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Bludovan

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 13. června 2016  
od 18:00 hod. proběhne  

v kulturním domě 8. zasedání 
zastupitelstva obce.

Všichni jste srdečně zváni.

Vážení spoluobčané,
scházíme se v centru naší obce, abychom 
znovu a opakovaně děkovali za svobodu 
naší vlasti a národa. Před jednasedmde-
sáti lety skončila hrůzná válka - druhá 
světová. Tato válka se neodehrávala jen 
kdesi na mořích či na afrických pláních. 
Tato válka se zásadně dotkla i naší obce, 
a to nejen v jejím závěru, kdy přes Blu-
dov ustupovala poražená německá armáda  
a kdy se bojovalo poblíž Brusné.
 Válka a souběžná německá okupace 
tížila nejstarší z nás a naše předky více 
než šest let – a oni se s ní nikdy nesmí-
řili. Mnozí z nich nasazovali své životy, 
aby okupantům škodili a aby pracovali 
pro naši budoucí svobodu. Někteří pak 
– dokonce pár dní před koncem války  
- přinesli oběť nejvyšší. Jejich jména jsou 
vyryta na věčnou paměť nám i budoucím 
do mramoru za mými zády.
 Připomínky konce světové války  
s desítkami milionů obětí se odehrávají  
každý rok v jiné náladě a v jiném kontextu.  
Před dvaceti lety jsme si snad i my my-
sleli, že po konci válek v Jugoslávii již 
Evropě a už vůbec ne naší zemi, žádné 
nebezpečí nehrozí. Z těchto snů a iluzí 
nás nejprve probudily teroristické útoky 
ve Spojených státech a později i v Evro-
pě; poté nedotažené spojenecké zásahy  
v Afghánistánu a v Iráku. Pořád to ale 
bylo kdesi hodně daleko. 

Projev starosty obce k 71. výročí konce války

 Když ale Rusko, které se nikdy nesmí-
řilo a nesmíří s rozpadem svého impéria, 
zaútočilo nejprve na Gruzii a posléze také 
na blízkou Ukrajinu, začalo nám docházet, 
že klid byl jen dočasný a klamavý.
 A co teprve, když se do okolních 
zemí začaly loni valit statisíce migrantů  
z jiných civilizací, z jiných kultur a nábo-
ženství s různými motivacemi a s různými 
falešnými sny.
 Migranti přicházeli a přicházejí  
v situaci, kdy se Evropa bojí přiznat  
k úžasnému výkonu, který z ní učinil 
nejobdivuhodnější civilizaci v lidských  
dějinách. Bojí se přiznat ke křesťanskému 
náboženství, které dalo hlavní impuls  
k tomuto civilizačnímu úspěchu.
 Evropa se bojí přiznat k lásce k vlasti 
a k lásce k národu. Bojí se proto, aby se 
snad někoho nedotkla, aby snad neřekla, 
že naše civilizace je hodnotnější než civi-
lizace jiné. Evropa se bojí rozlišovat dob-
ro a zlo.
 Kdyby takto přemýšleli naši předkové 
a kdyby takto uvažovali vůdcové svobod-
ného světa ohrožení Adolfem Hitlerem, 
Hitler by asi nikdy nebyl poražen.
 Naše Evropa a naše civilizace, jakkoli 
možná ustupuje a jakkoli řeší mnohé své 
problémy, určitě za obranu stojí!
 Vždyť my přece chceme žít hodnoty 
zděděné minulými generacemi a chceme, 
aby v těchto hodnotách vyrůstaly a žily 
naše děti a naše vnoučata.
 Kdo ví, snad velké ohrožení uply-
nulých měsíců a let přišlo právě proto, 
abychom se probudili. Abychom si připo-
mněli, že to, co nic nestojí, to že za nic 
nestojí. Abychom s úctou vzpomínali na 
bojovníky druhé světové války, kteří nám 
připomínají, že na národ přicházejí situa-
ce, kdy je nutné bojovat, jinak mu hrozí 
smrt. Třeba ne smrt těla, ale smrt národa, 
smrt jeho kultury, jeho jazyka, jeho nábo-
ženství a zvyků.
 Hrozilo to před tři čtvrtě stoletím  
a hrozí to i dnes. Kéž by naše evropská 
civilizace v sobě opět našla sílu vzdoro-
vat zániku tak jako při boji a při porážce 
zvrácené hnědé ideologie a později také 
při vítězství nad ideologií rudou!
Děkuji vám za účast a za pozornost.

Ing. Pavel Ston, starosta obce 

Autor fotografií: Josef Baslar

Alfréd Strejček s doprovodem 
2.5.2016 zámek

Přednáška- Přechod transhimaláje  
s karavanou jaků 3.5.2016 Obecní klub Bludov
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Časté chyby při třídění odpadů
Chtěla bych poukázat na časté chyby, které vznikají při třídění 
odpadu:
1. Vhazování využitelného odpadu do běžné popelnice (kelímky 

od jogurtů, sáčky, obaly od sušenek, PET lahve, kartonové 
krabice apod.) = ty do běžné popelnice nepatří!!!

2. Vhazování odpadu do barevných kontejnerů, který tam  
nepatří (například papír do plastů, plast do papíru, krabice od 
džusů do papíru). Každý využitelný odpad má svou barvu  
kontejneru/pytle, a takto se musí používat. Při nesprávném 
vhazování odpadu do kontejneru je následně nutné jeho  
dotřiďování. 

 • Modrý kontejner = papír
 • Žlutý kontejner/pytel = plast
 • Zelený kontejner/popelnice = sklo
 • Červený pytel = nápojové kartony/tetrapaky
 • Šedý kontejner = kovy
 • Hnědá popelnice = bioodpad
3. Sklenice s víčky - víčko na sklenice nepatří. Do kontejneru se 

vhazují sklenice bez víček. Pokud je víčko z plastu, tak patří 
do plastu. Pokud z kovu, patří do kontejneru na kov. Někdy 
se v kontejneru dokonce objeví plastová igelitka plná sklenic.  
Z igelitky jsou sklenice potřeba vysypat.

4. Celé kartonové krabice – krabice je dobré rozřezat na co 
nejmenší díly, aby zabíraly co nejméně prostoru v kontejneru. 
Tímto krokem se ušetří mnoho místa pro další papír. Nyní 
jsou do kontejnerů v častých případech vhazovány celé kra-
bice. 

5. Nesešlápnuté PET lahve – ve většině případů jsou do kontej-
neru vhazovány nesešlápnuté PET lahve či jiný plastový obal. 
Jen pro informaci – 1 nesešlápnutá PET lahev zabere mís-
to 3 sešlápnutým. Proto je nezbytné veškeré plastové obaly 
sešlapovat. Ušetří se tím mnoho místa jak v kontejneru, tak  
i ve žlutém pytli na plasty. Takto sešlápnuté plastové obaly se 
mnohem efektivněji dále zpracovávají.  

6. Nesešlápnuté tetrapaky (nápojové kartony) – do pytlů tyto 
obaly je nutné sešlapovat. Šetří se jak místo v pytli, tak ve 
svozovém autě.

Rady pro dosažení efektivnějšího třídění odpadů
Aby člověk dosáhl efektivnějšího třídění, měl by vždy alespoň 
trochu přemýšlet o tom, kam správně vyhodit věc (potenciální 
odpad) dříve, než ji bezmyšlenkovitě vyhodí. Každý obal obsa-
huje informace ve formě různých recyklačních značek či symbo-
lů. Ty nám následně řeknou, jak s ním po použití naložit. Zkuste 
se těmito značkami řídit a brzy uvidíte, kolik odpadu zbyteč-
ně skončí v běžné popelnici. V neposlední řadě je nezbytné se 
vyvarovat výše uvedených chyb. Věřím, že postupem času tyto 
chyby vymizí (hlavně chyba pod číslem 1) a my všichni občané 
se zasloužíme o efektivnější třídění odpadů v naší obci. Tímto 
správným krokem přispějeme k tomu, že komunálního odpadu 
bude méně a tak ušetříme penízky za nákladné odstraňování  
odpadu z běžné popelnice.

