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Bludovan

Bludovští mladí hasiči halovými mistry republiky

Liga mladých hasičů

Bludovské hasičky při své premiéře 
v soutěžích CTIF příjemně překvapily

V sobotu 27. února zahájili bludovští mladí 
hasiči soutěžní rok 2016 halovou soutěží  
v Havířově. Tato tradiční soutěž je považována 
za neoficiální halové mistrovství Čech, Moravy 
a Slovenska. Je také první velkou prověrkou 
špičkových týmů z Česka a Slovenska a hostů 
z Polska. Bludovské týmy se tohoto významné-
ho klání účastní v posledních letech pravidel-
ně a vždy patří k favoritům. Stejně tomu bylo  
i v letošním roce. V soutěži, která se skládá  
z uzlové štafety, štafety dvojic a štafety 4x40m, 
hned od první disciplíny kralovala. Družstvo 
starších žáků zvítězilo ve štafetě dvojic časem 
57,50s, místo druhé získalo z uzlové štafety 
v čase 29,31s a o celkové vítězství přišlo až ve 
štafetě 4x40m s překážkami, ve které se první 
čtveřici v cíli rozpojily hadice a pokus byl hod-
nocen jako neplatný.. Čas by na celkový triumf 
stačil. 
 Druhá čtveřice zabojovala a 9. místem  
v čase 36,50s v disciplíně udržela celkové  

Další závod Ligy mladých hasičů okresu Šumperk se uskutečnil v sobotu 5.března v Rohli. Štafe-
tový závod družstev se skládá z určení a správného odložení hasičského prostředku a následného 
vázání uzlů. Za družstvo soutěží vždy dvě pětičlenné hlídky.Vše samozřejmě v co nejrychlejším čase. 
Bludovští mladší hasiči nenechali nikoho na pochybách, že titul halových mistrů republiky je ve 
správných rukou, a s přehledem zvítězili. Také druhé místo získal Bludov a ani ti nejmenší, kteří 

Historicky prvního závodu v klasických disci-
plínách CTIF (soutěžě dle pravidel mezinárodní 
hasičské federace) se zúčastnilo družstvo žen 
SDH Bludov v neděli 6. března v Hradci Králové 
ve sportovní hale Háječek.
 Tato halová soutěž je zahájením kvalifikač-
ního období na XVI. Mezinárodní soutěž CTIF 
2017, která proběhne ve Villachu v Rakousku. 
Rakousko je také cílem snažení bludovských 
děvčat. 
 Cesta bude dlouhá a velice náročná, druž-
stva se musí účastnit povinných kvalifikačních 
soutěží a o účastnících mezinárodní soutěže 
se rozhodne až letos v září na mistrovství ČR  
v disciplínách CTIF.
 Soutěž v Hradci Králové měla být hlavně  
seznámením se novými disciplínami. Ženy  
z Bludova ale soupeřkám, které už mají v tom-
to sportu mnoho úspěchů doma i v zahraničí, 
předvedly, že dokáží prodat spousty hodin tré-
ninků v přípravě. Družstvo Bludov I se umístilo 
na výnikajícím 2.místě a družstvo Bludov II na 
místě 4. Nejvíce nás ale těší předvedené výkony 
a samotné vystupování na soutěži.
 Dobrý dojem, který děvčata zanechala  
u rozhodčích a soutěžících, byl možná ještě 
cennější než celkové umístění. Prostě Blu-
dovu jsme ostudu neudělaly, s tímto jsme 
do soutěže nastupovaly a budeme se snažit  
o stejný dojem z naší účasti na dalších soutě-
žích.
Držte nám palce a pěsti. 

Ženy SDH Bludov

Dole zleva: Lenka Strouhalová, Monika 
Sobotková, Tereza Tylová,Nikola Tylová,

Nahoře zleva: Karolína Kotrlá, Martina 
Krátká, Karolína Jánětová, Eliška Březinová, 
Lucie Strouhalová

vynikající 3. místo ze 37 týmů ze tří států. Druž-
stvo mladších žáků zahájilo soutěž 1. místem  
z uzlové štafety v čase 40,99s, ve štafetě dvojic 
také 1. místo časem 71,18s a pouze ve štafetě 
4x40m získalo těsně 2. místo časem 39,70s.
 V celkovém součtu umístění to znamenalo 
premiérové vítězství z celkem 31 družstev a také 
zisk titulu neoficiálních halových mistrů České 
republiky.
 Po vítězství starších žáků z roku 2013 na 
této soutěži a zisku absolutních mistrů repub-
liky starších žáků v roce 2014 je to doplnění  
posledního republikového titulu ze tří nejvý-
znamnějších kolektivních soutěží na území  
republiky. Takového úspěchu dosáhlo minimum 
sborů a je celkem možné, že jsme v tomto hod-
nocení zatím jediní.
 Poděkování patří oběma družstvům nejen 
za výsledek, ale také za přesné provedení  
disciplín a psychické zvládnutí velice náročné 
soutěže. Věřme, že co se podařilo natrénovat  

v zimě, bude dobrým základem do 
celého roku.
 Členové vítězného týmu mladších 
žáků: Vendula Jílková, Ondřej Jašek, 
Lucie Ženčáková, Natálie Kulhajová, 
Michaela Divišová, Michaela Ma-
turová, Šárka Krystková, Markéta 
Hrabkovská, David Matějček, Jakub 
Fabiánek.
Záznam soutěže lze zhlédnout 
na hasičské internetové televizi: 
www:FireTv.cz
Startovní čísla mladší č.18, starší č.22
Autor fotografie: Martin Sobotka ml.

začali trénovat od září, nezklamali 
a předvedli nádherné výkony.
 Bludov si také upevnil vedení 
v průběžném pořadí ligy. Starší 
kategorii ovládla Hrabová, druhé 
místo patřilo našemu prvnímu 
družstvu, čtvrté místo obsadila 
bludovská dvojka. Starší družstvo 
se dělí o průběžné vedení ligy  
s Novým Malínem.
Moc děkujeme za pomoc 
a podporu sponzorů a rodičů.
Autor fotografie: Radomír Bureš Autor fotografie: Bohuslav Strouhal
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Karel Březina

Tobiáš Straka

Denis Schauer

Tereza Mausová

Matyáš Kohár

Tereza Boráňová

Autor fotografií: Trifoto Šumperk
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4. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 14. března 2016 se v kulturním domě od 18:00 do 
20:00 hodin uskutečnilo 7. jednání obecního zastupitelstva. Pří-
tomno bylo 12 zastupitelů, omluveni byli Jaroslav Balhar, Milan 
Klimeš a Jindřich Matěj. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, ově-
řovateli zápisu byli zvoleni Jiří Homola a Karel Bank. Převážná 
většina usnesení byla přijímána jednomyslně (v odlišných přípa-
dech to bude výslovně zmíněno). Zastupitelstvo na úvod schvá-
lilo starostovu zprávu o splnění a plnění všech úkolů z minulých 
zasedání (jeden se zdržel). Co se týká minule diskutovaného té-
matu možného odkoupení budovy bývalého Rossa, majitel nemá 
zájem dům odprodat.

Zpráva o činnosti rady a výborů
Zprávu o činnosti rady obce od minulého zasedání přednesl mís-
tostarosta Josef Ťulpík. Rada se v této době sešla třikrát, mimo 
běžné agendy se zabývala obchvatem obce, provozováním lékár-
ny, vyhlídkou na Brusné, účetní závěrkou obce, ZŠ a MŠ apod.
 V diskusi se Martin Schauer zeptal, jakým způsobem pro-
běhl na základní škole výběr nové vedoucí kuchyně. J. Ťulpík 
odpověděl, že výběr nové vedoucí jídelny je v plné kompetenci 
ředitelky školy. Luděk Březina se dotázal, v jakém stavu je řeše-
ní obchvatu Bludova. Starosta odpověděl, že výstavba obchvatu 
není otázkou finanční, ale věcí územního a stavebního řízení, do 
konce dubna by mohla být dokončena inženýrská činnost pro 
vydání územního rozhodnutí, poté závěrečná projektová přípra-
va pro vydání stavebního povolení. Upozornil na zdržení díky 
odvolání sdružení z Dolních Studének, které zpochybňuje vede-
ní trasy obchvatu. Studie o vlivu na životní prostředí se nemusí 
nově dělat, začátek stavby se nyní předpokládá nejdřív v roce 
2019. Stanislav Balík se dotázal, jak je daleko vyřešení svozu 
komunálního odpadu občanů z ulic „ Na Hradě“, jak to urgoval 
v únoru 2016. Starosta odpověděl, že jsou domluveny dvě nové 
mezipolohy pro svoz popelnic, tím se zkrátí vzdálenost pro pře-
pravu popelnic ke svozu, mapuje se ještě, kolika osob a množství 
odpadu se to dotkne. Do měsíce by mohlo být vyřešeno. Zastupi-
telstvo vzalo zprávu na vědomí.
 Zastupitelstvo vzalo rovněž na vědomí zápisy ze schůzí  
finančního a kontrolního výboru.

