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Bludovští hasiči ovládli krajská kola Olomouckého kraje

Žáci, dorostenky a dorostenci budou bojovat na Mistrovství  ČR 
v Českých Budějovicích. Muži nás budou reprezentovat na MČR 
v Brně.
	 Ve	dnech	10.-11.	června	se	v	hasičském	areálu	v	Hrabišíně	 
a	 na	 Tyršově	 stadionu	 v	 Šumperku	 uskutečnilo	 krajské	 kolo	
mladých	 hasičů.	 Soutěžilo	 se	 v	 šesti	 disciplínách,	 v	 závodě	 
požární	všestrannosti,	 štafetě	CTIF,	požárním	útoku	CTIF,	šta-
fetě	4x60m	s	překážkami,	 štafetě	požárních	dvojic	a	požárním	
útoku	s	vodou	na	nástřikové	terče.
	 Soutěže	 se	 účastnilo	 5	 vítězných	 a	 5	 stříbrných	 družstev	 
z	okresních	kol	Olomouckého	kraje.	Bludovští	mladí	hasiči	zví-
tězili	ve	všech	disciplínách	a	zaslouženě	získali	titul	přeborníků	
Olomouckého	kraje	 a	 také	 postup	 na	Mistrovství	ČR	1.	 -	 5.7.	
do	Českých	Budějovic.
	 V	 neděli	 12.	 června	 soutěžila	 družstva	 dorostenek,	 doros-
tenců	 a	 jednotlivců	 na	 drahách	 v	Bludově	 o	 tituly	 přeborníků	
Olomouckého	 kraje.Soutěžilo	 se	 ve	 štafetě	 4x100m	 s	 překáž-
kami,	 běhu	 na	 100m	 s	 překážkami,	 testu	 z	 požární	 ochrany	 

Přeborníci Olomouckého kraje 2016 - dorostenky 
a dorostenci SDH Bludov

Přeborníci Olomouckého kraje 2016 - muži SDH Bludov

Odpoledne s muzikou Foto: J. Baslar

Koš na hřbitově
Jsem	 překvapen,	 kolik	 z	 našich	 spoluobčanů	 je	 negramotných,	
nebo	 alespoň	 částečně	 –	 neumí	 číst.	 Nebo	 možná	 umí	 číst,	 ale	
nerozumí	 obsahu.	 Správce	 hřbitova	 umístil	 na	 hřbitov	 několik	
odpadních	 košů	 s	 upozorněním,	 že	 se	 sem	 nesmí	 ukládat	 květi-
ny,	biologický	odpad,	atp.	Výsledek	vidíte	na	fotografii	pořízené	 
v	neděli	12.6.2016.	Někteří	z	nás	rád	svalují	nepořádek	v	obci	na	
děti	a	mládež.	V	tomto	případě	to	určitě	neplatí.	Hřbitov	navště-
vuje	především	dospělá	a	starší	generace.	Prosím,	jděme	mládeži	
příkladem	a	dodržujme	pořádek	v	obci.

Milan Klimeš
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Přeborníci Olomouckého kraje 2016 - žáci SDH Bludov

Bludovští hasiči zvítězili v soutěži Dobráci 
roku 2016 Olomouckého kraje.

Krajské	kolo	 soutěže	 sborů	dobrovolných	hasičů	Dobráci	 roku	
pořádané	 Českým	 rozhlasem	 Olomouc	 ovládli	 s	 přehledem	 
příznici	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	 Bludov.	 Pro	 bludovské	 
hasiče	bylo	zasláno	celkem	3068	textových	zpráv.
	 Hlavní	 výhrou	 v	 krajském	 kole	 je	 veselice	 pro	 celou	 obec	
a	příznivce	v	hodnotě	100	000,-.	Tato	akce	proběhne	v	závěru	
července,	podrobnosti	budou	včas	oznámeny.
	 Bludovští	hasiči	se	také	účastní	národního	finále,	kde	mohou	
vyhrát	finanční	prémie	pro	vybavení	sboru.
	 Soutěže	se	od	září	2015	do	května	2016	účastnilo	celkem	40	
sborů	dobrovolných	hasičů	Olomouckého	kraje.
	 Druhé	 místo	 obsadilo	 SDH	 Ptení	 ziskem	 1883	 textových	
zpráv	a	třetí	skončili	hasiči	z	Dětkovic,	kteří	nasbírali	1603	tex-
tovek.
	 Sbor	 dobrovolných	 hasičů	 Bludov	 děkuje	 všem	 občanům	
Bludova	a	ostatním	příznivcům	za	zaslané	SMS	a	srdečně	Vás	
zvou	na	vítěznou	veselici.