Lucie Šoupalová
referent ŽP OÚ Bludov

Potravinářský olej z domácností
Sdělujeme všem občanům, že v měsíci květnu bude po obci  
nainstalováno 9 ks speciálně upravených 240 l nádob na použitý 
potravinářský olej a tuk z domácností (fritovací olej, olej ze  
smažení, zkažený tuk). Použitý tuk doma shromažďujte do PET 
lahve. Naplněnou PET láhev řádně uzavřete víčkem a vhoďte 
do nádoby, viz obrázek.
Stanoviště nádob:
• 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
• 1 ks - ulice Dr. Březiny (horní část u řadovek)

Zároveň prosíme všechny občany, aby tyto nádoby používali  
pouze pro tento účel a nevhazovali do nich i jiný odpad.

Lucie Šoupalová
referent ŽP OÚ Bludov

Upozornění na používání hlučných strojů 
v zakázanou denní dobu

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že stále častěji dochází  
k porušování platné obecně závažné vyhlášky č. 3/2011 o ochraně  

nočního klidu a regulaci hlučných činností. Z vyhlášky vyplývá,  
že každý občan obce je povinen: 

1.  dodržovat noční klid, který je stanoven na dobu  
od 22:00 hodin do 6:00 hodin;

2. zdržet se o sobotách od 18:00 hodin do 22:00 hodin  
a o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu  

v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin veškerých prací spojených  
s užíváním zařízení a strojů způsobujících hluk  

(např. motorových pil, křovinořezů, sekaček na trávu, cirkulárek atd.)
Nedodržováním této vyhlášky se občan dopouští přestupku,  

který může být při nahlášení na Policii ČR následně projednán  
na přestupkovém oddělení Městského úřadu Šumperk.

Stümer, Karoline Arktida a Antarktida: život ve věčném ledu
Masson, J. Moussaieff Bestie: co nás zvířata mohou naučit 
  o původu zla a dobra
Fousek, Josef Fouskovy skoropohádky
Becnel, Rexanne Galantní protivník
Lafleche, Isabelle J´adore New York: román o haute couture 
  a rohové kanceláři
Littell, Jonathan Laskavé bohyně
De Botton, Alain Lekce z lásky
Keleová-Vasilková, Táňa Lži
Schott, Hanna Máma Masajů: divoká světice ve stepi
Withers, Sara Navlékáme korálky: podrobný obrazový  
  průvodce s bohatým výběrem
Duddle, Jonny Piráti a mořská obluda
  Spider-Man: knížka na rok 2010
Meres, Jonathan Svět podle Norma: může obsahovat ořechy
McCarthy, Peter Tanková válka: vzestup a pád Hitlerových 
  tankových divizí
Grebe, Camilla Trpčí než smrt
Patterson, James Výstraha
Lánská, Dagmar Zelenina od A do Z: (zeleninové pokrmy)
Follett, Ken Zima světa: druhá část trilogie Století
Vondruška, Vlastimil Ďáblův sluha
Pospíšilová, Zuzana Říkám, říkáš říkadla

Nové knižní tituly v místní knihovně:

Obecní úřad důrazně žádá všechny majitele psů,  
aby si své psy řádně zabezpečili proti útěku.  
V poslední době se v obci objevily případy  

útoku volně pobíhajících psů  
na kolemjdoucí občany.

Děkujeme.
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?Pokus o rekord – bližší informace

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamena-
jí i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při 
cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do člen-
ských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí 
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři 
či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do 
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní ces-
tovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu ro-
diče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení 
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. 
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti 
má stanovenou na 5 let.
 Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých ze-
mích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako na-
příklad Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu 
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po 
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je 
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro 
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 
15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí 
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné při-
kládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá 
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě 
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento 
předložit místo rodného listu.
 Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu 
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené 
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osob-
ních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporuču-
jeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, 
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým 
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu plat-
nosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukonče-
ní pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 
6 měsíců.
 Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová po-
vinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, po-
případě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí 
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území  
– informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy

Jak jsme již v minulém čísle Bludovanu informovali, pokusíme 
se v naší obci o další český rekord. Tentokrát se pokusíme vyrobit 
největší počet záložek do knížky během časového limitu.
 Celá akce proběhne ve středu 15. června 2016 v rámci  
2. vyučovací hodiny (tj. od 8:35 do 9:20 hodin).
 Zapojí se děti v místní mateřské a základní škole, také žáci 
místní lázeňské školy, a to ve svých třídách, a doufáme, že  
i veřejnost.
 Veřejnost se může do tvoření rekordu zapojit v prostorách 
místní knihovny, kam se zájemci musí dostavit nejpozději 15  
minut před zahájením časového limitu pro rekord (tj. nejpozději 
v 8:20 hodin).
 Záložky budeme vyrábět na jednotný formát (dodají organi-
zátoři) a povolené kreslící prostředky jsou: obyčejná tužka, fixy, 
pastelky či voskovky. V knihovně budou tyto pomůcky k dispozi-
ci, ale můžete si přinést i vlastní.
 Společně s vytvořením nového rekordu se také pokusí  
o aktualizaci svého rekordu – nejvyšší počet přítisků k poštov-
ním známkám s místní tématikou – pan Karel Adam. Známky  
s přítisky si v průběhu dopoledne budete moci prohlédnout i za-
koupit v prostorách školy.
 V 11 hodin proběhne slavnostní vyhlášení rekordů v altánu na 
zahradě základní školy (v případě nepřízně počasí v tělocvičně).
Dotazy ohledně rekordu vám  zodpoví p. Flašarová na obecním 
úřadě, případně na telefonu 583 301 430.
     Gabriela Flašarová
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Bludovští starostové – Petr Minář (1884-1890)

Čtvrtý bludovský starosta Petr Minář se narodil 6. srpna 1834 
v Bludově na statku čp. 119 (dnes rodina Hrochova) jako syn 
sedláka Jana Mináře a Anny, dcery Josefa Březiny z čp. 110. Byl 
třetím (a posledním) Minářem v řadě, který na statku hospodařil. 
Důležitý v jeho dalším životě byl ale i statek, z něhož pocházela 
jeho matka, jak si ukážeme níže. Dne 26. srpna 1862 se oženil  
s Františkou, dcerou Josefa a Anny Hrochových z Postřelmůvku. 
Zřejmě v té době také převzal otcův statek a začal na něm hos-
podařit.
 Ještě než se stal starostou, byl několik let předsedou míst-
ní školské rady. Když byl pro podvody a nepořádek v obecním 
účetnictví, táhnoucím se ještě z dob starosty Jana Bendy a jeho 
nástupce (pravé ruky) Josefa Kotrlého, na podzim 1883 rozpuštěn 
obecní výbor, řídil obec jako prozatímní správce sedlák František 
Stejskal z Dolních Studének (pozdější tamní starosta, zakladatel 
studénských hasičů apod.). Řádné obecní volby se konaly 28.  
a 29. února 1884 – starostou byl zvolen lídr protibendovské  
opozice Petr Minář. Farář František Ermis, jeho odpůrce, mu za 
výkon jeho funkce vzdal hold následujícími slovy:  „Petru Mináři 
dáti se musí svědectví, že jako starosta do obecního, tak bezpří-
kladně zmateného hospodářství, které po Bendově straně převzal, 
pořádek žádoucí uvésti hleděl. To byla ovšem práce velmi těžká 
a nevděčná. Vymáhati se měly z vyššího rozkazu všecky dluhy  
a nedoplatky, kterých bylo velmi mnoho a značné výše. Zavládl 
totiž dříve v obecním hospodářství ten zlozvyk, že nájemné za 
obecní polnosti velmi nedbale se vybíralo. Kdo chtěl, platil, kdo 
nechtěl, neplatil a pole dále užíval bez překážky. Takový staros-
ta, který na řádné placení nájemného za obecní pozemky přísně 
nenastupoval, dělal si přátele z mamonu pro budoucí volby.  
Věděltě, že nepořádní plátci budou jeho nejspolehlivější voliči. 
Tak bývalo před Minářem. Ten však tlačil na pořádek – a bylo 
zle. Nadělal si nepřátel u ‚malých‘ lidí.“
 Z toho důvodu bylo jeho zvolení o tři roky později v roce 
1887 (volební období bylo až do roku 1918 tříleté) již proble-
matičtější – v obecním výboru se zformovala více než třetinová 
opozice. Když se konala 1. května 1887 před volbou starosty  
porada minářovské „koalice“ v místnostech občanské záložny, 
hodil někdo do oken, za nimiž se konala, kámen, který prorazil 
dvojí sklo a poranil sedláka Pavla Březinu z čp. 42. Přesto byl 
Minář znovuzvolen – i za podpory faráře Ermise.
 Krátce nato se ale on i jeho žena dostali s farářem do ostré-
ho sporu.  Když probíhal velký tyjátr kolem odvolaného kaplana  
Cyrila Laichmana, manželé Minářovi se v něm výrazně angažo-
vali – na straně kaplana Laichmanna. Ten byl ale nakonec bisku-
pem z Bludova odvolán. Když pak byli farář Ermis a nový kaplan 
Rudolf Holub potupeni „způsobem v krajině této dosti obvyk-
lým“ – a sice že v noci ze 7. na 8. prosince 1888 pomazal kdosi 
bránu u fary a stěnu kolem tří oken záchodovým kalem – říkalo 
se, že pachatelkami byly mj. Minářova žena a Minářova děvečka. 
Od té doby jej lidé v obci nazývali „malířkami“.
 Za Minářova starostenství byly učiněny zásadní kroky  
k vyřešení několik desetiletí trvajícího sporu obce s farností  
o kostelíček (byť možná trochu i proti jeho vůli). Krátce po Mi-
nářově nástupu odevzdala obec farnosti úředně správu kostelíčka. 
Několik dalších let probíhaly soudní spory o to, kdo má zapla-
tit kostelécké dluhy vzniklé za úřadování Jana Bendy. Řešení se 
začalo nalézat v převodu obecního pozemku pod kostelíčkem  
a kolem něj na církev (resp. na samotný kostelíček) a oplátkou za 
to církevní převzetí dluhu. Několik let se jednalo o cenu, kterou 
má církev zaplatit.
 Poté, co již byla domluva téměř u konce a obecní výbor  
v roce 1888 souhlasil s cenou 300 zl. za jitro půdy, starosta  
Minář inicioval nové jednání, které při nepřítomnosti některých 

