne 23. srpna jsme vzpomenuli 10 roků  
od úmrtí pana
Antonína Sedláčka

Dne 28. října uplyne 15 roků od úmrtí paní 
Josefy Sedláčkové
S úctou a láskou vzpomínají synové Antonín 
a Stanislav s rodinami.

Dne 23. října 2014 nás opustil kamarád 
František Vyroubal
Vzpomínáme.  

Dne 14. října 2019 uplynulo pět let od úmrtí 
Oldřicha Janíčka
S láskou vzpomínají manželka a dcery  
s rodinami.  

Dne 3. října 2019 si vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí paní 
Josefy Snášelové
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo 
jste ji znali a měli rádi. S úctou vzpomíná 
rodina. 

Očím jsi odešel, 
v srdcích jsi navždy zůstal.

Dne 6. září jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí 
Aloise Křupky
S láskou vzpomínají Lola a kamarádi. 

Dne 17. října 2019 by se dožila 100 let  
naše maminka, paní
Amálie Matysová, 
od jejíhož úmrtí uplynuly v červenci čtyři léta. 
S láskou vzpomínají dcera Alena, syn Eduard, 
snachy Magdalena a Milena s rodinami.

„Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.“ 
Dne 11. října by se moje dcera 
Martina Schauerová 
dožila 50 let. Dne 27. října uplynuly již čtyři 
smutné roky, kdy nás náhle a bez rozloučení 
opustila. Kdo ji znal a měl rád, věnujte jí, 
prosím, tichou vzpomínku. Za celou rodinu 
matka M. Fialová, dcery Tereza, Klára  
a Dája, bratři Michal a Marek s rodinami.

Dne 1. října letošního roku by oslavila 74 let paní 
Marta Špičková. 

Současně dne 27. října uplyne 5 let od jejího úmrtí.  
S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.
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Ladislav Pohrobek
Zdroj: Wikipedia

Jiří z Poděbrad
Zdroj: Wikipedia

části husitů. Prohlásil se zemským správcem, zasloužil se o Po-
hrobkovo uznání českým králem, přičemž si sám udržel rozho-
dující vliv. Po jeho smrti se Jiřímu podařilo vyjednat si podporu 
pro své zvolení českým králem, kterým byl českým sněmem 
zvolen 2. března 1458 na Staroměstské radnici. Česká kališnická 
šlechta si od něj slibovala, že zachová hlavní výdobytky husitství,  
především přijímání podobojí. 
 Po celou dobu své vlády byl limitován tím, že jej zahraničí 
považovalo za kacíře a povýšence nízkého původu. V historické 
paměti je zapsán i díky svému projektu Všeobecné mírové  
organizace křesťanských panovníků („Smlouva o nastolení míru 
v celém křesťanstvu“), jemuž se snažili jeho vyslanci během let 
1462 – 1464 vyjednat po celé Evropě podporu. Tento projekt  
o několik set let předběhl dobu, snad i proto neuspěl.
 Trval jeho konflikt s papežem, z čehož pramenila celá řada 
dalších sporů a problémů. V roce 1465 se proti Jiřímu zformovala 
z katolického panstva Jednota zelenohorská, o rok později byl 
král jako kacíř uvržen do klatby, formálně byl zbaven majetku 
i trůnu. Této příležitosti využil bývalý Jiřího zeť, v té době již 
uherský král Matyáš Korvín, aby zaútočil na české země. Nejpr-
ve byl Korvín poražen a zajat, po svém propuštění se ale nechal 
katolickou šlechtou zvolit v roce 1469 v Olomouci českým krá-
lem. Matyášova volba byla uznána nejen moravskými pány, ale  
i zástupci vedlejších zemí Koruny české. Jiříkovi tak zůstala 
vláda pouze nad kališnickou částí Čech. Krátce poté král Jiří ne-
čekaně zemřel a jeho pohřben v královské hrobce pražské kated-
rály. S Kunhutou ze Šternberka (zemřela 1449) měl sedm dětí,  
s Johanou z Rožmitálu měl zřejmě pět dětí. 
 Jeho nástupcem se v pozici majitele bludovského panství  
v roce 1469 stal nový moravský markrabě Matyáš Korvín  
(23. 2. 1443 Kluž – 6. 4. 1490 Vídeň), který paradoxně stál za 
likvidací bludovského hradu. Již od roku 1458 byl králem uher-
ským a chorvatským, od roku 1469 (resp. 1471) také českým 
králem a od roku 1485 (titulárním) rakouským vévodou – jeden 
z nejmocnějších panovníků střední Evropy své doby. Jiříkovi  
z Poděbrad se podobal v řadě ohledů – např. již tím, že ani on 
nepocházel z panovnického rodu. Narodil se jako mladší syn 
uherského gubernátora Jánose Hunyadiho. V roce 1457 měl být 
za Ladislava Pohrobka popraven pro uzurpaci moci v Uhrách, 
nicméně Pohrobkova smrt znamenala pro Matyáše osvobození.
 Pro českou a moravskou situaci byl důležitý rok 1468, kdy 
se jako uherský král postavil do čela křížové výpravy proti  
Jiřímu z Poděbrad. Přestože zpočátku uspěl a obsadil Moravu 
(přitom bořil hrady pánů, kteří stáli na Poděbradově straně, tehdy 
byl zbořen bludovský hrad), byl poražen v bitvě u Vilémova. 
Přestože slíbil Poděbradovi, že se za propuštění zasadí o dohodu 
Jiřího a papežské kurie, slib nesplnil a namísto toho se nechal 
v květnu 1469 v Olomouci zvolit českými a moravskými kato-
lickými stavy českým králem. Okamžitě po Poděbradově smrti 
začal jednat s českými stavy o možnosti svého nástupu na český 
trůn. Tím se ale stal Vladislav II. Jagellonský (což si ještě za 
svého života přál i Jiří z Poděbrad). Část českého a moravského 
panstva ale podporovala dále Korvína. Boje se znovu rozhoře-
ly v letech 1474–1479, Matyáš ovládal Lužici, Slezsko, velkou 
část Moravy a v Čechách měl podporu na jihu a západě. Až olo-
moucká dohoda mezi oběma panovníky z roku 1479 ukončila 
spory. Matyáš nadále vlastnil (pouze) titul českého krále, získal 
Moravu a vedlejší země Koruny české, Vladislav vládl v Če-
chách. Zemřel ve Vídni v roce 1490, přičemž jeho nástupcem  
v celých českých zemích a v Uhrách se stal Vladislav Jagellon-
ský. Matyáš byl dvakrát ženatý – nejprve s Kateřinou, dcerou 
Jiřího z Poděbrad. Ta však zemřela při prvním porodu i spolu  
s dítětem. Podruhé se oženil s Beatricí, dcerou neapolského krále 