Rozpočtová změna a hospodaření obce v roce 2015
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu přijatou  
radou v prosinci 2015, která řešila v zásadě pouze formální  
finanční přesuny.
 Posléze zastupitelstvo schválilo (1 se zdržel) účetní závěr-
ku obce za rok 2015, a to v rozsahu: rozvaha – bilance; výkaz 
zisku a ztráty; příloha; roční zpráva o výsledku finančních kont-
rol; zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření; inventarizační 
zpráva; doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.
 Stejně tak schválilo (1 se zdržel) závěrečný účet obce za rok 
2015 bez výhrad včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého 
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. 
Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 29.-30.10.2015 a dále 
28.-29.1.2016 pracovníky krajského úřadu. Závěr - Při přezkou-
mání hospodaření obce Bludov za rok 2015 nebyly zjištěny chy-
by a nedostatky. 

Dotační program obce
Zastupitelstvo nejprve vzalo na vědomí přehled o čerpání pod-
půrných programů obce za rok 2015. Celková rozdělená částka 
loni činila 770.610 Kč, z toho jen 6.426 Kč nebylo vyčerpáno.
 Rada předložila zastupitelstvu návrh rozdělení financí  
z dotačního programu obce na rok 2016. Celkem bylo přijato 18 
žádostí, z toho 15 posuzovala komise kulturní, mládeže a sportu 
a 3 komise životního prostředí. Rada zcela akceptovala návrhy 
obou komisí. Zastupitelstvo návrh schválilo. Do oblasti tělo-
výchovy je přiděleno 430.000 Kč, na využití volného času dětí  

a mládeže (mimo sport a hasiče) 66.000 Kč, na požární ochranu 
(mladé hasiče) 80.000 Kč, na ostatní kulturní a zájmovou činnost 
119.000 Kč a na péči o zeleň 25.000 Kč.

Rozpočet obce 2016
Starosta představil návrh rozpočtu, který je koncipován jako  
vyrovnaný, v celkové výši cca 58 milionů Kč (v tom je ale  
i 10 mil. za loni realizovaný projekt revitalizace centra obce).  
Po zdůvodnění návrhu proběhla diskuse.
 V ní S. Balík ocenil, že rada obce pamatuje v rozpočtu na 
čištění potoků a na vyřešení odvodu vody z ulice Lázeňské při 
větších deštích. Doporučil dále, aby byla v letošním roce poříze-
na projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace na části 
ulice Dr. Březiny – od lesovny k Ženčákům. Starosta reagoval, 
že se letos provede vysprávka a bude potřeba k projektovému 
dořešení této cesty vykoupit 2 pozemky tak, aby rekonstruovaná 
cesta měla standardní šířku.
 Radek Březina doporučil vyčlenit finance na nový plot kolem 
části hřbitova.
 Karel Bank doporučil peníze určené na poutače lázeňské obce 
ve výši 75.000 Kč použít na něco jiného, např. značení v obci. 
Dále část peněz určených pro dokončení úprav Obecního klubu 
doporučuje použít na úpravu zázemí kulturního domu - zádveří, 
kuchyň, jídelna. Starosta odpověděl, že je snaha dokončit úpravy 
Obecního klubu do finální podoby, zvýší se tím možnosti vyu-
žití, především oddací místnost, vítání občánků, rodinné oslavy, 
přednášky, menší kulturní vystoupení... Upozornil, že na kultur-
ní dům jsou vyčleněny rovněž nemalé prostředky na opravy cca 
600.000 Kč, především cca 350.000 Kč na výměnu dvou starých 
kondenzačních kotlů, dnes už nehospodárných. J. Ťulpík navrhl 
zmíněných 75.000 Kč určených na poutače přesunout do ostat-
ní projektové dokumentace a využít je na vyhotovení projekto-
vé dokumentace úprav zázemí kulturního domu - zádveří, ku-
chyně, příp. zasedací místnosti. Posléze zastupitelstvo rozpočet  
s touto jednou úpravou schválilo (1 se zdržel). Dále schválilo, že  
v případě získání dotace zajistí obec finanční spoluúčast ve 
výši 1/3 skutečně vynaložených investičních nákladů na akci  
„Rekonstrukce a přístavba šaten na fotbalovém hřišti“.

Zadání Změny č. 1 územního plánu Bludov
Zastupitelstvo v roce 2015 stanovilo podmínky pro zpracování 
Změny č. 1 územního plánu Bludov. Na základě těchto podmínek 
a požadavků ze strany vlastníků pozemků, které starosta postup-
ně podrobně okomentoval, byl zpracován Návrh zadání Změny 
č. 1 územního plánu. Zastupitelé se při projednávání jednotli-
vých požadavků shodli na odsouhlasení všech požadavků vlast-
níků pozemků kromě požadavku č. 9 Arnošta Štěpánka, Jilmová 
1923, Hradec Králové, který žádal o využití pozemku p. č. 463 
o výměře 9.818 m2 pro účely rekreace (jde o pozemek na ulici 
Hrabenovská, ve stráni mezi silnicí a lesním hřištěm. Tento poža-
davek – tedy potenciální možnost, aby se na pozemku daly stavět 
chaty – zastupitelstvo odmítlo.
 K požadavku č. 4 na změnu pozemků pod suchým poldrem 
proběhla obsáhlá diskuse o správnosti požadavku s doporučením 
uvést tento požadavek do souladu s vypracovanou studií. Ostatní 
požadavky byly akceptovány.

Žádost o směnu pozemků - Bludovská a.s.
Bludovská a.s. požádala obec o odprodej pozemku 2669/14  
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2 v lokalitě na  
Bludovečku-Horní dvůr Zámeček. Jde o pás pozemku u silnice, 
který je součástí ohrazeného výběhu pro dobytek v jejich areálu. 
Při projednání této žádosti ve stavební komisi bylo navrženo smě-
nit tento obecní pozemek za pozemek, který obec zabrala při stav-
bě nové cesty a mostku v lokalitě ve Žlíbku, jedná se o pozemek 
2577/6 - orná půda, kdy zabraná část pozemku je o výměře  
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106 m2. Zastupitelstvo směnu schválilo (1 se zdržel) s tím, že 
směna bude bez finančního vyrovnání, pořízení oddělovací geo-
metrického plánu a poplatek za vklad smlouvy do katastru nemo-
vitostí bude hradit Bludovská a.s.

Žádost o směnu pozemků - Lesy ČR, s.p. 
Lesy ČR požádaly v roce 2015 obec o směnu pozemků, kdy 
Lesy ČR měly zájem o dva obecní pozemky 2527-lesní pozemek  
o výměře 1544 m2, 2528-ostatní plocha/ostatní komunikace  
o výměře 1026 m2 o celkové výměře 2570 m2. Jedná se o po-
zemky, které navazují na jejich majetek s tím, že Lesy ČR chtějí 
na pozemcích vybudovat naučnou stezku a potřebují mít k těmto 
pozemkům právo hospodaření. Tyto pozemky tvoří trojúhelník 
vymezený cestami u Kostelíčka, kde bylo loni zbudováno ohniště  
a posezení. Za tyto pozemky nabídly Lesy ČR pozemky, s nimiž 
rada obce v květnu 2015 nesouhlasila, proto navrhly nový poze-
mek - 2531-lesní pozemek o výměře 2796 m2, který navazuje na 
obecní pozemky podél tzv. Staré cesty ke Kostelíčku. Tuto směnu 
doporučil i lesní hospodář obce Jan Basler. Zastupitelstvo záměr 
směny schválilo s tím, že veškeré náklady spojené se směnou po-
zemků půjdou k tíži Lesů ČR a obec se nebude finančně podílet 
na nákladech spojených se směnou. 