členů výboru původní usnesení zrušil. V reakci na to farář Ermis 
navrhl biskupské konsistoři, aby až do vyřešení problémů  
zakázala u kostelíčka sloužit mše. Konsistoř vyzvala obec  
k dohodě. Jelikož to obecní výbor odmítl (na jednání svolaném  
na sedmou hodinu ranní, kdy jeho člen F. Ermis sloužil ranní  
mši; P. Minář byl evidentně politik v pravém slova smyslu), byla 
až do doby, než se obec s farností dohodne, vydán zákaz sloužit 
u kostelíčka bohoslužbu. Starosta Minář tvrdil, že mše určitě  
budou, i kdyby měl kněze přivézt. Nicméně neuspěl – a rok 1889 
je od obnovení kostelíčka jediným známým, kdy se v kostelíčku 
nesloužila poutní ani jiná mše.
 O rok později prohrál Minář a jeho strana obecní volby 
(viz níže) a nový obecní výbor (bez P. Mináře a F. Ermise) se  
s farností dohodl, takže v roce 1890 již pouť u kostelíčka byla. 
V tomtéž roce obec s farností uzavřely dodnes platnou smlouvu 
celý spor uzavírající.
 Jako starosta se – jak to ostatně bylo zvykem – výrazně  
angažoval i ve spolkové činnosti. Když tedy byla založena  
v lednu 1886 Občanská záložna – první místní peněžní spolek 
– stal se jejím pokladníkem. Když se v červnu 1885 konala  
v Olomouci ustavující valná hromada Národní jednoty pro  
severní Moravu, nechyběl mezi 380 jejími účastníky.
 Nové obecní volby se měly konat na jaře 1890. Nevyhlašova-
ly se tehdy centrálně jako dnes; vyhlašoval je starosta. P. Minář 
jejich vyhlášení stále odkládal, zřejmě tušil, že v nich neuspě-
je, neboť se stal neoblíbeným. Nakonec byl přinucen vyhlásit je  
o žních. Farář Ermis v nich odmítl Mináře podpořit, což jej zřej-
mě stálo rozhodující hlasy. Minář a jeho podporovatelé ve vol-
bách zcela propadli – Minář ani k volbám nepřišel, podobně jako 
jeho přátelé. Starostenství se vrátilo straně, jíž ho Minář na šest 
let vytrhl – starostou byl zvolen Bendův zeť Jan Jáně.
 Po konci starostenství Minář dále hospodařil – ostatně i jako 
v průběhu funkce; starosta tehdy nebýval pro výkon funkce  
uvolněný. V roce 1899 prodal svůj statek čp. 119 svému synovci 
(z manželčiny strany) Josefu Hrochovi z Postřelmůvka – ze své 
strany zřejmě blízké příbuzné neměl. Vymínil si přitom velký  
výměnek; snad právě to bylo důvodem, proč se na tom statku  
ještě dlouho poté říkalo „u otroků“ – že museli pracovat jako  
otroci, aby na výměnek a na své uživení vydělali.
 Podle matričních záznamů se zdá, že byli s manželkou  
bezdětní. Poté, co prodal statek čp. 119, přestěhovali se na statek 
čp. 110 (v těsném sousedství s bývalým starostou Bendou, jehož 
stranu ve volbách porazil), který koupil od svého příbuzného  
– šlo o statek, z nějž pocházela Minářova matka a na němž její 
rod hospodařil od roku 1739. Zde také ve věku 80 let 20. září 
1914 zemřel. Zaopatřil a o tři dny na bludovském hřbitově jej  
pohřbil farář Karel Dřímal. Ve své závěti Minář pamatoval na 
chudé bludovské děti – odkázal škole 400 korun, z nichž se  
zřídila nadace – z jejího ročního výtěžku 18 korun se nakupovalo 
potřebné vybavení pro dva nejchudší žáky obecné školy. 
 Rodin Minářů bylo tehdy v Bludově víc; Petru Minářovi se 
snad po bludovsky říkalo „Menářik“ – odvozuji to z toho, že 
Aloisi Směšnému který hospodařil po něm na jeho statku, se  
říkalo „Lojza Menářiků“.
 Jeho příběh se definitivně uzavřel až rok po jeho smrti.  
Nejprve se ale musíme vrátit až do roku 1898, kdy se najed-
nou přes noc na okraji lesa objevila socha dobrého Pastýře  
(tzv. Beránek) z bílého slezského mramoru. Nevědělo se, kdo 
ji nechal postavit, nicméně již tehdy se říkalo, že to snad byl  
právě Petr Minář s manželkou – prý na znamení pokání za 
věci, které prováděli faráři a farnosti. Nicméně socha neměla  
udržovací fond, proto nebyla po svém postavení celých osm-
náct let požehnána. Až 30. října 1915 přišla na faru vdova 
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-výměnkářka Františka Minářová a prohlásila, že sochu nechali 
postavit se svým manželem. Faráři Dřímalovi předala 100 korun, 
aby mohl být zřízen udržovací fond. Uhradila výlohy spojené  
s převodem pozemku z obce v majetek farního kostela (dodnes 
skutečně patří farnosti), přičemž obec darovala pozemek bez-
platně. Když takto srovnala možná poslední neurovnanou věc ve 
svém životě, dalšího dne – 31. října 1915 – bez bližších příbuz-
ných zemřela.

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, 
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.