Prameny a literatura: Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
  Jiří z Poděbrad (https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad).
  Ladislav Pohrobek (https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Pohrobek).
  Matyáš Korvín (https://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_Korv%C3%ADn).
  Vladislav Jagellonský (https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Jagellonsk%C3%BD).

Ferranteho I., která mu ale neporodila legitimního potomka. 
Jediného nemanželského syna měl s Barbarou Edelpöckovou  
ze Steinu nad Dunajem.
 Poslední královský majitel Bludova Vladislav II. Jagellonský 
(1. 3. 1456 Krakov – 13. 3. 1516 Budín) pocházel z polského 
královského rodu Jagellonců. Patří k nejdéle vládnoucím českým 
králům (45 let). Přesto (nebo proto?) bývá hodnocen jako slabý 
král, za nějž došlo k velkému úpadku královské moci. Panovnic-
kým povinnostem nevěnoval příliš pozornosti, mezi panstvem se 
mu říkalo „král bene“ (tedy „král dobře“). Bludov mu patřil od 
roku 1490 do  roku 1504.
 Jeho rodiči byli polský král Kazimír IV. a sestra Ladislava 
Pohrobka Alžběta Habsburská (zvaná matka králů – pět jejích 
synů se stalo králi). Vladislav tak pravnukem císaře Zikmunda. 
Českou korunu nabídl Jagelloncům už Jiří z Poděbrad, po jehož 
smrti skutečně český sněm Vladislava zvolil králem. Nicméně 
nad Moravou získal panství až v roce 1490, jak bylo zmíněno 
výše. Po zvolení uherským králem natrvalo přesídlil do uherské-
ho Budína. V českých zemích po něm zůstala významná právní 
památka – Vladislavské zřízení zemské z roku 1500, něco jako 
předchůdce moderní ústavy. Jeho důsledkem bylo významné 
omezení královské moci a posílení výsadního postavení šlechty. 
Byl několikrát ženatý – nejprve s Barborou Braniborskou (sňatek 
s ní ovšem uzavřel neosobně, tzv. v zastoupení, nikdy ji neuvedl 
do Prahy a dlouhá léta se snažil, aby papež vyslovil neplatnost 
sňatku – to se stalo až v roce 1500). Již v roce 1490 se oženil 
s Beatricí, vdovou po Matyáši Korvínovi. Z manželství (které 
bylo až do roku 1500 neplatné) nevzešel žádný potomek. Až tře-
tí manželka Anna z Foix a Candale (nikdy nebyla korunována 
českou královnou) mu porodila dva potomky – Annu a Ludvíka. 
Zemřela při Ludvíkově porodu. Dcera Anna se provdala do rodu 
Habsburků a stala se pramáti té části habsburské dynastie, která 
nám vládla v letech 1526–1918. Syn Ludvík se oženil s Marií 
Habsburskou. Dohoda mezi Jagellonci a Habsburky fakticky 
rozhodla o pozdějším vzniku podunajské monarchie pod vládou 
Habsburků.
 Byl to právě Vladislav II. Jagellonský, kdo v roce 1504 po 
152 letech definitivně skončil institut zástavního držení, když 
prodal bludovské panství šlechtici Janu z Kunovic, který jej vzá-
pětí prodal Žerotínům.
 Většinu doby, o níž tento díl pojednává, reálně vládlo na 
Bludově několik generací rodu Tunklů, v samotném závěru rod 
Žerotínů. Těm se budeme podrobně věnovat v příštím díle.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště
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Druhá zářijová sobota byla pro bludovské skautské středisko  
s napětím očekávaným datem. Na 14. září 2019 si totiž skauti 
naplánovali oslavit kulaté výročí od založení prvního bludovské-
ho skautského oddílu. A počasí jim přálo přímo královsky.
 Oslavy 100 let od chvíle, kdy Josef Cyril Kotrlý převedl 
skautskou myšlenku v Bludově ve skutek, měly hned několik 
cílů. Tím prvotním bylo pochopitelně sdílení radosti z tak krás-
ného a velkého výročí. Ale hned v závěsu stála snaha o předsta-
vení reálné činnosti veřejnosti, a hlavně rodičům holek a kluků, 
kteří skautingem v naší vesnici žijí. Hned ráno se tak celé stře-
disko s vlajkami a za doprovodu hudby vydalo uctít památku 
nejen zakladatele bludovského skautingu, ale i všech, kteří se  
o něj nějakým způsobem zasadili a dnes již sedí u věčného  
táborového ohně.
 Druhá a nejdelší část oslav pak plynule navázala na průvod. 
Skauti a skautky totiž ze hřbitova vyrazili na výpravu po his-
torických stopách bludovského skautingu. Během putování po 
okolních lesích tak prošli místy, která před desítkami let hostila 
skautské výpravy, případně rovnou celé tábory. Ostatně jeden  
z nich se konal kousíček severně od Bludova v oblasti Pod  
Petrovicí (v roce 1968). 
 V průběhu putování pak přišly na řadu i další důležité udá-
losti a příběhy, a to nejenom z bludovské historie. Účastníci se 
tak mohli dozvědět o obrovsky odvážném činu plzeňské vedoucí 
Rakši během komunistické diktatury až k relativně nedávnému 
stavění klubovny za zdravotním střediskem. Samozřejmě nechy-
běla celá řada her. Ty v sobě mimo zábavy skrývají i neuvěři-
telně silný výukový potenciál, který je ostatně jedním ze skaut-
ských vzdělávacích pilířů.
 Samotné zakončení hlavního dne oslav proběhlo na dalším 
z důležitých míst bludovského skautingu – U Jezírka. Zde kon-
čívala velká část výprav, a hlavně tu již skoro osmdesát let pro-
bíhají slavnostní táborové ohně. Závěrečnou částí tak nemohlo 
být nic jiného než právě táborový oheň. V jeho průběhu vedení 
skautského střediska poděkovalo všem bývalým i současným 
rádcům, zástupcům i vedoucím za jejich obětavou práci a pře-
dalo jim drobná poděkování v podobě lejster. Několik bratrů pak 
ocenila přímo celá organizace Junák za jejich významné zásluhy 
v práci s mládeží, případně za činnost organizační tím, že jim 
udělila vyznamenání. 
 Na úplný konec táboráku zazněla zpívaná večerka, která  
tak symbolicky ukončila nejen táborový oheň, ale i celé oslavy.
 Další den, v neděli, jsme nechali dveře našich kluboven  
dokořán. Kromě prohlídky byla možnost si prohlídnout výstavu 
fotek shrnující posledních 10 let činnosti.

***
Na tomto místě bychom moc rádi poděkovali celému vedení 
obce a zejména panu starostovi za jejich obrovskou podporu naší 
činnosti. Jak říká heslo našich nejmenších – vlčat: „Naší snahou 
nejlepší buď čin!“ – budeme se tak maximálně snažit nejenom 
vůči našim členům a jejich rodičům, ale i vůči obci, ve které 
žijeme.