Žádost o odprodej pozemku - Jiřina Černá
Jiřina Černá, Špalkova 51, Bludov si podala žádost o odprodej 
pozemku 1443/2 - zahrada o výměře 170 m2 (jde o pozemek  
u polní cesty za školkou). Pozemek její rodina dlouhodobě užívá, 
na pozemku mají vysázené ovocné stromy a umístěn plot.  
S. Balík se zeptal, zda je skutečně požadovaný pozemek oplo-
cen, neboť pak by podle mapy musel vyčnívat oproti ostatním 
plotům. Hana Činková z pléna odpověděla, že plot na pozemku 
skutečně stojí a podobným způsobem zabírají obecní pozemek  
i sousedé žadatelů, proto je plot v rovině. Zastupitelstvo prodej za 
50 Kč/m2 (celkem 8.500 Kč) schválilo s tím, že náklady spojené  
s odprodejem pozemku půjdou na vrub kupující, kupující bude 
také přiznávat a hradit daň z nabytí nemovitých věcí.

Žádost o odprodej části pozemku - Andrea Kouřilová
Andrea Kouřilová, Lázeňská 593, Bludov si podala žádost  
o odprodej části pozemku 17- zahrada za účelem výstavby  
rodinného domu. Jedná se o pozemek naproti zahradnictví, mezi  
Holoušovými a Uhrinovými; celý pozemek má výměru 2075 m2, 

v současné době je z části zastavěn dětským hřištěm 480 m2  
a dále je pozemek z části 190 m2 pronajat k parkování vozidel. 
Rada doporučila zastupitelstvu neschválit záměr prodeje – toto 
místo by mohlo mít jiné využití než rodinný dům. Zároveň rada 
nabídla žadatelce prodej některých obecních pozemků na ulici 
Nádražní. Žadatelka o tyto pozemky neprojevila zájem. Zastupi-
telstvo záměr prodeje neschválilo.

Žádost o odprodej pozemku - manželé Skoumalovi
Manželé Skoumalovi, 8. května 160, Bludov si podali žádost  
o odprodej pozemku 2966/20 - trvalý travní porost o výměře 
3625 m2 v lokalitě za areálem Bludovského mlýna mezi řekou 
Moravou a Mlýnským potokem (Mezimořská). Manželé Skou-
malovi jsou majitelé sousedních pozemků (2966/19 a 2966/21), 
odkupem pozemku chtějí pozemky scelit, následně všechny tři 
pozemky oplotit a využívat je k pěstební činnosti. Zastupitelstvo 
prodej schválilo – za cenu 12 Kč/m2 (celkem za pozemek 43.500 
Kč) s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku půjdou 
na vrub kupujících, kupující budou také přiznávat a hradit daň  
z nabytí nemovitých věcí.

Diskuse
V závěrečné diskusi M. Schauer informoval o neúspěšné interpe-
laci u hejtmana kraje ve věci rekonstrukce krajské komunikace 
na ulici Jana Žižky. Starosta doplnil, že při finanční náročnosti 
uvažované rekonstrukce 6 mil. Kč hejtman realizaci akce v roce 
2016 přislíbil a nyní při částce snížené úpravou projektu na něco 
přes 3 mil Kč akci odsunul do roku 2017.
 Jaroslav Poprach z pléna upozornil na nefunkční dešťovou 
kanalizaci této komunikace, ucpanou vpusť u lip, na důsledky 
provozu těžkých naložených aut. Starosta připomenul, že komu-
nikace je v majetku Olomouckého kraje. M. Schauer doporučil  
v případě, že v roce 2017 neproběhne slíbená rekonstrukce,  
komunikaci převést z majetku Olomouckého kraje do majetku 
obce. Po krátké další diskusi přislíbil S. Balík, že sestaví dopis  
v této věci hejtmanovi kraje; J. Poprach přislíbil, že zajistí podpisy 
osob, kterých se rekonstrukce týká.
 Božena Poprachová z pléna upozornila na biologický  
odpad z přerostlých tůjí na hřbitově, doporučila jejich skácení.
 Na samotný závěr oznámil M. Schauer rezignaci na mandát 
člena zastupitelstva obce z rodinných důvodů.

Stanislav Balík ml.

DISCO CLUB BLUDOV

akce v dubnu
1.4.  APRÍLOVÁ PÁRTY S VESELOU HODINKOU
NA APRÍLA OČEKÁVÁME VYHLÁŠENÍ VESELÉ HODINKY NAŠIM DJ. PO JEJÍM 
VYHLÁŠENÍ NASTÁVÁ HODINOVÁ 50% SLEVA NA VEŠKERÝ TVRDÝ ALKOHOL

2.4.  CHUPITO PÁRTY - OBLÍBENÝ MÍCHANÝ NÁPOJ V AKCI ZA 25,- KČ

8.4. TEQUILLA PÁRTY  - ZLATÁ I STŘÍBRNÁ TEQUILAV AKCI ZA 30,- KČ

9.4. JAGERMEISTER PÁRTY 
NESEĎTE DOMA A NECHTE SE CHYTIT ,, VOLÁNÍM DIVOČINY“ NAŠE 
BARMANKA VÁM NEDOVOLÍ VYDECHNOUT A BUDE VÁM SERVÍROVAT LEDOVĚ 
NAMRAŽENÉHO JÄGERMEISTERA.…..A MOŽNÁ POTKÁTE I JELENA…..

15.4. – 16.4. KRÁLOVSKÁ ABSINTH PÁRTY
ABSINTH JE PITÍ KRÁLU, DEJ SI PANÁKA ABSINTH NEBO B 52 A STAŇ SE 
KRÁLEM I TY ! KAŽDÝ KRÁL OD NÁS DOSTANE JAKO DÁREK KRÁLOVSKOU 
KORUNU – AKCE PLATÍ PO CELÝ VÍKEND.

22.4. – 23.4. VÍKEND S WHISKEY 
VEŠKERÉ WHISKEY V NAŠEM SORTIMENTU V AKCI PO CELÝ VÍKEND

29.4.  VEČER HITŮ SOUČASNOSTI  - NEJVĚTŠÍ HITY SOUČASNÉ DOBY

30.4. ZAVŘENO – PÁLENÍ ČARODĚJNIC S VEČERNÍ ZÁBAVOU NA VLČÍM DOLE

Nadace Karla staršího ze Žerotína vás zve
na již druhou z cyklu přenášek do nové kapličky

- kaple svatého Kříže - 
na přednášku: 

Historie Šumperka a okolí 
Tématem provede: PhDr. Milena Filipová

Přednáška se uskuteční 
v neděli 24. dubna 2016 v 17:00 hodin.