Balík, S.; Balík, S. a kol: Bludovská škola v letech 1657-2008, 
Bludov, Brno 2008.
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště

Podpis Petra Mináře (Zdroj: Okresní archiv Šumperk)

Lži „opozičního“ politika

Zprávičky z Brusinky

V Bludovanu č. 4/2016, na straně 6 se ve svém článku zastupitel 
obce Ing. Milan Klimeš vžívá do role „opozičního“ politika. Proti 
tomu samozřejmě nelze nic namítat, protože takováto role je  
v dnešním demokratickém uspořádání naprosto běžná.
 S čím však souhlasit nelze a proti čemu se musím důrazně 
ohradit je skutečnost, že Milan Klimeš ve svém příspěvku  
nehorázně lže. Celý svůj článek věnuje komentáři k základnímu 
nástroji plánování a financování obce, návrhu obecního rozpočtu 
na rok 2016, kdy ke 12 položkám návrhu rozpočtu povětšinou 
připojuje své názory. I to je v pořádku. 
 Proč ale lže, když píše „Přesto, že na přípravu bylo díky  
rozpočtovému provizoriu času dost, zastupitelé podklady pro 
jednání zastupitelstva dostali necelý týden před konáním zastu-
pitelstva.“? Pravda je ovšem taková, že základní dokument obce 
- rozpočet obce resp. v tomto případě Návrh rozpočtu obce na 
rok 2016, o kterém vlastně celý článek Milana Klimeše pojedná-
vá, rozeslal na můj příkaz tajemník obecního úřadu Ing. Zdeněk  
Kolínek všem zastupitelům obce elektronickou poštou již  
5.2.2016, tedy celých 38 dní před konáním zastupitelstva obce 
(ZO se konalo  14.3.2016) a to právě proto, aby zastupitelé obce 
měli dostatečný časový prostor na jeho prostudování, případ-
nou diskusi, připomínky či pozměňovací návrhy. Jako skutečně 
úsměvný paradox – a v tomto případě dokonalý „protimluv“  
-  potom působí poděkování Milana Klimeše, který dne 5.2.2016 
děkuje tajemníkovi obecního úřadu za zaslání návrhu rozpočtu  
na rok 2016. Zde je důkaz:

-  po kompletním úklidu a údržbě vyhlídky a okolí byly obno-
veny víkendové informační služby, které v sobotu a v neděli 
v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin vykonávají členové  
a příznivci Českého svazu ochránců přírody v Bludově

-  někteří návštěvníci se nechovají tak, jak se patří. Zůstává po 
nich spousta odpadků (PET lahve, nedopalky cigaret, obaly 
od cukrovinek, a občas i něco horšího …)

 Další lež Milana Klimeše potom v sobě skrývá jeho tvrzení  
„Zaslal jsem tedy e-mailem své připomínky panu starostovi, aby 
je na zastupitelstvu prezentoval“. Řekl bych, že logiku nemá už 
to, aby starosta prezentoval protinávrhy k rozpočtu obce, který 
sám sestavoval a předkládá. Jaká je tedy pravda v tomto případě? 
Ing. Milan Klimeš požádal zastupitele Karla Banka, aby jeho  
připomínky k rozpočtu okomentoval. Zde je důkaz:

 Nutno dodat, že Karel Bank přednesl připomínku, resp. po-
změňovací návrh pouze jediný a to, aby byla z návrhu rozpočtu 
obce vypuštěna položka Kč 75 000,- na 3 ks poutačů, které měly 
propagovat lázeňskou obec. Tento pozměňovací návrh zastupitel-
stvo obce schválilo.
 Nechci spekulovat o tom, jestli má Milan Klimeš tak krátkou 
paměť nebo o tom, komu šíření nepravd prospěje a v čím zájmu 
vlastně používá prostředků z dolních pater morálky?

                                                     Ing. Pavel Ston
starosta obce

-  ztratila se návštěvní kniha i s propisovací tužkou. Již jsme 
vložili novou v pořadí již čtvrtou

-  web kamera a meteostanice po opravě jsou funkční. Přesvědčit 
se můžete na obecních webových stránkách (www.bludov.cz) 

-  Vyhlídka Brusinka má také vlastní  facebook „Brusinka“
-  pro lepší orientaci návštěvníků byly na vyhlídku umístěny 

panoramatické fotografie s označením významných vrcholů  
a sídel. Přijďte se pokochat krásnými výhledy také Vy!

Za ČSOP Bludov Ing. Milan Klimeš, předseda ZO
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti - červen 2016
Kozák František, Ptáčková Helena, Skokan Lubomír,
Jílková Elisaveta, Hrubá Božena, Hauková Zdenka,
Schwarzerová Květuše, Juránková Jaroslava, Brecklová 
Jiřina, Páťalová Alžběta, Weiserová Anna, Losová Marie,
Kotrlý Karel, Chlebik Karel, Janků Aloisie, Snášelová 
Anna, Straková Zdena, Jílková Anna, Černíčková Marie,
Morawetz Adolf, Straková Jiřina, Prokopová Alma,
Sládková Růžena, Šmídová Marie.

   

   

   

   

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

Dne 17.6. vzpomínáme 3. výročí úmrtí pana
Jana Kacara.

Pro nás jsi nezemřel,
v naších srdcích žiješ dál,

jen svíčku a kytičku na hrob
můžeme Ti dát,

chvíli postát a tiše vzpomínat.
Dne 20.6.2016 uplyne rok, kdy nás  
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček  
a pradědeček pan
Rudolf Jílek.
Vzpomínají děti: dcera Dana, synové  
Rudolf a Aleš s rodinami a manželka Lidka.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte  
s námi. Děkujeme.

Tak, jak Vám z očí zářila láska a dobrota,
tak nám budete chybět do konce života.

Dne 19.6. bude tomu 14 roků, co nás  
navždy opustila
Vitoslava Zamykalová.
S láskou vzpomínají manžel, děti, vnoučata 
a pravnoučata. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Vzpomínají bludovští chovatelé.

Dne 25. června 2016 uplyne 1. smutný rok  
od úmrtí pana 

Zdeňka Matyse,
který by oslavil 8. října 65. výročí svého 
narození. Za tichou vzpomínku děkujeme 
všem, co ho znali a měli rádi. S úctou a láskou 
vzpomínají manželka a synové s rodinami.

POZVÁNKA
1.6.  Vycházky seniorů
12.6. Posezení s muzikou
13.6. Zasedání zastupitelstva
15.6. Rekord
15.6. Vycházky seniorů

 

na červen 2016

1.6.2016    Osíkov-Městské skály-Šumperk. Délka trasy 9 km.
               Odjezd autobusu: cukrárna 9.03, (dol.konec 8.57). 
 Lístek zóna 1,12,14.
                Přestup Šumperk  Mototechna:odj.9.24
15.6.2016 Cyklovýlet  Sudkov-Rapotín-Vel.Losiny a zpět.
 Délka trasy 35 km.
                Sraz v 9.00 hod u P.Marie na dolním konci.
29.6.2016  Kouty n/Des. - lanovka Medvědí hora - Dlouhé 
  stráně - Nauč.stezka Rysí skála.                           
 Délka trasy 10 km. Odjezd autobusu zámek  
 v 7.56 hod,přestup Špk aut.nádraží odj.8.15  
 do Kouty sp.areál. Jízdenka zóny 1,2,4,5,12.
13.7.2016 Cyklovýlet  Sudkov-Zábřeh n./Mor.-Dolní Bušínov 
 (koupání),nebo Hoštejn. Délka trasy 40 km.
 Sraz v 9.00 hod u P.Marie na dol. konci.
27.7.2016 Jeseník-lázně Jeseník-Pomezí-Lipová Lázně. 
 Délka trasy 10 km.
 Odjezd vlaku: Bludov lázně v 8.39 hod.
10.8.2016  Kocanda-rybník Sychrov-Olšanská hora-Olšany. 
 Délka trasy 12 km.
 Odjezd autobusu od cukrárny v 8.44 hod.
24.8.2016  NS Bludovská stráň-vyhlídka Brusinka-Bludoveček
 - horní konec. Délka trasy 10 km.           
 Sraz v 9.00 hod u cukrárny.   

VYCHÁZKY SENIORŮ
červen - srpen

24.6. Vyřazení žáků 9. tříd
26.6. Přednáška - kaplička
29.6. Vycházky seniorů
4.7.  Letní kino

Kulturní dům Bludov nabízí  
volná místa na zájezd:

Chorvatsko – Podaca, 1. 7. - 10. 7. 2016,  
cena 5.700.- Kč /doprava, ubytování, pobyt. 
taxa/, není zahrnuto zdrav. pojištění. Odjezd 

od zámku Bludov 15,40 hod.  
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2.000.- Kč. 