a	 požárním	 útoku	 s	 vodou.	 Dorostenky	 a	 dorostenci	 Bludova	
zvítězili	 ve	 všech	 disciplínách,	 získali	 tituly	 přeborníků	 kraje	 
a	postup	na	MČR	do	Českých	Budějovic.	V	kategorii	jednotliv-
kyň	mladších	dorostenek	zvítězila	bludovská	Štěpánka	Březino-
vá	a	mezi	mladšími	dorostenci	zvítězil	bludovský	Vojta	Kotrlý.	
Oba	získali	 tituly	přeborníků	kraje	 a	postup	na	MČR	1.	 -	 5.7.	
do	Českých	Budějovic.
	 Ve	dnech	18.	-	19.	června	se	na	stadionu	v	Ostravě	–	Vítko-
vicích	uskutečnilo	krajské	kolo	v	požárním	sportu	mužů	a	žen.		
Ve	štafetě	4x	100m	s	překážkami,	běhu	na	100m	s	překážkami	
a	požárním	útoku	s	vodou	bojovali	vítězové	okresních	kol	Olo-
mouckého	 a	Moravskoslezského	kraje	 v	 kategorii	 profesionál-
ních	a	dobrovolných	hasičů.
	 Bludovští	 muži,	 mezi	 kterými	 startují	 i	 trenéři	 úspěšných	
mládežnických	družstev,	 se	představili	v	 tom	nejlepším	světle.	
Také	oni	zvítězili	ve	všech	disciplínách,	získali	velice	prestižní	
titul	přeborníků	Olomouckého	kraje	a	postup	na	Mistrovství	ČR	
26.	-	28.8.do	Brna.			
Děkujeme všem sponzorům a fanouškům za podporu a držte 
nám palce i nadále!

Sportovní družstva SDH Bludov
Autor fotografií: SDH Bludov

Slavnost SLUNOVRATU na Brusince
Nedělní	 Slavnost	 SLUNOVRATU	 na	 Brusince	 se	 mimořád-
ně	 vydařila,	 to	 i	 díky	 překrásnému	 počasí,	 které	 nám	 po	 celou	
dobu	Slavnosti	přálo.	Zahájení	provedl	krátkým	uvítáním	Milan	 
Klimeš,	 předseda	 Českého	 svazu	 ochránců	 přírody	 v	 Bludově.	
Program	připravený	členy	a	příznivci	ČSOP	byl	zaměřen	přede-
vším	na	naše	děti.	Soutěže	hravé	a	sportovní	i	malování	se	dětem	
líbily.	Za	odměnu	děti	obdržely	perníky	se	sluníčkem,	které	člen-
ky	ČSOP	pro	děti	nazdobily.	
	 Nejvíc	 samozřejmě	 všechny	 účastníky	 (a	 bylo	 jich	 mno-
ho)	 zaujaly	 sovy	 naší	 přírody.	Manželé	 Podhorní	 z	Králík	 nám	 
ukázali	a	poutavě	vyprávěli	o	životě	 sov	od	 těch	nejmenších	až	
po	ty	největší	–	výra	velkého	s	krásným	latinským	jménem	Bubo	
bubo.	 Závěrem	 jsme	 společně	 poseděli	 u	 trampských	 a	 country	
písniček	 s	 drobným	 občerstvením,	 které	 pro	 všechny	 připravili	
pořadatelé.	Takže	za	rok	u	Slavnosti	SLUNOVRATU	na	Brusin-
ce	nashledanou.