Srdečně zvou pořadatelé.
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Bludovští starostové – Jan Benda (1860-1879)

Druhým bludovským starostou se stal člověk, který se v Blu-
dově nenarodil – takových bylo mezi bludovskými starosty a 
předsedy MNV za sto sedmdesát let jen pět. V roce 1860 se jím 
stal Jan Benda. Narodil se 29. ledna 1828 v Rudě nad Moravou 
čp. 57 Janu Bendovi a Terezii, rozené Kouřilové. Jeho prarodiči  
z matčiny strany byli Ignác Kouřil a Magdalena, rozená Janíčko-
vá, oba ze Štědrákovy Lhoty. Z matčiny strany byl tedy bratran-
cem otce pozdějších bludovských učitelek Františky Pospíšilové  
a Jany Blažkové – jejich vzdáleným strýcem; a tedy příbuzným 
rodin Pospíšilových (lázně) a Fričových. 
 Do Bludova se přiženil – 4. října 1852 si vzal Josefu, dceru 
Jana Jáně z čp. 109. Na tomto statku se stal hospodářem. Po něm 
převzal statek syn Jan, po něm jeho dcera, provdaná za Josefa 
Kapla. Dnes statek patří rodině Motykových.
 Benda studoval gymnázium, do Bludova se dostal jako mysli-
vecký příručí u hrabat ze Žerotína. Za úřadování prvního starosty 
Zdeňka ze Žerotína se stal – zřejmě jako jeho spolupracovník 
z dřívějších dob – obecním písařem. Po odstoupení Žerotína  
z postu starosty se stal ve svých dvaatřiceti letech v roce 1860 
jeho nástupcem, současně také obecním „účetníkem“. Starostou 
zůstal dlouhých devatenáct let – jeho pozice byla výjimečná, 
zřejmě nesrovnatelná s kterýmkoli z jeho nástupců. Šedou emi-
nencí bludovské komunální politiky pak byl ještě dvacet let po 
konci starostování. Úctu, kterou požíval, dokládá i jeho přízvis-
ko - byl zván jako „pantáta“. Bludovští občané u něj oceňovali 
rozhodnost a znalost zákonů. 
 V roce 1864 byla za jeho řízení obce stržena stará nevyho-
vující školní budova (na místě dnešní radnice) a postavena nová  
– v podobě dnešní radnice. Učit se v ní začalo v květnu 1866. Na 
Bendův návrh se také ve škole začala v roce 1866 učit němčina 
– zastupitelstvo po jeho návrhu „nabylo přesvědčení, že znalost 
němčiny je prospěšná jak žákům, kteří chtějí jíti na studia, tak 
i každému uvědomělému Moravanu“. Je nutné si uvědomit, že 
nejbližší české gymnázium bylo v té době v Olomouci.
 Snad krátce před koncem jeho starostenství byla postavena 
první bludovská radnice – dům čp. 331, pozdější hasičský domov 
a ještě později část restaurace Rosso. 
 Bojoval na řadě front – s církví, před tím se zámeckou vrch-
ností. K těmto bojům využíval svůj vliv mezi lidmi. Tak např.  
falešně udal u konzistoře bludovského kaplana Aloise Dvořá-
ka, že má pletky s jednou zámeckou urozenou dámou; později  
vyštval jeho nástupce Josefa Grmelu. V roce 1870 začal za  
Bendy ostrý spor mezi obcí a zámkem, kdy obec chtěla zámku 
nechat pouze jednu ze tří tzv. panských lavicí v kostele, ostat-
ní místa chtěla mít obec pro své představitele (bylo to v době, 
kdy se za místo k sezení platilo formou jakéhosi předplatného). 
Povstaly kolem toho velké spory, a to i na půdě samotného kos-
tela, které pak byly řešeny u soudu v Šumperku. Celý spor pak 
rozhodla až v červenci 1871 olomoucká konzistoř, když přiřkla 
hraběcí rodině jižní oratoř, všechny tři panské lavice a půlku 
severní oratoře. Tento spor tak Benda – jako jeden z mála – pro-
hrál. Jeho působnost a vliv přesahovaly bludovské poměry. Po 
zavedení nových školských zákonů v roce 1869 byl na návrh 
okresního hejtmana jmenován přísedícím okresní školní rady, byl 
rovněž předsedou okresního silničního výboru a členem pozem-
kové odhadní komise.
 Podle svého velkého soupeře, kaplana a pozdějšího faráře  
Ermise „pro tyto úřady zanedbával záležitosti obecní tak, že 
za něho do správy, zvláště do účtů obecních, hrozný se vloudil  

nepořádek. Nespokojenost občanů s pánovitostí jeho rostla  
vůčihledně. Chtělť každého učiniti odvislým od kývnutí a vůle 
své. Stížnosti na jeho správu se množily.“ Bludovské obecní 
účetnictví začal vyšetřovat okresní soud, nakonec pak zemský 
výbor. Ten vyslal do Bludova zvláštního komisaře, který účty 
kontroloval tři týdny. Je možné, že F. Ermis byl na svého soupeře 
přísný. Nicméně samotný zemský výbor ve svém výnosu ze dne 
15. listopadu 1879 č. 25834 odst. 28 rozhodl: „Konečně uděluje 
se Janu Bendovi následkem toho, že z účtů za r. 1873 celé archy 
vyřízl a novými nahradil, že do účtů knih a denníků zcela vymyš-
lené číslice zanášel a vůbec, že nedbalostí svou do obecní správy 
bezpříkladný zmatek uvedl, … co nejpřísnější důtka.“ Dnes by 
byl možná odsouzen i ke ztrátě svobody – za falšování účetnictví 
a zneužívání pravomocí veřejného činitele.
 Tak neslavně skončilo Bendovo starostování. Ačkoli jeho  
přívrženci vyhráli volby v září 1879, do zastupitelstva se poprvé 
dostali ve větším počtu zástupci opozice, vedeni kaplanem Fran-
tiškem Ermisem (který do Bludova přišel v roce 1876). Udělená 
důtka a zveřejněné nepořádky v účetnictví vedly k tomu, že 
se Benda už o úřad neucházel – ačkoli mu bylo teprve 51 let.  
Starostou byla ale zvolena jeho pravá ruka, Josef Kotrlý.
 Nebyl to ale konec Bendova veřejného angažmá. Hned  
v následujícím roce 1880 byl tím, kdo stál za znemožněním  
prvních lidových misií, snad šlo o jakousi pomstu katolickému 
táboru, který inicioval jeho politický pád. Každopádně byl  
J. Benda jedním z prvních a nejsilnějších bludovských antikleri-
kálů. Vyhrožoval i tím, že bude občansky pohřbívat (byť k tomu 
nakonec nepřistoupil). Jeho role v zákazu misií vzbudila velké 
rozhořčení, kdy několik rozhněvaných občanů (převážně žen)  
8. dubna 1880 provedlo Bendovi tzv. kočičinu. Jde o dnes již 
prakticky neznámou metodu politického boje, kdy lidé shromáž-
dění před domem pokřikují, zpívají, rachotí na různé poklice, ničí 
majetek – nejčastěji vytloukají okna. Bendovi při této kočičině 
dokonce poničili ovocné stromy. Po čase za to byli odsouzeni dva 
lidi – jeden na dva, jeden na tři měsíce žaláře.
 V roce 1900, (na tu dobu již v kmetském věku) chtěl  
znemožnit výstavbu nového Národního domu (dnes Kulturního 
domu), kdy prohlašoval, že kaple Panny Marie, která na místě 
stála, je majetkem obce, což se vzápětí ukázalo být nepravdou.  
F. Ermis jej při té příležitosti nazval „starým rýpalem“.
 J. Benda zemřel na svém statku ve věku 78 let 19. července 
1906, pohřeb proběhl o dva dny později; zaopatřil i pochoval ho 
jeho někdejší největší soupeř, farář František Ermis, který v roce 
1879 nejvíce přispěl k jeho pádu. Můžeme tak vidět, že nenávist 
nemusí jít až za hrob. 
 V osobě J. Bendy řídil obec možná politicky nejobratnější 
starosta v její historii. Zdá se, že politika a politická moc mu byly 
vášní a radostí.

Stanislav Balík ml.

Prameny a literatura:
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. I, 1876-1900, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, 
matrika narozených Ruda nad Moravou, matriky oddaných 
a zemřelých Bludov.
Březina, J.: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště
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Petice na Olomoucký kraj – oprava ulice Jana Žižky
Jak je uvedeno ve zprávě ze zastupitelstva obce, byl vznesen  
návrh na uspořádání petice, která se odešle majiteli komuni-
kace v ulici Jana Žižky – Olomouckému kraji. Petice, kterou  
podepsalo u Jaroslava Popracha a na Obecním úřadu 117 občanů, 
byla olomouckému krajskému zastupitelstvu i s podpisy odeslána 
29. března 2016. Petiční výbor tvoří Stanislav Balík ml. a Ja-
roslav Poprach. Až budeme mít informace z kraje, budeme vás 
informovat.