Přihlášky na tel. 583238177

Omlouváme se jubilantům z minulého čísla Bludovanu, 
kdy byl omylem uveden měsíc duben  

místo měsíce května.
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Výstavba lidového stavitelství okresu Šumperk v první  polovině 19. století.
Okres Šumperk se rozkládá zhruba na 1950 km2.  Střídá se zde 
terén s výškovou členitostí 300 až do 1400m nad mořem. S po-
lohopisnou výškou se mění klimatické podmínky, způsob obži-
vy a v neposlední řadě i způsob výstavby vesnické architektury.  
V severní části jsou podhorská a horská sídla svým charakterem 
chudší, vyplněna menšími usedlostmi přizpůsobenými chovu 
dobytka a rozvoji řemesla. Jižní oblast zaplňují statky a used-
losti, pro něž je typické zemědělství.
 Zabývejme se nyní obdobím výstavby domů  kolem roku 
1840, kdy byla dřevěná stavení převážně nahrazována stavbami 
zděnými.
 Vesnická výstavba okresu Šumperk je rozdělena dle charak-
teristických znaků na tzv. dům hornohanácký, dům třebovsko-
-svitavský a dům jesenický, někdy nazýván také domem výcho-
dosudetským, sudetskoslezským či německým.
 Pro všechny tři typy domů bylo zpočátku typické trojdílné 
členění půdorysu, z něhož se dle způsobu života vyvinuly  
samostatné formy příznačné pro danou oblast.
 Typ domu hornohanáckého se objevuje jižně od Šumperka, 
táhne se podél toku řeky Moravy až k Lošticím a dále pak do 
olomouckého okresu. 
 Typ domu třebovsko-svitavského pojímá území západně od 
Mohelnicka a Zábřežska.
 Nejrozšířenějším je pro okres Šumperk tzv. dům jesenický, 
zasahující do severní části Šumperska a celé oblasti Jesenicka.
 V obci Bludov dohledáme domy typu hornohanáckého  
i jesenického.
 Zůstaňme však u typu domů nacházejících se na katastru 
Bludova a seznamme se s nimi pomocí dochované dokumenta-
ce stavebního archivu Obecního úřadu Bludov. Pouze pro vy-
světlenou uveďme, že vlastníci nemovitostí měli za povinnost 
doložit v době 2. světové války dokumentaci k těmto nemovi-
tostem. Právě tato dokumentace se stala výchozím bodem pro 
přesnější analýzu stavebního vývoje objektů a napomáhá k bliž-
ší identifikaci celého sídla. 
 Právě z období 2. světové války pochází zákres domu č.p. 
42 v Bludově (obr. č.1). Na zadní straně zákresu je rukou uve-
deno: rok postavení 1849. Ať už je datace ověřená či nikoliv, 
zákres zcela plně vystihuje dispozici domu hornohanáckého 
typu z první poloviny 19. století.  Jednalo se o stavení sestáva-
jící z hlavního objektu statku a výměny, dvora uzavřeného brá-
nou, v zadní části dvora se nacházela průjezdná stodola, umož-
ňující vjezd na polnosti. Hnojiště, žumpa a technické zázemí 
strojů bylo uzavřeno ve dvoře. Studna byla rovněž součástí 
dvora, vzdálena od hnojiště a žumpy. Chlévy a stáje byly vždy 
součástí hlavního stavení. Na skice jsou patrny pozdější úpravy,  
nicméně hlavní dispozice zástavby odpovídá první polovině  
19. století.
 Ukázkou domu jesenického typu je dům č.p.125 v Bludově 
(obr. č.2). Jedná se o chalupu zahradníka. Dispozice byla  
trojdílná se světnicí a síní, přičemž třetí prostor tvořil chlév, do 
něhož se vcházelo dveřmi na levé straně síně. Předložená skica 
domu již naznačuje pozdější vestavbu kuchyně.
 Velmi hezky popisuje bydlení předků „v chalupách“  
J. Březina v knize „Paměti obce Bludova“ z roku 1927, kde 
uvádí: „Chalupy stály jako dosud porůznu mezi statky. Co do 
výstavnosti, byly skrovnější, způsob stavby a celkové rozdělení 
jejich bylo jako u obytného stavení selského. Stěny roubené 

spočívaly na nízké podezdívce, štíty (lomenice) bývaly chudě-
ji nebo bohatěji vyzdobeny, střechy zpravidla kryty šindelem. 
Násep býval zahrazen pavláčkou. Chalupa měla obyčejně jednu 
jizbu a síň, z které vedly schody dřevěné na hůru; přes síň byla 
někde druhá, malá světnička a chlév. U větších chalup býva-
la stodůlka pod jednou střechou s obytným stavením. Chalupy 
byly obíleny vápnem“……………..
 Je velmi dobře, že i v Bludově je dodnes čitelná zástavba 
našich předků a je rovněž velmi dobře, že dnešní doba přispívá 
k obnově historických sídel a  stavení.

Eva Kösslerová

obr. č.1
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obr. č.2

Skautský závod vlčat a světlušek
V sobotu 14. května 2016 vyrazily dvě družiny mladších  
skautek a skautů reprezentovat náš oddíl na Závod vlčat a světlu-
šek, který se konal v Hoštejně. U klubovny jsme se museli sejít 
už v 6 hodin ráno, abychom stihli vlak a dostali se na místo včas. 
Sešla se tam spousta oddílů, například ze Šumperka, Zábřeha, 
Rudy, Lesnice, Libiny a dalších. Po zahajovacím nástupu, jakmi-
le jsme přišli na řadu, jsme vyrazili na trať, kde nás čekalo devět 
stanovišť. Některá vám popíši.
 Na prvním z nich se nás ptali, jak bychom se zachovali při 
bouřce a co dělat, kdyby na někoho spadlo elektrické vedení. To 
nám docela šlo, protože jsme skoro všechno věděli .Na druhém 
stanovišti jsme museli zavázat tkaničky, zabalit a nadepsat balík 
a přišít knoflík na košili. Celkem se nám dařilo, ale nakonec nám 
vypršel čas, a proto jsme o několik bodů přišli. Třetí disciplína 
nebyla zrovna naše nejsilnější, měli jsme zde pojmenovávat rost-
liny a živočichy. Následně nás čekala orientace v mapě a pozná-
vání turistických značek, kde jsme nenašli nějaký bod na mapě. 
Na pátém stanovišti jsme připravovali chléb s olomouckými tva-
růžky. To bylo super. Udělali jsme na chleba z tvarůžků, cibule  
a papriky krásné smajlíky. Chleba potom snědl br. Tom a moc 
mu chutnal.
 Po návratu z trati jsme čekali na vyhlášení výsledků. Sice 
jsme nepostoupili, ale myslím, že to dopadlo docela dobře.  
Světlušky byly na devátém místě z devatenácti a my vlčata na 
šestém z šestnácti. Bylo to super, ale i náročné.

br. Matouš Kundrata
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Představy turistů, nejen bludovských, a realita
V minulém čísle Bludovanu se v emotivním článku ptají turisté, 
prý nejen bludovští, proč není možné na Brusince zakoupit turi-
stické známky ... a nějakou mlsotu. Možná, kdyby přiznali, že 
odpověď znají, jen se jim nelíbí, bylo by to férovější.
 Prodej různých artiklů, resp. provoz infocentra na Brusince 
má dva rozměry. Jeden právní – stavba byla pořízena z evrop-
ských dotačních prostředků, které velmi výrazně komplikují ja-
koukoli výdělečnou činnost. Jinými slovy – není úplně jasné, zda 
se tam vůbec něco může prodávat se ziskem. Tuto nejasnost ale 
obec řeší, zatím se funguje v jistém provizoriu. Každopádně ti, 
kdo chtěli známky a další na Brusince prodávat, o této nejasnosti 
dobře vědí.
 Druhý, z mého pohledu závažnější, rozměr má samotný  
provoz. V rámci obecního dotačního programu pro letošní rok 
si podala místní organizace Českého svazu ochránců přírody žá-
dost o příspěvek na provoz informačního ekologického centra na  
vyhlídce Brusná v celkové výši 35.000 Kč. Tato částka nebyla 
nijak dál specifikována; evidentně měla být použita na odměny 
pro ty, kdo tuto službu občanům vykonávají. Komise kulturní, 
mládeže a sportu, která žádost posuzovala, jasně odmítla na po-
dobný druh projektů přispívat. A není divu. Komise je totiž ve-
směs složená z aktivních členů bludovských spolků, kteří ročně 
věnují stovky hodin bludovským dětem, mládeži a dospělým bez 
nároku na jakýkoli honorář.
 V následné komunikaci s Ing. Milanem Klimešem, který se 
proti nepodpoře projektu ohradil a vyzval nás, abychom si vy-
zkoušeli víkendovou službu na rozhledně, jsem jasně hájil stano-
visko komise, že za obdobnou dobrovolnickou činnost se nemají 
vyplácet odměny. Jak bych se posléze mohl podívat do očí všem 
nadšeným trenérům hasičů, vedoucím a rádcům skautů, farníkům 
a dalším, kteří dělají obdivuhodné dílo bez nároku na honorář? 
Za co všechno si začneme vyplácet odměny? Možná by i stálo 
za to, kdyby se každý ochránce a milovník přírody snažil kolem 
sebe – třeba na Brusné – uklidit po nejrůznějších akcích. Nebu-
dou pak muset po nás uklízet obecní úředníci.
 Výhodou postavené rozhledny na Brusné je její otevřenost  
a přístupnost – tedy že není nutné její otevírání a zavírání. Letáky 
lze umístit do stojanů, informační tabuli by také neměl být  
problém vyrobit. Tak si, prosím, nevyrábějme umělé problémy  
a pateticky se neptejme, kde se stala chyba. Často bývá chyba  
v nás.                                                           Stanislav Balík ml.