Milan Klimeš – předseda ZO ČSOP Bludov
Autor fotografií: ČSOP Bludov
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8. zasedání zastupitelstva obce
V	 pondělí	 13.	 června	 2016	 se	 v	 Kulturním	 domě	 od	 18:00	 do	
20:30	 uskutečnilo	 8.	 jednání	 obecního	 zastupitelstva.	 Přítomno	
bylo	 13	 zastupitelů,	 omluveni	 byli	 Jaroslav	 Čech	 a	 František	
Snášel.	Zasedání	řídil	starosta	Pavel	Ston,	ověřovateli	zápisu	byli	
zvoleni	 Jindřich	Matěj	 a	Milan	Klimeš.	 Převážná	 většina	 usne-
sení	byla	přijímána	jednomyslně	(v	odlišných	případech	to	bude	
výslovně	 zmíněno).	 Zastupitelstvo	 na	 úvod	 schválilo	 starostovu	
zprávu	o	splnění	a	plnění	všech	úkolů	z	minulých	zasedání.	

Nová členka zastupitelstva
Dne	 14.	 března	 2016	 rezignoval	 na	mandát	 člena	 zastupitelstva	
obce	Martin	 Schauer.	 Mandát	 tak	 získal	 první	 náhradník	 Pavel	
Srb.	 Ten	 na	 mandát	 21.	 března	 2016	 rezignoval,	 takže	 mandát	
připadl	 další	 náhradnici	 na	 kandidátce	 ČSSD,	 Šárce	 Dostálové,	
mimochodem	první	a	zatím	jediné	ženy	v	zastupitelstvu	v	tomto	
funkčním	 období.	Ta	 na	 začátku	 této	 schůze	 složila	 slib.	 Zastu-
pitelstvo	 několika	 hlasováními	 vzalo	 na	 vědomí	 zánik	mandátů	
a	 vznik	 nového	 a	 schválilo,	 že	 na	 novou	 zastupitelku	 se	 budou	
vztahovat	stejná	pravidla	odměňování	jako	na	ostatní	neuvolněné	
členy	zastupitelstva	(1	se	zdržela).	Na	návrh	Stanislava	Balíka	jí	
bude	odměna	vyplácena	ode	dne	schůze	zastupitelstva,	na	němž	
složila	slib.

Zpráva o činnosti rady obce a výborů
Zprávu	 o	 činnosti	 rady	 obce	 za	 období	 mezi	 dvěma	 schůzemi	 
zastupitelstva	přednesl	místostarosta	Josef	Ťulpík.	Za	tu	dobu	se	
rada	sešla	třikrát.	Kromě	běžné	agendy	a	kromě	bodů,	které	před-
ložila	zastupitelstvu,	 řešila	 rada	provoz	vyhlídky	na	Brusné,	vý-
měnu	oken	v	objektu	koupaliště	Vlčí	důl,	rekonstrukci	ulic	Stará	
a	Nová	Dědina.	Zastupitelstvo	zprávu	o	činnosti	rady	schválilo.
	 Stejně	 tak	 vzalo	 na	 vědomí	 zápisy	 z	 jednání	 kontrolního	 
a	 finančního	 výboru.	 S.	 Balík	 upozornil	 finanční	 výbor,	 že	 
v	 jeho	 kompetenci	 je	 kontrola	 hospodaření	 obce	 a	 příspěvkových 
organizací.