Text petice: „Chceme žít v bezpečném prostředí – žádáme 
opravu krajského majetku“
 Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním; 
petiční výbor zastupuje doc. Stanislav Balík, Plk. Karla Hlásného 
860, 798 61 Bludov.

Vážení členové Zastupitelstva Olomouckého kraje,
my, občané Bludova, se na Vás obracíme nestandardně formou 
petice, neboť se domníváme, že naše obec a její představitelé již 
vyčerpali všechny běžné prostředky. Tuto formu nevolíme nijak 
rádi, nicméně jsme již zoufalí ze situace, kdy nejsme schopni 
zjednat nápravu a trpíme stavem, kdy se Olomoucký kraj nestará 
o svůj majetek.
 Konkrétně se jedná o komunikaci III/01119A (část ulice 
Jana Žižky) v katastru obce Bludov. Jde o jednu z páteřních 
ulic naší obce – krajská komunikace se nachází v husté zástavbě 
rodinných domů. Tato komunikace je již řadu let v naprosto 
nevyhovujícím technickém stavu. Nemá krajnice a okraje  
vozovky jsou téměř po celé délce vydroleny. Je hrbolatá, značně 
svažitá, po řadě zásahů při budování infrastruktury, a tak 
jsou při větších deštích kameny z drolící se vozovky unášeny 
po celé ploše komunikace. Tato situace katastrofálního stavu 
vozovky způsobuje vážné problémy řadě skupin občanů  
i návštěvníků naší obce: 1) především lidem v této ulici žijícím,  

2) automobilistům a cyklistům po komunikaci jezdícím,  
3) chodcům. 
 Otřesy způsobené rozbitou vozovkou způsobují vážné  
statické problémy domům na ulici (praskání zdí, otřesy nábytku 
při průjezdu větších automobilů či autobusů, sesouvání plo-
tových zídek). Kameny na vozovce byly již nejednou příčinou 
pádu cyklisty s následky úrazu. Vzhledem k nezpevněným okra-
jům je komunikace nebezpečná i pro chodce, zvláště školní děti  
– vzhledem k častým dírám se auta vyhýbají a zajíždějí  
až za okraj. Trneme hrůzou, kdy se z důvodu zanedbaného stavu 
komunikace stane velké neštěstí.
 Víme, že Olomoucký kraj investoval v roce 2012 do opra-
vy jiné své komunikace v Bludově – rovněž páteřní ulice  
Adolfa Kašpara. Nicméně jde již o investici před čtyřmi lety  
– navíc ulice Jana Žižky je v podobně tristním stavu, možná  
ještě horším – nemá totiž chodníky a je svažitá.
 Starosta naší obce jedná o opravě komunikace již osm  
let - opakovaně je slibováno zařazení na seznam oprav, ovšem 
bez výsledku. Doba utíká, komunikace je ve stále dezolátněj-
ším stavu, škody na majetku a kvalitě života občanů narůstají.  
Přitom projektová dokumentace je kompletně připravena (při-
pravila SSOK – provozovna Šumperk), skutečné rozpočtované 
náklady opravy činí (včetně DPH) cca 3 miliony Kč. Jde tedy 
o podíl ve výši 0,07 % rozpočtu majitele komunikace – Olo-
mouckého kraje.

Vyzýváme Zastupitelstvo Olomouckého kraje, aby podniklo 
příslušné kroky tak, aby byla v co nejkratší době zjednána 
náprava, aby se kraj začal o svůj majetek starat s péčí  
řádného hospodáře a aby tedy zařadil opravu krajské komu-
nikace III/01119A do plánu oprav komunikací Olomouckého 
kraje tak, aby byla tato komunikace co nejdříve opravena. 

Stanislav Balík ml.

Kemp Hugh P. ABC světových náboženství
Váňová M. Babí léto
D´Avenia A. Bílá jako sníh, rudá jako krev
Kornet K. Běžet, nebo zemřít
Janečková K. Deník Gréty Kaiserové
Glattauer D. Dobrý proti severáku
Jakoubková A. Dopadlo to špatně – vzali se
Rogge A. Dárky z přírody: (nápadité dárky po celý rok)
Kőrnerová H. M. Děkuji sestřičko: pokračování příběhu 
 mladé sestřičky
Clark Mary H. Každý něco skrývá
Cubeca K. Kdo probudí hvězdy
Power J. Korálky: jak na to. Více než 300 rad, 
 technik a tipů
Keleová-Vasilková T. Lék na smutek
Loyd A. Léčebný kód: jak za 6 minut vyléčit zdroj zdraví, 
 úspěchu a vztahů
Požárová L. Muž s vůní kávy, žena se špetkou skořice
Morrell D. Na hraně temnoty
Kříženecký O. Na lovu kozorožce
Sparrow K. Naučte se kreslit manga
Mayle P. Navždy Provence
Abuelaish I. Nebudu nenávidět: cesta lékaře z Gazy 
 za mírem a lidskou důstojností

A-N
Nové knihy v bludovské knihovněInformace o zápisu do MŠ

Mateřská škola Bludov vyhlašuje zápis na školní rok 2016/17, 
který se uskuteční 26.4.2016 (úterý) od 7 – 16 hodin. Dne 
19.4.2016 (úterý) se od 8 – 15 hodin bude konat ,,Den otevřených 
dveří“ , na kterém si zákonní zástupci dítěte vyzvednou  potřebné 
tiskopisy k vyplnění.  Doba nástupu pro zapsané a přijaté děti je 
září 2016, případně leden 2017. V jinou dobu děti do mateřské 
školy nenastupují. 
 
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bludov 
na školní rok  2015/16:
1. dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna 

následujícího kalendářního roku 
2. děti přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole 
3. věk dítěte (přednost mají starší děti) 
4. bydliště v obci, ve které mateřská škola sídlí 
 
Doplňující kritéria:
• ve výjimečných případech a v případě volné kapacity, může být 

přijato dítě, které ve školním roce dovrší věku 3 let 
• možnost přijetí dítěte i z jiné obce, v případě volné kapacity na 

dobu určitou (jednoho roku). V případě volné kapacity bude 
možnost docházku dítěte do MŠ Bludov prodloužit. Postupovat 
se bude podle kritérii k přijímání dětí v v pořadí bodů 1. - 3. 

 
Informace o uzavření MŠ.
V době prázdnin bude mateřská škola uzavřena 
od 1.8. do 31.8.2016.

Kouřilová Ivana, ředitelka MŠ Bludov
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KAM S POUŽITÝM POTRAVINÁŘSKÝM OLEJEM Z DOMÁCNOSTÍ

Všichni, kdo vaří, si kladou otázku, kam s použitým 
olejem ze smažení či fritézy??? Tento olej nyní končívá  
v popelnici s komunálním odpadem, kdy skončí na 
skládce, nebo vylitím do dřezu či WC a následně v kana-
lizaci. Ani jedno řešení však není správné. Obojí zatěžuje 
životní prostředí a tuk, který končí v kanalizaci, ji značně 
znečišťuje a ucpává.
 Obec Bludov uzavře od 1. 4. 2016 smlouvu se spe-
cializovanou firmou na odvoz použitého potravinářského 
oleje a tuku z domácností (fritovací olej, olej ze smažení, 
zkažený tuk). Sběr probíhá tak, že občan shromažďuje 
doma do PET lahve použitý olej a tuk. Plnou a řádně 
uzavřenou PET lahev poté vhodí do speciálních 240 l 
nádob, které budou v průběhu měsíce dubna rozmístěny 
po obci. Stanovišť bude celkem 9. Jednotlivá stanoviště 
jsou uvedena níže. 
 Nádoby mají zelenou barvu a na víku kulatý otvor pro 
vhazování PET lahví s olejem. Všechny nádoby budou 
stát ve speciálním stojanu, který je chrání před nežádou-
cí manipulací či krádeží. Tyto nádoby nelze díky stojanu 
otevřít. Pro vhoz oleje je určen otvor ve víku. 
 Svozy tohoto odpadu nijak nezatíží rozpočet, jelikož 
jsou zdarma. Náklad pro obec vzniká pouze v tom, že 

takto bude nádoba vypadat           

nádoba se speciálním stojanem

obec nakoupí speciální stojany.        
Stanoviště nádob na potravinářský olej:                                                    
 1 ks - ulice Jiráskova (obchod Jednota)                                          
 1 ks - „Olšanské bytovky“                                                      
 2 ks - ulice Slepá u paneláků
 1 ks - ulice Polní (MŠ)
 1 ks - ulice Na Vískách (obchod U Urbana)
 1 ks - ulice Družstevní
 1 ks - ulice Hrabenovská x Pod Baštou 

                   (po vybudování zpevněné plochy)
 1 ks - sběrný dvůr (dočasné místo; po vybudování

             zpevněné plochy na ulici Dr. Březiny, bude 
             nádoba umístěna tam)   
            
Už nyní můžete pomalu shromažďovat tuk do PET lah-
ví. Věřím, že tuto novou službu všichni uvítáte a budete 
těchto nádob k odstranění potravinářského oleje vyu-
žívat. Je škoda tento odpad vhazovat do popelnice či 
vlévat do odpadu. Zároveň prosím všechny občany, aby 
tyto nádoby používali pouze pro tento účel a nevhazovali 
do nich i jiný odpad.