předseda komise kulturní, mládeže a sportu

UPOZORNĚNÍ 
V letošním roce se nebude konat výstava 

drobného  zvířectva v Bludově
z důvodu nedokončení výstavních  prostor  

a sociálního zázemí.
Za chovatele Bludov Ing. František Dobeš, jednatel
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Bludovská a.s.
Špalkova 156, 789 61 Bludov
Tel.: 583 238 951, 777828673
E-mail: pozemky@bludovska.cz
Vyřizuje: Ing.Krobot

Všem Mysliveckým sdružením
Věc: Ochrana krmných biopásů podél lesních porostů 
a jiných ploch

Bludovská a.s. Vás tímto žádá o ochranu biopásů, které jsou za-
sety na orné půdě dle dotačního titulu „Krmné biopásy“. Tyto 
biopásy jsou zasety podél lesních ploch, ostatních ploch, mezí  
a podél travních porostů na půdách s horší bonitou, zamok-
řených, dále jako ochrana před vodní erozí z lesních porostů.  
Zejména však mají tyto krmné biopásy sloužit jako kryt a kr-
mivo pro lesní zvěř. Podmínkou pro poskytnutí dotace je mimo 
jiné ponechání zasetého biopásu bez zásahu a pojezdu jakouko-
liv technikou do 31.3. následujícího roku. Pokud bude kontrol-
ním orgánem zjištěno porušení této podmínky, hrozí při prvním  
porušení významné krácení dotace o 50%, při dalším poruše-
ní nebude dotace na krmný biopás přiznána. Některé biopásy  
budou z těchto důvodů monitorovány. Pokud bude nutno  
z mimořádných důvodů zabezpečit přístup do lesního nebo  
jiného porostu, je možno toto řešit individuálně dle dané situace.  
Plocha biopásů může sloužit pro přístup do lesních a ostatních 
porostů v době od 1.4. do 20.4. běžného roku (do zasetí).  
Pokud bude zjištěno a prokázáno poškození biopásu (např. jízda 
automobilem na posed biopásem) a dojde-li ke krácení dotací, 
bude rozdíl nevyplacených dotací požadován na konkrétní  
fyzické osobě, jež se poškození biopásu dopustila. Proto Vás 
také žádáme o spolupráci v řešení aktuální situace poškozování 
biopásů ze strany jiných osob upozorněním na výše uvedená  
telefonní čísla.
V Bludově dne 12.5.2016

Ochrana krmných biopásů  
podél lesních porostů a jiných ploch

Myslivecký spolek “Hubert Bludov”
zve všechny občany na

PŘÁTELSKÉ 
POSEZENÍ

na chatu do Vlčiho dolu,
které se koná 

v sobotu 13. srpna 2016 
od 12 hodin.

Myslivecké speciality 
a bohaté občerstvení zajištěno.

Myslivecká tombola.
Na setkání s širokou veřejností 

se těší bludovští myslivci.
členové HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 

mají občerstvení ZDARMA.

Oznámení MS Hubert Bludov
Myslivecký spolek Hubert Bludov z.s.  dává ve známost všem 

občanům Bludova a širokého okolí, že je možno pronajmout za 
účelem rodinných a jiných oslav naši mysliveckou chatu 

ve Vlčím dole. K dispozici je nově zrekonstruovaná kuchyně 
a sál pro cca 50 lidí. 

Víkendový pronájem přijde na cca 1 500,- Kč. 
Rezervaci termínu je třeba zajistit v dostatečném předstihu 

u správce chaty pana Jiřího Holinky na mob.:  776 576 383, 
který Vám rovněž poskytne další informace.

Na Vaši návštěvu se těší
MS Hubert Bludov
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Nábor do bludovského fotbalového oddílu

Chceš se stát fotbalistou a členem fotbalové rodiny ve Tvé obci 
Bludov a hájit její barvy na okresní a krajské úrovni? Tak popros 
rodiče a přijď 10. 6. 2016 v 17 hod. na hřiště fotbalového  
klubu SK Bludov. Jako dárek dostaneš fotbalový míč a staneš se  
členem nejpočetnější organizace v Bludově.

Michal Závodný, SK Bludov

mladší přípravka

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY v Bludově  Vás zve na:

Slavnost SLUNOVRATU na místě setkávání 
na Brusné – vyhlídka Brusinka,

která se koná v neděli  
19.června 2016 od 14:00 hodin.

Je připraven program hlavně pro rodiny s dětmi vč. drobného 
občerstvení. Srdečně zve ČSOP Bludov.

SK Bludov
ve spolupráci

S MŠ A ZŠ BLUDOV, ZŠ Bohutín, ZŠ Olšany

Děti, s sebou si vezměte sportovní oblečení a obuv.
Jako dárek dostane každé dítě vlastní míč.

Všichni jste srdečně zváni.
Kontaktní osoby

Michal Závodný - 607 094 340
Email: zavodnymichael@senam.cz

Na hřišti fotbalového oddílu SK BLUDOV
V pátek 10.6.2016 v 17 hod.

pořádá

NÁBOR DO FOTBALOVÉHO TÝMU SK BLUDOV
Pro chlapce a dívky nar. ročník - 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
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ZŠ Bludov

Ozdravný pobyt Ostružná 19.-29.4.2016 
Úterní ráno – 19. 4. 2016 bylo pro 5. třídu něčím výjimečné. 
Nesetkali jsme se společně ve škole, ale na vlakovém nádraží 
v Bludově. Vyráželi jsme směr Ostružná na ozdravný pobyt  
neboli školu v přírodě.
A jak si to užili žáci?
Šimon Kundrata: Letos vyrazila 5. třída do Ostružné na ozdrav-
ný pobyt. Děti oceňovaly výborné obědy! Každý druhý den jsme 
chodili do bazénu. Dětem se sice nelíbilo ranní učení, ale to 
musí být. Jeden den jsme dokonce jeli na výlet do lesního baru  
a do fauna parku. Ve fauna parku se dětem moc líbilo. V penzionu, 
kde jsme byli ubytovaní, s námi byl Olda a Olda a pejsek Eda. 
Odpoledne děti měly zábavný program, chodily třeba do lesa, 
hrály hry … V neděli jsme se šli podívat na bunkry. Děti byly 
spokojené a vzpomínají na všechna dobrodružství a zážitky  
z Ostružné. Rádi se budeme do Anežky vracet.
Barunka Vondrušková: Na škole v přírodě se mi nejvíc líbilo, 
jak sněžilo a jak jsme chodili do lesa.
Terezka Váňová: Na škole v přírodě se mi nejvíc líbila diskoté-
ka, celodenní výlet a hry. V hodinách se mi líbilo učení a ležení 
na zemi . Nejlepší je, že se celá třída víc poznala a skamarádila.
Týnka Bártová: Na Ostružné se mi líbil bazén, pokoje, historie 
Ostružné a docela čisté lesy.
Natálka Glozová: Byl to můj nejhezčí pobyt za celý můj život. 
Líbil se mi super pejsek Eda. Měla jsem ten nejhezčí pokoj, ve 
kterém jsem zažila spoustu zážitků. 
Míša Divišová: Snídaně, obědy a večeře byly super. Počasí nic 
moc. Ze začátku to bylo dobré, ale potom začalo pršet a nakonec 
i sněžilo.
Martinka Mazáková: V Ostružné se mi hrozně moc líbilo. Nej-
víc ten krásný les, co skrývá plno tajemství. Stavěli jsme tam 
domečky pro skřítky. Také jsme viděli obří vojenské bunkry.
Marcelka Ficnarová: Na škole v přírodě se mi strašně moc  
líbilo. Byla jsem na pokoji s Luckou, Natkou a Elou. Chodili 
jsme do lesa a hráli jsme různé hry. Bylo to tam super. Byl tam 
pes Eda, kuchař Olda a číšník Olda. 