Fotky z akce jsou přístupné zde: https://bludovit.rajce.idnes.
cz/2019-09-14_Oslavy_100_let_skautingu_v_Bludove/

br. Jan Juránek – Hanes,
vedoucí	bludovského	skautského	střediska

Foto: Karel Směšný, Lubomír Vepřek

Oslavy 100 let skautingu v Bludově

Joga                                                                        
vědomí

Pravidelné lekce kundaliní jogy

Na západní polokouli tento zatím relativně málo známý druh jógy 
nachází v poslední době postupně stále více příznivců. Kundaliní, aneb 
jóga vědomí, otvírá srdce, buduje vnitřní sílu a uvolňuje energii, která 

sídlí u kořene páteře...

mail: hanagrygar@seznam.cz  tel.: 777655236
www.facebook.com/sumperkjoga

Kde: Kulturní dům Bludov – vstup ze zahrady za kulturním domem
Kdy: od 18.9.2019 každou středu od 18:30 – 20:00 hod

Vezměte s sebou podložku, polštářek, deku, pití 
Cena: 120,- za lekci, 5 lekcí 550,- Kč, 10 lekcí 1000,-Kč

vede certifikovaná lektorka kundaliní jogy podle Yogi
 Bhajana Avtar Taran Kaur – Hana Grygarová
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POLSKO 
Adventní den v Krakově

PROGRAM:
Ráno odjezd směr Český Těšín, pěší procházka městem Krakov, 

individuální volno, prohlídka vánočně vyzdobeného Krakova, 
popřípadě předvánoční nákupy na tradičních trzích 

na nejstarším náměstí Evropy. V podvečer návrat domů 
s příjezdem v pozdních večerních hodinách.

Sobota 7. prosince 2019
Cena 650 Kč

Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, DPH, průvodce
Cena nezahrnuje: stravování, případné vstupy
Nástupní místa: Šumperk Grand 6:00 hod, 

Bludov zámek 6:10 hod.,     
dále Postřelmov, Zábřeh – Olomouc.

Přihlášky: Zdeněk Spáčil, tel.: 608 834 221

Sváteční a romantický den s vůní vína a punče na nejstarším 
evropském náměstí

VINNÝ SKLEP POD RADNICÍ 
VINNÝ SKLEP POD RADNICÍ 
 AKCE V ŘÍJNU 

4.10. – 6.10. 
SEVAR
poměrně nová odrůda červeného vína, na trhu asi 6 let. Ročník 2018 
oceněný stříbrnou medailí – láhev tohoto skvělého červeného vína 
od Vinařství Veverka po celý víkend za skvělou cenu 160,- Kč 

11.10. – 13.10. 
Ochutnávka vybraných kvalitních sýrů  
k tomu kvalitní bílá vína z našeho sklípku v akční ceně. 

18.10. 
AKCE MĚSÍCE - HODY V BLUDOVĚ 

Hodová degustace vín z vinařství  Bauman
Další vinařství z Velkých Bílovic, se kterým náš sklípek navázal 
spolupráci. Dorazte ochutnat vzorky nových vín v našem sklípku. 
cena 200,- Kč / osoba 
v ceně vzorky vína a obložený talíř 
Nutná rezervace míst 

25.10. – 27.10.
Stáčená vína se slevou 30%
Po celý víkend sleva na všechna stáčená vína v našem sklípku  

VSTUP ZDARMA

Míchaný nápoj mojito 2+1 zdarma 

Paříme i v neděli před svátkem 
 

JAGERMEISTER   PÁRTY

MOJITO  PÁRTY
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BEEFEATER  PÁRTY

KRÁLOVSKÁ  ABSINTH  PÁRTY
Absinth je pití králů, dej si panáka absintha nebo B 52 
a staň se králem i ty!
Akce 1+1 zdarma 

Gin + tonic – za 50 ,- Kč 
BEEFEATER PINK 

Ledově namražený panák za 30,- Kč 
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ZŠ Bludov

Sbírka pro Stonožku
Pořádáme sbírku dětského oblečení (do osmi let), obuvi, hraček, 
dětské kosmetiky, sportovního vybavení, školních a kreslicích 
pomůcek i potřeb na volnočasové aktivity (puzzle, leporela...). 
Věci jsou určeny pro potřeby dětských domovů, stacionářů  
a azylových domů. Vše je možné odevzdat třídním učitelům 
nebo přímo paní učitelce Horáčkové. Za vše, co odevzdáte,  
velice děkujeme.

Výlet do zoo Praha
Poslední pondělí v letošním školním roce strávili vybraní žáci ze 
ZŠ v Bludově v Zoo Praha. Zde byl pro děti, které se zúčastnily 
výtvarné soutěže nazvané Heraldická zvířata, připraven celoden-
ní program.