Lucie Šoupalová
referent ŽP OÚ Bludov
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PROČ TŘÍDIT ODPADY? 
Když si člověk položí tuto otázku, tak je odpovědí hned několik. Jedním 
faktorem je chránit životní prostředí a snižovat množství odpadů, které 
končí, v mnohých případech, i zbytečně na skládce. 
 Důležitějším argumentem, na který se dívá mnoho z nás, je ekonomic-
ký. Všichni v Bludově víme, jakou částku platíme každý rok za odpady. 
Je to 450,- Kč za osobu. Někdo si řekne, platím dost, třídit nebudu. Ale 
v tomto uvažování se hodně lidí mýlí. Třídění dokonce ukládá i zákon  
o odpadech a v návaznosti na něj i obecně závazná vyhláška obce.  
Pokud nebudeme všichni třídit, přijde rok, kdy se poplatek za odpady zvý-
ší, jelikož odstraňování komunálního odpadu na skládce (odpad z běžné 
popelnice) je mnohem finančně nákladnější pro obec než svoz využitel-
ných složek komunálního odpadu, jako je papír, plast, sklo, tetrapaky, 
bioodpad a kovy. 
 Jen pro malou informaci. Při odstraňování komunálního odpadu končí-
cího na skládce se jen 600,- Kč z každé tuny odpadu odvádí na poplatcích 
státu. Z ostatních odpadů, které jsou uvedeny výše, se žádné poplatky 
neodvádějí, jelikož papír, plast, sklo, tetrapaky a kovy jsou dále využívány 
a tudíž nekončí na skládce, jak se možná mnoho lidí domnívá. Biologic-
ky rozložitelný odpad z hnědých popelnic končí na kompostárně. Z této 
technologie odstranění se rovněž poplatky státu neodvádějí. Proto si my-
slím, že pokud nechceme, aby přišla doba zvyšování poplatku, tak třiďme  
odpad. A třiďme ho lépe než doposud. 
 Další motivací by mohlo být i to, že obec má uzavřenou smlouvu se 
společností EKO-KOM, která finančně obci přispívá na náklady spojené 
s tříděním odpadů. To znamená, že čím více se odpadů v obci vytřídí, 
tím více peněz obec dostane na provoz sběru a svozu tříděných odpadů 

zpátky. Ze získaných peněz má obec možnost nakupovat další barevné 
kontejnery. 
 Nyní v popelnicích zbytečně končí kelímky od jogurtů, PET lahve, igeli-
tové tašky, různé obaly od sušenek, ale i prasklé kbelíky či staré plastové 
poklopy do mikrovlnné trouby. Vždy se jen stačí při vyhazování nepotřeb-
ného podívat na recyklační značky a ty každému napoví, kam co vyhodit. 
Pro tento účel jsou na všech obalech uváděny. Nehledě na to, že v popel-
nicích končívá i nebezpečný odpad jako například baterky či žárovky. Je  
k zamyšlení, když při čtvrtečních čtrnáctidenních svozech běžných popel-
nic má někdo vytaženou jednu popelnici a druhý třeba i tři. 
 Po dvou měsících své práce vidím, že po obci je málo sběrných míst 
s barevnými kontejnery. Tento rok chci vybudovat další nová sběrná 
místa s barevnými kontejnery, aby dostupnost byla pro všechny občany 
přijatelnější. Chci se také zaměřit na místa, kde nejsou všechny barevné 
kontejnery a o ostatní je případně doplnit. Věřím, že tento krok uvítáte  
a budete v třídění poctivější a nová sběrná místa budete využívat. Infor-
mace o nových sběrných místech naleznete v příštím Bludovanu či na 
webových stránkách obce v sekci Odpadové hospodářství po rozkliknutí 
odkazu Obecní úřad.
 Závěrem bych chtěla moc poděkovat občanům, kteří nevhazují  
všechen odpad do popelnic a pečlivě odpady třídí. Zároveň bych také 
chtěla apelovat na ty občany, kteří do třídění nevkládají takové úsilí, aby 
si uvědomili, že část odpadů, které naházejí do popelnic, by bylo možno 
znovu zpracovat a využít. Začátkem roku 2017 uvidíme, jak se třídění  
odpadů v obci zlepšilo.

Lucie Šoupalová, referent ŽP OÚ Bludov 

KLUB PŘÁTEL HUDBY A KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE NA
komponovaný pořad mluveného slova a hudby s názvem 

“Správně vidíme jen srdcem”
Účinkující:

ALFRED STREJČEK - slovo
ELIŠKA NOVOTNÁ - klavír

HALINA FRANTIŠÁKOVÁ - housle

Zámek Bludov
Pondělí 2. května 2016 v 19:00 hod.

Vstupné: 40,- Kč
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti - duben 2016
Pavlíková Milada, Vyhňák Ladislav, Losová Margita,
Kašparová Jaroslava, Jánětová Jiřina, Janíček Zdenek,
Svršek Alois, Tunysová Vlasta, Hrochová Ludmila,
Macková Marie, Olejníková Anežka, Směšná Anežka
Hroch Josef, Stančíková Božena, Vojteková Mária,
Strašil Vladimír, Zaoralová Jaroslava, Matějčková Marie,
Kulhajová Helena

Dne 25. dubna 2016 oslaví 75. narozeniny 
paní Jaroslava Zaoralová
Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, 
pevné zdraví a pohodu do dalších let přejí
Jiří, Milan, Petr, Pavla, Rosťa s rodinami.

Co nám udělá stáří,
když jsme dva

Stendhal
Dne 21.4. 2016 oslaví manželé 
Zdeňka a Lubomír Skokanovi 65 roků společného života. 
Vše nejlepší do dalších společných a spokojených let přeje  
Olda a Ivo s rodinami.

   Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo 
zapomenout…

Dne 22. dubna tohoto roku by oslavil náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček, pan 

Jan Kacar 
sedmdesáté páté výročí svého narozeni, 
bohužel, 17. června tomu budou už tři 
smutné roky, co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, 
kdo jste ho znali a měli rádi. S úctou a láskou 
stále vzpomíná manželka s rodinou.      

   Dne 7.4. vzpomeneme 4. výročí úmrtí 
pana Jaroslava Šnajberka.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi. 
Rodina.

   

   

   

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají 
víc, než ostatní. 

Dne 23. 4. 2016 uplynul rok, kdy nás 
nečekaně opustil manžel, tatínek pan 
Jindřich Klimeš
Nikdy nezapomeneme, s úctou vzpomíná 
rodina.

Dne 2. dubna 2016 vzpomeneme nedožitých 
90. narozenin naší milované maminky, 
babičky paní 
Marie Vlčkové roz. Ospálkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi
Dcery Zdenka, Věra, Táňa s rodinami.