Pavlík Matura: Nejvíce se mi líbila diskotéka a koupání, které 
bylo skoro každý večer. Taky se mi líbil fauna park, ve kterém 
byl tygr. Pokoje byly nádherné, byla tam i krásná koupelna. Moc 
se mi líbila vybíjená, kterou jsme tam hráli. Výborně vařili.
Eliška Macková: Nejvíc se mi líbilo každovečerní koupání  
v bazénu, pokoje a diskotéka. Výborně vařili. Také bylo dobrý, 
jak jsme se dívali na hokej a hodně jsme fandili. Dobré bylo hraní 
vybíjené na hřišti. Skoro každý den jsme chodili do lesa, na  
začátku to bylo v lese super, ale pak už nás to moc nebavilo. 
Jinak super pobyt .
Vojta Čmakal, Adam Bodanský, Adam Ston: Nejvíc se nám 
líbily výlety, bazén, fauna park. Úplně nejlepší byly pokoje, ale 
polštáře byly moc tenké.
Lucinka Ženčáková: Super zábava a výborné jídlo. Učení bylo 
mnohem lepší než ve škole. 
Míša Hellerová: Ve fauna parku to bylo super, hlavně tygří  
mládě. 
Honzík Květenský: Nejlepší byl bazén, bunkry a les.
Dominik Tichý: Výborně vařili, skvělý program, nádherná  
příroda, výborné tipy na výlety.
Terezka Baslerová: Největší sranda byla s Natkou, Luckou  
a Elou. Ubytování bylo strašně fajn, vařili úžasně a vždy jsme 
hráli spoustu her. Byl to můj nejlepší pobyt.
Davídek Morávek: Kdybych to měl shrnout za celou třídu, tak 
bych řekl, že bychom tam ještě chtěli zůstat delší dobu. MOC  
SE NÁM TAM LÍBILO.
 S pozdravem 5. třída

Ozdravný pobyt byl spolufinancován ze Státnímu fondu životního rostředí 
ČR z projektu - Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Kundratovi za 
odvoz zavazadel.
 Mgr. Lenka Valentová
 Mgr. Dita Kaňáková
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Projektový den o Izraeli.
V pondělí 16. května proběhlo vyučování trochu jinak. Žáci se 
celý den dozvídali zajímavosti a poznatky o nám vzdálené zemi, 
kterou je Izrael. Formou kvízů, doplňovaček a přednášek s po-
mocí interaktivní tabule se seznámili s historií, zeměpisnými zají-
mavostmi a  kulturou této země. K netradičnímu průběhu celého 

Soutěž - Mladý zahrádkář 2016    
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Šumperk   
uspořádalo okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“. Soutěž 
„Mladý zahrádkář“ je nejrozsáhlejší a historicky nejstarší  
vědomostní soutěž pod hlavičkou Českého zahrádkářského  
svazu. Poprvé byla vyhlášena v roce 1977 a uskutečnila se na 
místní úrovni, v roce 1981 se pak sjela soutěžní družstva z 12 
okresů na první celostátní soutěži. Soutěž  probíhá  každoročně 
 na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. 
Okresního kola, které proběhlo 6. 5. 2016 v kongresovém sále  
fy. Agritec, se zúčastnili žáci 1.základní  školy E. Beneše ze 
Šumperka, 3.ZŠ ze Zábřehu, ZŠ z Bludova a  ZŠ z Hrabové.  
 V kategorii B – starší žáci   se umístil na 1. místě  Ondřej   
Vojtek ze ZŠ Bludov a na 3.místě Štěpán Vojtek ze ZŠ Bludov.
 Soutěžící na prvních třech místech obdrželi poháry a diplomy 
a Ondřej Vojtek postupuje do národního kola, které se bude  
konat v Praze. Gratulujeme!
    Mgr. Dita Kaňáková

Přijímací řízení 2015/2016    
V dubnu proběhla  přijímací řízení na SŠ a SOU. SŠ se opět  
zapojily již do druhého pilotního testování (jednotné přijímací 
testy). Uchazeči o studium byli přijímáni  na základě výsledků 
testů, menší váhu tentokrát měly  průměry známek z 8. a 9.  
ročníku. 
 V letošním školním roce opustí lavice naší ZŠ jen 20 žáků 
devátého ročníku. Jejich několikaletá snaha získat nejen základní 
vzdělání, ale také odpovídající sumu vědomostí a dovedností 
byla završena.  
 Výsledky přijímacího řízení žáků naší školy jsou uvedeny  
v tabulce.
Žáci přijatí ke studiu na SŠ a SOU
Škola Počet
Gymnázium Šumperk 4
VOŠ a SPŠ Šumperk 5
SOŠ Šumperk 1
SŠ železniční, technická a stavební  Šumperk 5
SŠSP a S Zábřeh 3
SOŠ a SOU Beroun - Hlinky 1

Martina Hrdinová

dopoledne přispěla nezisková organizace Spolek OROT Brno  
s tanečním lektorem Gidi Eiko, který téměř všechny žáky naučil 
několik izraelských tanců a svým tanečním pojetím si zasloužil 
velký obdiv. Poděkování patří i manželům Pohankovým ze  
Zábřeha, kteří vyprávěli své zážitky ze své cesty po Izraeli.
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Bludovští hasiči ve výsledcích

CTIF Vlčnov
V sobotu 16.dubna se ve Vlčnově konal další závod CTIF. Při 
rekordní účasti 9 družstev mužů a 6 družstev žen se snažila o co 
nejlepší výsledek i bludovská děvčata.
 Poprvé si mohla vyzkoušet kompletní provedení disciplín. 
Cílem bylo provést čisté pokusy bez trestných bodů, proto bylo 
provedení požárního útoku pomalejší, ale bez trestných bodů.
 Na zrychlení provedení máme do podzimní kvalifikace  
dostatek času.Ve štafetě jsme zaběhly nejrychlejší čas.
 Vcelkovém hodnocení se sčítají časy vždy požárního útoku 
a štafety zaběhlých v jednom soutěžním kole, a tak naším  
výsledkem bylo 4. místo.
 Víme, kde a co zrychlit, to bude náš cíl do dalších měsíců, 
 protože následující soutěže v Praze se z důvodu maturit  
některých členek neúčastníme a budeme jim držet palce, aby 
vše co nejlépe zvládly.

Děkujeme za podporu fanouškům, kteří nás přijeli podpořit.

Štafeta dvojic a PÚ CTIF Troubelice
Ve stejný den, sobotu 16.dubna bojovali žáci v Troubelicích ve 
štafetě požárních dvojic a požárním útoku CTIF o co nejlepší 
umístění do celoročního hodnocení.
 Mladší žáci zvítězili ve štafetě dvojic a druhé místo obsadili 
v pož. útoku CTIF a upevnili si první místo průběžného pořadí 
celoročního hodnocení.
 Starší žáci zvítězili v obou disciplínách a také oni po této 
soutěži vedli průběžné pořadí.
 Velký dík patří rodičům, kteří nám pomohli s dopravou. 