 V informačním centru kluci a děvčata se zájmem vyslechli 
povídání o erbech a zúčastnili se  vědomostních  soutěží. S prů-
vodcem pak vykročili za zvířecími obyvateli zahrady. A viděli 
jich opravdu hodně.  I když bylo parno a zvířata se schovávala 
do stínu, každý si přišel na své. Nezapomenutelné bylo krme-
ní lvů a lachtanů, dovádění ledních medvědů, sledování goril  
i hrochů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého ze života zvířat, 
jejich chování, o zvířecích instinktech, co jsou mimikry, kdy zví-
řata loví a spoustu dalších informací. 
 Děkujeme všem, kteří nám umožnili zoologickou zahradu 
navštívit a připravili nám skvělý program. Zvláštní poděkování 
patří paní Běle Jensen a panu řediteli zoo Miroslavu Bobkovi.
             Vladimíra	Horáčková

První školní den
Letošní 2. září bylo významným dnem pro naše prvňáčky. Do 
naší školy jich nastoupilo 22. Na slavnostním uvítání byla pří-
tomna paní ředitelka  Ilona Křivohlávková, paní zástupkyně 
ředitelky  Lenka Svítilová, pan starosta Pavel Ston, pan mís-
tostarosta Josef Ťulpík a zástupkyně Sboru pro občanské zále-
žitosti Bludov paní Renata Brokešová a paní Jana Holinková. 
Děti dostaly drobné dárky, uvítací list a balíček pro prvňáčka se 
školními potřebami. Přejeme všem dětem i jejich rodičům pěkný 
školní rok, radost z poznávání všeho nového, trpělivost a chuť 
do učení a v neposlední řadě bezva spolužáky. Děkujeme také 
panu Josefu Baslarovi za fotografickou dokumentaci.

Jarmila	Březinová
Foto: Josef Baslar
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Příměstský tábor 2019
Putování malých pirátů v posledním týdnu prázdnin bylo plné 
dobrodružství. Vyzkoušeli jsme si Morseovu abecedu, znalos-
ti bylinek i astronomie. Nechybělo nám sportovní vyžití v tě-
locvičně i v přírodě. Procvičili jsme i jiné znalosti, dovednosti 
a tvořivost. To vše nás dovedlo k závěrečnému pokladu, který 
jsme nalezli podle mapy. Nedílnou součástí byl i celodenní vý-
let, tentokrát do Hradce Králové, kde jsme navštívili Obří akvá-
rium a  místní lesopark s  „Rytířským hradištěm“. 

Soňa	Nikolovová,	vychovatelka	ŠD

OZNÁMENÍ – SBĚR PAPÍRU
Základní škola Karla staršího ze Žerotína 
Bludov organizuje tradiční podzimní sběr 
papíru do přistaveného kontejneru. Kontej-
ner bude umístěn u budovy školní jídelny 
od 14. do 18. října 2019. Papír z domác-
ností může být opatřen kódem do systému 
MESOH. Dozorující učitelé budou mít 
čtečky. Přijďte podpořit děti a přivezte pře-
bytečný papír. Děkujeme.

Sběr kůry v mateřské škole
Jsme mateřská škola s environmentálním zaměřením, tak již ně-
kolik let sbíráme pomerančovou, mandarinkovou a citrónovou 
kůru. 
 Prosíme děti a rodiče, aby kůru řádně sušily, očištěnou ji  
nosily do MŠ vždy poslední týden v měsíci a odevzdávaly  
ji pí učitelkám v příslušné třídě. Pomerančová a mandarinková 
kůra může být dohromady, citrónová kůra musí být zvlášť.
 Získané finanční prostředky použijeme k zakoupení hraček  
a pomůcek do jednotlivých tříd.
Těšíme se na vaši spolupráci. 

Bc.	Dana	Březinová,	učitelka	MŠ

PROJEKT EKOŠKOLKA V MŠ
Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby 
děti, učitelé a rodiče společně snižovali ekologický dopad čin-
nosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede 
ke zlepšování školky a jejího okolí a k posilování samostatnosti 
dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet, přebírat zodpověd-
nost za naplňování cílů, konkrétních úkolů a zároveň získávají 
užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mo-
hou zapojit do demokratického rozhodování. Hlavním předpo-
kladem smysluplnosti programu je vlastní aktivita dětí a jejich 
spolupráce s rodiči a učiteli. V tomto programu se učitel stává 
průvodcem, dává dětem prostor pro vyjádření vlastních názorů, 
realizaci nápadů a vizí. 
 Letos pokračujeme už třetím rokem v projektu Ekoškolka  
a pokud se nám podaří splnit všechna kritéria v programu, získá-
me mezinárodní titul Ekoškolka symbolizovaný zelenou vlajkou. 
Těšíme se na spolupráci dětí a rodičů.

Monika	Vybíralová,	DiS,	učitelka	MŠ

MŠ Bludov
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Opis deníčku.