Dne 15.3. 2016 jsme si připomněli 
100. výročí narození pana 
Oskara Hrocha
Zároveň si připomínáme 15 roků od jeho úmrtí. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo  
ho znali a měli rádi. S láskou vzpomíná zeť 
Zdenek a dcera Ludmila s rodinami

POZVÁNKA 
  Česká tábornická unie

a Myrun Machala 
Vás srdečně zve 

na hudební soutěž
Folkový kvítek 2016 (autorská tvorba)

Brána 2016 (volitelná skladba)

Moravské a krajské postupové kolo 
se koná 17.dubna 2016

                                            
 v čase od 9 - do 15 hod. (prezentace 8:30 hod.)

        kde: hudební sál Základní škola 
Sluneční v Šumperku  

Přihlášky odevzdávejte do 7.dubna 
na uvedené kontaktní adrese:

Myrun Machala , Zemědělská 2520/16,
Šumperk 78701

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa  
na nákupní zájezd do POLSKA

KUDOWA-ZDROJ
Odjezd od KD Bludov v 6:30 hod.

Sobota – 2. dubna 2016
Úterý – 26. dubna 2016
Úterý – 3. května 2016

Cena: 200,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

Tel.: 583 238 177
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Dne 10. března 2016 jsem z rodinných důvodů rezignoval  
na členství v obecním zastupitelstvu. Funkci zastupitele  

jsem vykonával od r. 2010 a vždy jsem se snažil pracovat  
ve prospěch bludovských občanů. Těm, kteří mi ve volbách  

v r. 2010 a 2014 dali svůj hlas, ještě jednou děkuji za důvěru.
I přesto, že nyní v Bludově nebydlím, své vazby  

na Bludov si uchovám a v rámci možností se budu  
snažit pomáhat tam, kde bude potřeba. 

Martin Schauer

POZVÁNKA
So 2.4. 9:00 hod. 10. dětský bazárek /KD/
So 2.4. 6:30 hod. Zájezd Polsko
Ne 3.4. 15:00 hod. KPH – Trio di Bohemia /Obecní klub/
So 9.4. 20:00 hod. Country bál /KD/
Pá 22.4. 19:00 hod. Travesti HANKY PANKY /KD/
Ne 24.4. 17:00 hod. Přednáška: Historie Šumperka a okolí 
      /kaple svatého Kříže/
Út 26.4. 6:30 hod. Zájezd Polsko
Ne 1.5.    Pohádka pro děti /KD/
Po 2.5. 19:00 hod. KPH – Alfréd Strejček s doprovodem 
      /zámek/
Po 2.5. 6:30 hod. Zájezd Polsko
Út 3.5. 18:00 hod. Přednáška: Přechod Transhimaláje  
      s karavanou jaků /Obecní klub/

 na akce duben  
a květen 2016

Duben
6. 4. Bohdíkov – Nový hrad – Hanušovice
       Odjezd vlaku: Bludov 9.22 hod, 
 Bludov lázně v 9.26 hod. Délka trasy 9 km 
20. 4. Kostelíček – Radomilov – Bohutín 
        Sraz v 10.00 u KD. Délka trasy 10 km
Květen
4. 5.  Cyklo-výlet Sudkov – letiště Šumperk 
 – Nový Malín – Králec
        Sraz v 10.00 hod. u P. Marie na dolním konci
18. 5. Ramzová – Petříkov – Ostružná – Branná
           Odjezd vlaku Bludov 8.39 hod., 
 Bludov lázně v 8.42 hod. Délka trasy 9 km

VYCHÁZKY JARO 2016

Státní léčebné lázně Bludov, s.p., přijmou  
do pracovního poměru pracovnici na pozici 

servírka – pomocná síla v kuchyni. 
Nástup možný ihned. 

Nástupní plat 11500 Kč. 
Bližší informace podá p. Soňa Rohovcová, 

tel. 583 301 225.



Bludovan 11

Bludovan 3/2016

Pěvecká soutěž 1. stupně ZŠ v Bludově

Pěvecká soutěž 1. stupně ZŠ v Bludově
Dne 29. 2. 2016 se konalo základní kolo pěvecké soutěže. 
Na prvních třech místech z každé kategorie se umístili tito žáci:
1. kategorie: 1. místo Amálie Vojteková
  2. místo Liliana Kulhajová
  3. místo Alexandra Krejčí
2. kategorie:  1. místo Helena Františka Valachová
  2. místo Viktorie Nosálková
  3. místo Eliška Vernerová
3. kategorie:  1. místo Johanka Skoumalová
  2. místo Natálie Kulhajová
  3. místo Žofie Konečná
4. kategorie:  1. místo Tereza Baslerová
  2. místo Tereza Váňová
  3. místo Michaela Hellerová
Všem vítězům blahopřejeme a ostatním děvčatům děkujeme  
za účast. Irena Dokoupilová a Jarmila Březinová

Beseda s Miroslavem Kobzou
29. února jsme ve spolupráci s knihovnou uspořádali besedu 
s panem Miroslavem Kobzou – redaktorem rozhlasu Olomouc.
 Bylo to již druhé vzájemné setkání. První se uskutečnilo 
v loňském roce po napsání knihy  Povídánky od nitěných knoflí-
ků - Příběhy a zkazky ze Zábřežska pro malé i velké.
 Tématem letošní besedy se staly Jeseníky. Besedě opět před-
cházelo vydání knihy Tajemné stezky - Cestou necestou za ta-
jemstvím Hrubého Jeseníku.
 Povídání pana Kobzy se přesně neslo v duchu doslovu, který 
byl napsán k této knize. 
 „Hrubý Jeseník je pozoruhodným horským pásmem na  
pomezí Moravy a Slezska. Jsou to hory, jak se patří, vysoké,  
drsné a zachmuřené, ale i krásné a vyzývavé. Příroda je zde  
divoká a půvabná zároveň, od horských luk, přes hluboké lesy, až 
po údolí se stříbropěnnými bystřinami. Najdete zde tichá rašeli-
niště i hrozivá skalní bradla, obestřená legendami o čarodějnicích  
a čertech. Je to však i pohoří protkané historií lidského rodu. 
Dávné hornické osady, vesnice i města pamatující čilý ruch  
obchodu, krásné zámky i rozpadající se hrady loupeživých hejt-
manů. Nechybí ani poutní místa, kam lidé chodili prosit o spásu 
duše své i svých bližních.“
 Ze slov pana Kobzy bylo cítit zaujetí pro jesenickou přírodu, 
lásku k tomuto kraji, obdiv i pokoru. Besedu oživily i krásné  
diapozitivy promítané v průběhu celého povídání.

                                     Vladimíra Horáčková
Recitační soutěž
V měsíci únoru proběhl na naší škole další ročník recitační soutě-
že. Děti si připravily krásné básně, které recitovaly před porotou. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích. Z každé jsme vybrali tři nej-
lepší soutěžící. 0 kategorie - 1.místo Nikola Čožíková, 2. místo 

- Pavla Lenčéšová, 3. místo –  Mirka Hamplová. I. kategorie  
- 1. místo -  Adéla Navrátilová, 2. místo – Eliška Zaoralová,  
3. místo – Viktor Jašek. II. kategorie - 1. místo – Ondřej Povýšil, 
2. místo – Vendula Jílková, 3. místo –  Sára Moravcová. Všem 
soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další ročník.  

Mgr. Jarmila Březinová
SBÍRKA - STONOŽKA 
ZŠ v Bludově pořádá sbírku hraček (autíčka, panenky, 
zvířátka), psacích potřeb, sportovních potřeb a dalších věcí,  
které je možné využít k volnočasovým aktivitám.
 Věci vybrané pro potřeby dětských domovů, stacionářů či  
nemocnic můžete odevzdávat p. uč. Horáčkové.