Štafety CTIF a 4 x 60m Bludov 
V sobotu 23. dubna se soutěžní klání přesunulo na bludovské 
víceúčelové hřiště.
 Na programu byly štafetové běhy. Štafeta CTIF, kterou běží  
9 závodníků, se v kategorii mladších i starších žáků stala kořistí 
domácích bludovských družstev. Štafeta 4x60m s překážkami 
slibovala obrovský boj s časem, je to vůbec nejrychlejší dis-
ciplína. Čtyři rychlé běžce dokáže postavit většina týmů, a tak 
rozhoduje technika na překážkách a předávky.
 V mladších žácích přesvědčil bludovský tým, že nemá  
mometálně konkurenci.
 Bludovská štafeta zaběhla čas 48,86s a to znamenalo nejen 
vítězství, ale i zřejmě historicky nejlepší čas v této kategorii  
v rámci okresu.Mezi staršími by obsadili třetí místo.
 Starší žáci zvítězili časem 41,49s, který je výkonem na 
úrovni mistrovství republiky. 
 Mladší i starší žáci vedou výrazně průběžné pořadí  
a k celkovému vítězství v ročníku 2015-2016 jim stačí na  
poslední soutěži 7. května v Dolních Studénkách výkony kolem  
5. místa.
 Pro starší by to také znamenalo postup na krajské kolo.
 Velice překvapili naši nejmenší, kteří pod vedení Moniky 
Sobotkové a Karoliny Kotrlé zvládli obě disciplíny v polovině 
výsledkových listin a potvrdili, že nám rostou nejen stále noví
dobří sportovci, ale také kvalitní trenéři.

Děkujeme za podporu rodičům a všem fanouškům.

Okresní kolo dorostenek a dorostenců - Bludov
Sobota 23. dubna byla také dnem konání okresního kola  
dorostenek a dorostenců.
 Z důvodu malé konkurence v našem okrese byla tato soutěž 
pro naše družstva prvním ostrým srovnáním letošní výkonnosti 
před krajským kolem, které se uskuteční v polovině června na 
domácích drahách v Bludově. Pro dorostenky, které se dosud 
věnovaly hlavně disciplínám CTIF, to bylo první porovnání  
v nové sestavě, proto bylo vidět, že se bude muset ještě do kraj-
ského kola hodně potrénovat, aby byla šance postoupit na mis-
trovství ČR.
 Dorostenci jako loňští mistři ČR jsou připraveni dobře  
a budou jen dolaďovat jednotlivé disciplíny.
 Vypadá to jednoduše, ale družstva jsou složena ze  
závodníků z různých části republiky, a proto je společná  
příprava velice složitá. Jinak to ale na špičkové úrovni, jako  
ve všech sportech, nejde.
 Družstva dorostenek i dorostenců zvítězila a zajistila si  
postup na krajské kolo. 
 Na kraj postoupila i jednotlivkyně Štěpánka Březinová  
a jednotlivec Vojta Kotrlý, oba navíc bojují v reprezentaci ČR  
o nominaci na mistrovství světa.

Okresní finále mladších a starších žáků – Dolní Studénky
V sobotu 7. května se závěrečnými požárními útoky s vodou  
v Dolních Studénkách rozhodovalo o celkových vítězích celo-
ročního Plamene ročníku 2015/2016.
 Před tímto kláním držela první místa průběžného pořadí  
v obou kategoriích družstva Bludova.
 Mladší žáci Bludova si hned prvním pokusem výborným 
časem 18,69s pojistili celkové vítězství, svůj triumf ještě vylep-
šili ve druhém pokuse časem 18,24s a zaslouženě získali titul 
okresních přeborníků.
 Soutěž starších žáků zdramatizoval právě Bludov nepovede-
ným pokusem v prvním kole.
 Ve druhém kole už vše proběhlo tak, jak bylo nacvičeno  
a Bludov dosáhl nejlepšího času dne 17,09s a tím také  
družstvo starších žáků získalo titul okresních přeborníků  
a postup na krajské kolo, které letos proběhne na Tyršově  
stadionu v Šumperku 11. června.
 Zajímavostí je, že mladší žáci získali v celém soutěžním 
roce ze šesti disciplín pět vítězství a jedno druhé místo, zatímco 
starší zvítězili ve všech disciplínách a prošli celým soutěžním 
rokem bez porážky.
 V krajském kole náš okres bude reprezentovat první  
Bludov a druhý Nový Malín. Z celkem deseti družstev pěti 
okresů Olomouckého kraje postoupí na mistrovství ČR do  
Českých Budějovic pouze vítěz. Přijďte naše družstvo  
podpořit!

KRAJSKÉ KOLO 2016

Žáci 11.6.2016 – Tyršův stadion Šumperk 
začátek 8,00 hod.

Dorost 12.6.2016 – víceúčelový areál u hasičárny Bludov
začátek 8,00 hod. 
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ČARODĚJNICE V MŠ

Poslední dubnový pátek jsme si ve školce užili čarodějnický rej. 
Děti přišly převlečené do kostýmů čarodějnic a čarodějů, některé 
nezapomněly ani na koště. To se jim hodilo při letu čarodějnic od 
školky na zahradu. Kdo koště neměl, musel po svých. :-)
 Na zahradě si všechny čarodějnice společně zatancovaly  
a poté se vydaly plnit úkoly. Ty nebyly ledajaké, byly čarodějné. 
A jaké úkoly na děti čekaly? Trefit čarodějnici míčkem, vypít 

Autor fotografií: Jarmila Maturová

kouzelný lektvar, vytáhnout z kouzelného pytlíku hada, složit  
čarodějnickou skládačku a zvládnout slalom na koštěti. Za  
splněné úkoly děti samozřejmě získaly odměnu. Naše šikovné 
čarodějnice a čarodějové si na tento den přičarovali také hezké 
počasí. Už se těšíme na příští slet, který, jak doufáme, bude  
stejně vydařený jako ten letošní.

Za kolektiv MŠ
Mgr. Jarmila Maturová

Okresní přeborníci 2016 mladší a starší žáci SDH Bludov.  
(foto: hasiči)

Vážení občané.
Nadace Karla staršího ze Žerotína vás zve na již třetí  

z cyklu přenášek do nové kapličky 

- kaple svatého Kříže - 
na přednášku: 

Historie a obnova Vřesové studánky.  
Tématem nás provede RNDr. Pavel Holubář.

Přednáška se uskuteční v neděli  
26. června 2016 

v 17:00 hodin v kapličce.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Oprava cesty na Zámeček Pohádka o krásném pávu a začarovaném
hradu (KD) 1.5.2016

Autor fotografií: Jaroslav Frič
Autor fotografií: Josef Baslar
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Přání ke dni matek

Druhou květnovou neděli slavíme svátek všech maminek, ať už 
těch mladších nebo těch starších. S kytičkou v ruce a s milým 
přáním na rtech přišly děti z MŠ Bludov do domova důchodců. 
Děti společně zazpívaly písně o mamince a o rodině a zahrály 
klasickou pohádku „O koblížkovi“. Doufáme, že se dětem poda-
řilo rozveselit nejedno srdíčko a vtisknout na tvář nejeden úsměv. 
Budeme se těšit na další pozvání a setkání se seniory. 
 Také do MŠ přijaly pozvání maminky od svých dětí. Děti je 

přivítaly, uvedly ke stolu a přinesly na talířku upečená srdíčka  
z lineckého těsta. Potom je zavedly do herny, ve které jim  
věnovaly dárek v podobě písniček, básniček a zábavných her.  
Nakonec maminkám darovaly přáníčka a pozvaly je ke stolu, 
kde si mohly vypít dobré kafíčko a sníst linecké srdíčko. Touto 
cestou bychom chtěli ještě jednou poblahopřát všem maminkám  
a popřát jim hodně krásných dnů se svými milými.

Za kolektiv MŠ zapsala Andrea KouřilováAutor fotografie: Karel Směšný

Autor fotografie: Jarmila Maturová

Probíhá čištění Bludovského potoka - Vesníku
Obec vynakládá nemalé prostředky na údržbu a opravu vodních 
toků. V současné době probíhají údržbové práce na potoce Vesní-
ku v úseku podél ulice Špalkovy (mezi Bartoňovými a Šubrtový-
mi). Je škoda, že někteří naši spoluobčané si této činnosti neváží 
a stále si pletou potok se smetištěm. Např. asi 200 m dál po toku 
od opravovaného potoka vyváží nejmenovaný občan posekanou 
trávu ze své zahrady přímo do potoka. Snad po upozornění, že to 
není správné, když obec zdarma zajišťuje likvidaci bioodpadu, se 
to již nebude opakovat.

Ing. Milan Klimeš, zastupitel obce