2. díl
Zdraví.
Lidé neumírají, ale zabíjejí se, což znamená, že se lidé zabíjejí 
svým nesprávným životem – přejídáním a přepracovaností. Aby 
člověk při zdraví zůstal, nesmí dříve jísti, dokud nemá hladu, 
neboť velký hlad má za následek nemocný stav, nervozitu vzni-
kající z rozšíření žaludku.
 Čím menší žaludek a srdce, tím zdravější člověk. Neboť člo-
věk nežije z toho, co sní, nýbrž kolik stráví jeho tělo, ostatní 
vychází nestráveno. Nestrp, aby špatně rozžvýkané části potra-
vy přišly do žaludku. Rychlé jezení jest známkou nevědomosti  
a jest velice škodlivé.
 Přemýšlení o rozčilování při jídle má za následek špatné 
trávení jako při zkaženém žaludku. Kdo vydrží denně 3x jísti,  
a 1 – 2 posty týdně dodržovati, bude udiven mladou silou, silou, 
která ho pronikne, jelikož v čase, kdy tělo potravu nedosta-
ne, stravovací síla (energie) k čištění a vylučování odpadků se  
použije.
 Postem se podpoří očišťování těla od jedů; přesnídávky  
a svačiny jest třeba pouze pro těžko pracující. Kdo své tělo  
přecpává, trpí nečistou krví, jako další příčina perverzity a sexu-
álního života, moderní neurostenie mužů a žen není nic jiného 
než následek pustého nepřirozeného života; právě u neuros se 
setkáváme často s pohlavní předrážděností, čím častěji člověk 
svému nepřirozenému návalu povolí, tím více ztrácí nervovou 
sílu, životní odvahu, radost a energii. Právě v tomto ohledu se 
málo činí, mluví a poučuje. Život nezáleží ani tak v tom, aby-
chom žili, jako abychom byli zdrávi.

Stárnutí a nemoc padesátníků.
Jedlík, který nadbytečná jídla nespaluje, zatěžuje a přemáhá jimi 
ústroje řídící výživu, zvláště játra a ledviny.
 Otylosť jest také nemoc výživy a další následek zkrácení  
života. Kornatění tepen se také zhoršuje nadvýživou, dále pře-
pracovaností a starostmi. Také příčinou stárnutí 50níků jest 
přetíženosť pohlavní činností. Je mnohem méně škodlivě jís-
ti, není-li hladu a píti, není-li žízně, než pobízeti se k rozkoši, 
není-li touhy. Venuše jest zlodějka, ubírající sílu života a dél-
ku života; jest proto tím škodlivější, čím je starší ten, kdo se jí 
oddává. Muži moudří a zdrženliví se dožívají dlouhého věku. 
Kdo chceš býti zdráv a mlád, dej rozumu a vůli svrchovanou 
vládu nad svou bytostí. Pověř rozum, aby držel na uzdě choutky 
a vášně. Jen za těchto podmínek lze si vycvičiti život a uchovati 
řád ve svém soukromí, což znamená život lepší a ušlechtilejší. 
Chceš-li se dožíti života bez bolesti a nemocí, řiď se dle dietních 
pravidel, neboť tělo i srdce těží z výhod zajištěných rozumným  
a odměřeným životem. Ať byla Tvá minulost jakákoliv, jest dob-
ře naučiti se šetřiti míry ještě obíhající v Tvých vláknech. Stáří 
je tyran, zakazující pod trestem smrti všechny radovánky mládí. 
Bol, starosť a strach velice napomáhají stárnutí.

Tajemství dlouhého života.
Spočívá v jistém středním stavu zdraví a životosprávy. Náruži-
vost po požitcích stolu je velmi škodlivá pro žaludek, játra, tepny 
a mozek; nestačí pojídati, je třeba tráviti, jíme-li střídmě, jsme 
sami sobě lékařem. Nejhorší pro starší lidi jest dobrý kuchař  
a mladá žena. Nejí-li se večer mírně, tráví se bídně a spí se špat-
ně, po obědě seď, po večeři se projdi. Atleti nejsou ti nejzdravěj-
ší a nejstarší lidé, nýbrž duševně nejvyvinutější. K dosažení stáří 

Snůška různých rad a zkušeností

nerozhoduje váha a výška, nýbrž jakosť nervů a jemnosť buňky. 
Chceš život krátký dobrý nebo dlouhý a zdravý? Poslední slovo 
každé zkušenosti je umírněnost a to ve všem. Život nezáleží ani 
tak v tom, abychom žili, ale abychom byli zdrávi. Naše životno-
sť se měří podle spalné síly ohniska, které je v nás.
 Kolem padesátky plamen již klesl, může hořeti ještě dále, 
avšak již tak nezáří, již také silně nevydává tepla. Nic nemůže 
zabrániti životnímu úpadku a odvrátiti ztrátu toho, co existuje. 
Životní vývoj je nezdolný; nesmiřitelným se zdá pouze těm, kdo 
by chtěli zadržeti jeho běh.
 Cvik a pohyb, jest nejlepší prostředek, jak se uvarovati  
postupného úpadku, vyvolaného nečinností a její sestrou nudou. 
Dlouhý život je výsadou těch, kdo se pohybují, trávení se usnad-
ňuje, výživa těla se udržuje, v padesátce tráví se nohama jako 
žaludkem. Jez do polosyta, přijdeš si na plná léta.