 Narození 2015    
                 chlapci 16
 děvčata 20

36

 Úmrtí 2015    
                muži 23
 ženy 13

36

 Odhlášení 2015 57
 Přihlášení 2015 48
 Počet obyvatel k 31. 12. 2015           3 100
  muži 1537  
  ženy 1563

Počet obyvatel k 31. 12. 2014     3 109
Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2015

Počty obyvatel v předchozích letech    
 k 31. 12. 2013   3 136
 k 31. 12. 2012   3 125
 k 31. 12. 2011   3 135
 k 31. 12. 2010   3 163

V Bludově dne 04. 03. 2016
Ludmila Skoumalová

Autor fotografií: ZŠ Bludov
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Skauti v předjaří

Soutěž o nejkrásnější okno, 
balkon nebo předzahrádku

Jaro už nám pomalu začíná a s ním i čas na naše skautské výpady 
do okolí Bludova. Od naší klubovny vyrazily tři družiny a každá 
měla různý cíl a trasu cesty. Úkolem letošních družinových vý-
prav bylo jít převážně po cestách neznačených, nebo zcela mimo 
ně, podél potoka, skrz lesy a pole. Zároveň jsme kladli méně dů-
raz na délku výpravy, ale snažili více času věnovat procvičení 
různých skautských dovedností.
 Se skautskou družinou Lišáků jsme se vypravili skrze  
Gryngle ke Svaté Trojici. Po cestě si každý vyřezal kolík  
a následně se ho musel nepozorovaně zbavit v určitém časovém 
limitu. Při chůzi za řeči o nejrůznějších šifrách jsem pozoroval, 
jak se navzájem všichni bedlivě hlídají. První zastávkou na naší 
výpravě bylo Hradisko, kde jsme si pomocí signalizace morseov-
kou předali zprávu o blížících se legiích. Dlouho jsme nezaháleli 
a pokračovali dále směrem ke Kostelíčku.
 Blížil se čas oběda a podle předchozí společné domluvy na 
schůzkách jsme si uvařili guláš, který se nám náramně povedl. 
Během vaření měli skauti příležitost si splnit pár bodů do stezky 
nebo odborky táborníka, například kompletně připravit a zahladit 
oheň se závěsem na kolík, čehož se zhostila ses. Eliška, a dále 
uvaření oběda pro celou družinu, které výtečně zvládl br. Lukáš. 
U Kostelíčka jsme se setkali s družinou vlčat, se kterou jsme si 
po obědě zahráli hru Kraken. U této hry bylo cílem získat co 
nejvíce Krakenova pokladu, který si ho ostře střežil.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu  
v Bludově zhodnotila na své výroční členské schůzi uplynulý 

rok činnosti. Členové organizace vyjádřili také souhlas  
s plánem činnosti na rok 2016. Rád bych čtenáře Bludovanu  

s některými akcemi seznámil. Každoročně vyhlašujeme 
celoobecní soutěž s názvem: 

„O nejkrásnější – zahradnicky nejlépe upravené  
okno, balkon, předzahrádku  

či dům.“ Také v roce 2016 tuto soutěž s podporou obecního 
úřadu vyhlašujeme. Soutěž má jednoduchá pravidla:  
probíhá od května do poloviny srpna 2016. Tato akce  

má podporovat zkrášlení naší obce, a proto budou 
posuzovány pouze objekty viditelné z veřejné cesty nebo  

z veřejného prostranství. Od 15 srpna bude probíhat 
fotografování soutěžních objektů a vyhodnocení soutěže.  

S výsledky soutěže bude veřejnost seznámena na 
zahrádkářské výstavě. Pokud se chcete této soutěže 
      zůčastnit přihlaste se u předsedy ZO ČZS Bludov  

p. Straky nebo u p. Vyhňáka. Majitelé nejlépe hodnocených 
objektů budou opět finančně odměněni. Doufám, že díky 

této dlouholeté soutěži bude Bludov krásnější.
Další akcí, se kterou bych vás chtěl seznámit, je již dlouhá 
léta tradiční zahrádkářská výstava. Letošní zahrádkářská 

výstava proběhne v termínu 3. a 4. září. Téma této výstavy  
zní: „ZDRAVÁ  VÝŽIVA  Z  VLASTNÍ  ZAHRÁDKY“.  

Na této výstavě budou opět vyhlášeny soutěže  
pro zahrádkáře a občany: „ Soutěž o nejchutější papriku  

a rajče vypěstované v Bludově“ 
   a „ Soutěž o největší dýni vypěstovanou v Bludově“. 
Bludovští zahrádkáři uvítají každého občana, který projeví 
zájem se těchto soutěží zůčastnit. Také přivítáme každého 

zájemce o vystavování svého ovoce, zeleniny či květin.
     Bohuslav Straka, předseda ZO ČZS Bludov. 

Myslivecký spolek HUBERT Bludov
Jako nový hospodář MS bych rád na počátku 

roku podal občanům pár informací týkající 
se škod způsobených zvěří na polních 

plodinách.
 Místní myslivecký spolek řeší každoročně hned několik 
případů. Ne vždy bývají požadavky majitelů pozemků 
oprávněné.
 Celou problematiku řeší Zákon  o myslivosti 449/2001 Sb. 
V §52  odst..1, písmeno b se
píše, že uživatel honitby je povinen hradit škodu, která byla  
v honitbě způsobena při provozování myslivosti na honebních 
pozemcích, nebo na polních plodinách dosud nesklizených, 
vinné révě, ovocných kulturách nebo lesních porostech 
způsobených zvěří.
 Je třeba vědět, že srnčí zvěř prakticky žádné škody nepůsobí, 
nebo jsou jen těžko znatelné. Horší to bývá s divočáky, neboli 
s černou zvěří, která se k nám v létě nastěhuje. Velké lány 
řepky a hlavně kukuřice jí poskytují dokonalý kryt, odkud 
potom provádí nahodilé výpady na políčka pěstitelů. 
Zákon mimo jiné řeší i to, že v případě uplatnění nároku na 
škodu musí vlastník pozemku  prokázat, že učinil přiměřená 
opatření k jejich zabránění, přičemž nesmí být zvěř zraňována.
    A tady se dostáváme k jádru problému. Jakákoli opatření 
nejsou levnou záležitostí a oplotit malý pozemek u lánu také 
nelze.  Zde se určitým škodám zabránit nedá, nejlepším 
řešením je skladba porostů a plodin.
 A tady myslivci nabízí pomoc. Nejlepší je vzájemná domluva.  
V takovýchto lokalitách je třeba umožnit stavbu posedů 
případně i přenosných zařízení, aby myslivci měli možnost tuto 
zvěř odlovit.
 Pokud i přesto ke škodám způsobených zvěří dojde, musí 
současně s uplatněním nároku na náhradu škody poškozený 
výši škody vyčíslit. Nejlepším řešením je, jak ukazuje i minulá 
praxe, vzájemná dohoda a pokud není možná, tak je třeba 
škodu doložit znaleckým posudkem.
 Za bludovské myslivce mohu přislíbit, že udělají vše pro 
minimalizaci škod.

Vladimír Březina

 Naše další kroky vedly směrem ke kopci Baba do lesů. Zde 
jsem družinu překvapil předložením mapy a otázkou, kde se  
právě nacházíme. Za chvíli místo určili správně a pokračovali 
jsme ke Zlatníku. Odtud jsme se vydali od pramene Vitonínu  
a následovali jsme jeho proud až k Vlčímu dolu. Při chůzi jsme 
se věnovali vyluštění složitější šifry skládající se z několika  
různých druhů šifer. Na závěr výpravy nám už nic nebránilo se 
rozloučit a odebrat domů. Přivítali jsme jaro, jak se patří.

br. Martin Dostál – Roy
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Autor fotografie: Martin Dostál
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Na tradiční výstavce Jak spolu trávíme dlouhé zimní večery  
(tvoření dětí s rodiči doma) se objevily opět nápadité a pěkné 
výrobky. Letos se tvořilo na téma „Potraviny“. Mnohé z nich by 
se daly lehce zaměnit s těmi opravdovými.
 Byly to různé druhy cukrovinek, ovoce, zeleniny, pečiva,  
salámů. Objevil se i obrázek z obarvených těstovin, korále,  
náušnice, panáček a želva z chleba. Členové rodin zapojili svoji 
fantazii, představivost a chuť tvořit a jejich výrobky teď zdobí 
okna v přízemí školy. Můžete si je prohlédnout i během Dne  
otevřených dveří v MŠ, a to 19. dubna 2016. Všem rodinám moc 
děkujeme za účast. Miroslava Kulhajová, uč. MŠ

Porta 5.3.2016 Výstavka v MŠAutor fotografií: Alena Hošková Autor fotografií: Miroslava Kulhajová
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