Zákon přírody.
Smrť je přechodem z jednoho do druhého a je přírodní úkaz, 
který se týká každého živého organismu. Dnem, kdy přestáváme 
žíti smrť nenastává, ale dokončuje se, člověk dochází ke konci, 
avšak na cestě byl již dlouho.
 Nic by si lidé neuchovali raději, ničeho si však nešetří méně 
než svého vlastního života.
 Jediná jistota všem společná jest skutečně, že jednoho dne 
zemřeme ať již násilně nebo chorobou, získanou neb vrozenou 
neb stářím. Život a smrť zapadají do sebe neodlučitelně, takže 
smrť je kusem života a život sám je částečnou smrtí. Délka živo-
ta závisí na rychlosti, kterou je strávena daná energie.
 Smrť člověka není tragédie; když člověk dosáhl již cíle  
života, je to jen spánek, člověk se jen uchýlí z víru života na 
odpočinek. Každý člověk ve svém životě 2x nechápe, co ztrácí 
a čeho získává; když se rodí a když umírá. Můžeme bezpečně 
říci, že prvotní hybná síla natahující délku hodin života, a tím 
rozhodující o délce jeho chodu je dědičnosť. Čím tvrdší je život 
člověka, tím dříve zemře.
 Armády tvrdě pracujících jsou zkracováni na délce života lo-
potou, kterou konají. Nelze pálit svíčku na obou koncích. Kdyby 
všichni dobří lékaři nebyli sobečtí, o kolik by se prodloužil život 
lidstva jako celku. Všechno je marné, cenu má pro člověka jen 
správně a dobře prožitý život. Bohužel, přicházíme k tomu, když 
je pozdě nebo konec!
 Smrť snášíme snadněji, můžeme-li se v poslední chvíli těšiti 
vzpomínkou na pěkný život.
 Jak svůdná, jak sladká je smrť, ta dobrodějka, konejšitelka 
bolesti.  Spíš v ničení nevíš, nic tě nebolí, nic tě netrápí, ničeho 
necítíš.
 Kdo se bojí smrti, nenalezne štěstí v životě. Schiller řekl: 
„Kdo pohlédl smrti v tvář, je svobodným člověkem“.
 Žijeme, aniž víme proč, umíráme, aniž víme, proč a otáz-
ka života a smrti je napsaná na čele každého člověka, aby nám  
dokázala bezmocnosť k vlastní existenci. I kdybychom zničili 
všechen život na zemi nebo jej znovu vzkřísili, co je tím učině-
no? Vše mizí jak atom v nekonečném moři Času, Bytí a Věč-
nosti.
 Smrť je zlá pro toho, kdo v ní vidí něco jako tečku za větou.

Dědičnosť.
Jednotlivé duševní stavy odpovídají rozličným stavům našeho 
zdraví a to zvláště uprostřed života. Dědičnost některých nemocí 
a povah jest dokázána; odkázali nám jich naši rodičové, kteří je 
měli zase po svých předcích.
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 Důvtip a hlouposť, rozum a šílenství, dobrota a zvrácenosť, 
se nevyhazují do větru. Dnes se rodí lidé nerovni.  Rovnosti již 
není, jsme výslednicí toho, co byli naši rodičové.
 Čím více se léta hromadí, tím více vzdalujeme od narození, 
tím méně jsme svobodni, neboť dědičnost sklonů se v nás utvr-
zuje každým rokem. Dědičnost starších jest však také opravová-
na vlivem zaměstnání a společenského prostředí, může se tedy 
zlepšovat neb zhoršovat.
 Rodiče často odkáží dětem majetek, jsou na to pyšní, že se  
o ně dobře postarali. Neuvědomují si však, že nejdůležitější  
odkaz dětem už dali. Bylo by tuze směšné, avšak pravdivé,  
kdyby někdo sedl a napsal:
 Odkazuji svému synu slabomyslnosť jako následek svého 
dlouholetého pití lihovin, dále svou popudilosť a svoji úpornou 
dnu, kterou jsem získal svým jednáním proti zákonům přírodním 
a své dceři svou slabou a špatnou povahu a jiné sklony k nemo-
cím.
 Proto zákon dědičnosti praví, že hlouposť, šílenství a zvrá-
cenosť se nevyhazuje do větru. Znáš zákon rovnováhy, že každý 
dluh musí být splacen, když ne Tebou, tedy Tvými dětmi.

Eugenika.
Péče o zdatnosť potomstva. Člověk může dosáhnouti cílů život-
ních, úspěch v boji v život a tím i uspokojení svou zdatností tě-
lesnou i duševní; což znamená, jak je zdatný v některém oboru. 

Také vyniká ve společenském životě mezi příslušníky toho své-
ho oboru neb dále v obci a státě, což je zase jen výsledek jeho 
zdatnosti tělesné i duševní. Každé povolání vyžaduje jiných 
vlastností, buď tělesných neb duševních nebo obou, aby vůbec 
mohlo býti vykonáváno.
 Že pak lidem se nedostává těchto vlastností stejnou měrou, 
mají nestejný úspěch, z čehož pramení nerovnosť lidí.
 Lidé nemohou býti sobě všichni rovni, poněvadž nejsou 
všichni stejně zdatni a jejich výkony také nejsou rovnocenné.

Trvání a význam národů i státu.
Se zabezpečuje nejen početností občanů, nýbrž jejich zdatnos-
tí tělesných i duševních. Dnes by mělo být každému jasno, že 
jen občané všestranně zdatní mohou zajistiti státu jeho trvání  
a úspěch. Stupnice společenská je sice velmi rozmanitá, ale pro 
národní celek jsou všechny stavy důležité, nezbytné, neboť kaž-
dý pomáhá svou činností udržovat celek.
 Venkov je zřídlem, z něhož se obrozuje národ, to nejen  
početně, ale také co se týká nadání.
 Proto by mělo být nejvyšším zájmem národa, aby jeho selský 
stav zůstal zdravotně nedotčen, aby jeho plodnosť neklesala. Ne-
boť dokud bude selský stav zachován, je trvání národa zaručeno. 
Duševní převaha jednotlivce a celého plemene nezáleží v roz-
voji silných svalů, nýbrž vyvinutí nervů a mozku, velcí mužové  
vyšli ponejvíce z chudších rodin.

Opis: Eva Kösslerová

Letošní setkání, v roce 40. výročí založení Českého svazu 
ochránců přírody, se odehrálo na Vysočině, v rekreačním středis-
ku Úsvit ve Vanově.
 Organizátoři ZO ČSOP Kněžice a Chaloupky o.p.s. připra-
vili bohatý program. Do přípravy se zapojili kromě ČSOP např. 
Geopark Vysočina, město Telč, Státní památkový ústav a několik 
dalších organizací působících v oblasti péče o přírodu na Vysoči-
ně. Za úkol si společně dali seznámit účastníky s méně známým 
koncem Vysočiny.

Celostátní setkání členů a příznivců ČSOP 2019
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 Již před slavnostním zahájením proběhly přednášky o dra-
hých kamenech a ptactvu Vysočiny. Večer setkání zahájili 
předseda ČSOP RNDr. Libor Ambrozek, dlouhodobý starosta  
Telče Mgr. Roman Fabeš a ředitel Chaloupek RNDr. Jozef  
Zetěk. Místopředseda naší základní organizace, Slávek Straka, 
předal každému z organizátorů setkání knížky o orchidejích, kte-
ré vydala pro ochránce přírody Bludovská ZO.  Setkání jednotli-
vých organizací potom probíhalo u táboráku.
 V sobotu jsme, po nočním lijáku, zvolili archeologickou  
exkurzi na kopec Vrch (725 m n. m.) nad Řásnou v okrese Jihla-
va. Pan Mgr. Milan Vokáč nás zavedl na zříceninu hradu Štam-
berk ze 13. stol. Odpoledne jsme stihli ještě navštívit dvě histo-
rická moravská města v Jihočeském kraji. Dačice jsou spojené  
s vynálezem kostkového cukru před 176 lety. Slavonice, kterým 
se díky zachovalému historickému jádru přezdívá „malá Telč“ 
nebo „perla západomoravské renesance“, nás již uvítaly sluníč-
kem.
 Večerní doprovodný program se opět věnoval přírodě – bese-
dy o přírodních zahradách, studánkách a hydrobiologii blízkých 
rybníků. Jen odchyt hmyzu na světlo se kvůli počasí nepodařil. 
Večer jsme společně s ostatními strávili s hudební projekcí kytar 
a bubnů. 
 Na závěr nás pořadatelé pozvali do českého nejpohádkověj-
šího města Telče, které je od roku 1992 zapsáno na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Město má půvabnou 
podobu z časů panství pánů z Hradce, Lichtenštejnů – Kastel-
kornů a Podstatských Prusinovic.
 Předpověď počasí na víkend byla nepříznivá, tak jsme od-
jížděli s jistými obavami. Nakonec se počasí umoudřilo, takže 
setkání proběhlo v příjemném přátelském duchu ale hlavně v 
krásném kraji ČR. Stejně jako předešlých sedmnáct ročníků bylo 
setkání zajímavým zážitkem. 

Jana Holinková
Foto: Roman Procházka, Slávek Straka