Rozpočtové změny
Rada	předložila	ke	schválení	rozpočtovou	změnu	č.	1.	Ta	reaguje	
na	to,	že	obec	nezískala	dotace	na	vybudování	lávky	u	zámecké-
ho	rybníka	a	tudíž	ji	nebude	letos	budovat	a	že	se	vyvíjí	pozitivně	
daňové	příjmy.	Proto	dojde	k	navýšení	položky	na	opravu	silnic,	
na	vybudování	osvětlení	na	hřbitově,	obnovu	vodovodní	přípojky	
a	opravě	prostor	pro	občerstvení	v	přízemí	kulturního	domu.
	 V	 diskusi	 S.	 Balík	 doporučil,	 aby	 se	 při	 budování	 osvětlení	
hřbitova	řešilo	i	budoucí	ozvučení	(položení	kabelů,	reprodukto-
ry)	pro	potřeby	promluv	při	pohřbech.	Milan	Klimeš	navrhl	hla-
sovat	o	osvětlení	hřbitova	zvlášť,	neboť	ho	nepovažuje	za	nutné.	
Dále	 žádal,	 aby	 u	 silnic	 bylo	 přímo	 v	 rozpočtu	 uvedeno,	 které	
silnice	 se	 budou	opravovat,	 a	 aby	 se	 také	opravily	 čtyři	 vjezdy	na	
ulici	8.	května.	J.	Ťulpík	odpověděl,	že	příjezdy	budou	opraveny,	
ale	 jen	 po	 brány.	 S.	 Balík	 reagoval,	 že	 věří	 radě,	 jako	 jí	 věřil,	
když	 byl	M.	 Klimeš	místostarostou,	 že	 splní,	 co	 říká.	V	minu-
lých	letech	se	v	rozpočtu	názvy	nově	zařazených	ulic	na	opravu	
neuváděly	 –	 i	 z	 důvodů	 možných	 operativních	 změn,	 navrhuje	
proto	 rozpočtovou	 změnu	ponechat	 v	 navrhovaném	znění.	 Jaro-
slav	Balhar	navrhl	hlasovat	o	jednotlivých	položkách	rozpočtové	
změny	 o	 každé	 zvlášť.	Všechny	 získaly	 jednomyslnou	 podporu	
s	 výjimkou	osvětlení	 na	hřbitově,	 pro	něž	hlasovalo	11	 zastupi-
telů	(1	proti,	1	se	zdržel).	Návrh	na	doplnění	konkrétních	názvů	
opravovaných	 ulic	 získal	 podporu	 1	 zastupitele	 (11	 proti,	 1	 se	
zdržel).	 Celkovou	 rozpočtovou	 změnu	 zastupitelstvo	 schválilo	 
(1	se	zdržel).

Bezúplatný převod pozemků podél ulice Nová Dědina a Jana Žižky
Obec	 požádala	 Olomoucký	 kraj	 o	 bezúplatný	 převod	 částí	 po-
zemků	 podél	 ulic	Nová	Dědina	 a	 Jana	 Žižky,	 které	 jsou	 zasta-
věny	 obecním	 chodníkem.	 Jde	 o	 pozemky:	 2979/15	 (34	 m2),	
2979/16	(46	m2),	2979/4	(36	m2),	2979/17	(27	m2),	2980/11	(89	
m2),	2980/12	(152	m2).	Pozemky	budou	od	Olomouckého	kraje	
převedeny	bezúplatně	s	tím,	že	obec	bude	hradit	veškeré	náklady	
spojené	s	převodem	-	oddělovací	geometrický	plán,	správní	po-
platek	za	vklad	smlouvy	do	katastru	nemovitostí.	Zastupitelstvo	
tento	převod	schválilo.

Nabídka převodu podílu o velikosti poloviny pozemku 1105/101 
v obci Chromeč 
Úřad	 pro	 zastupování	 státu	 ve	 věcech	 majetkových,	 který	 má	
příslušnost	hospodařit	k	podílu	o	velikosti	½	pozemku	1105/101	 
o	výměře	87	m2	v	k.ú.	a	obci	Chromeč,	nabízí	obci	převod	 to-
hoto	podílu.	Pozemek	se	nachází	na	vodním	toku	Chromečského	
náhonu	 (naproti	 chromečskému	 hřbitovu)	 a	 rozhodnutím	 mini-
sterstva	 zemědělství	 z	 17.3.2009	 byla	 správou	 pozemku	 určena	
obec	Bludov.	Druhý	podíl	pozemku	o	velikosti	½	vlastní	Miro-
slav	 Žváček,	 Chromeč	 122.	 Rada	 doporučuje	 neschválit	 přijetí	
tohoto	pozemku,	neboť	na	něm	nemá	obec	žádný	zájem.
	 V	 diskusi	 se	 S.	 Balík	 zeptal,	 proč	 nebyla	 před	 lety	 ustano-
vena	 správcem	obec	Chromeč,	 ale	Bludov,	 že	 to	nedává	 smysl.	 
J.	Ťulpík	oznámil,	že	tajemník	OÚ	bude	pověřen	prověřením	to-
hoto	 ustanovení	 ze	 strany	 ministerstva	 zemědělství.	 Zastupitel-
stvo	převod	podílu	pozemku	neschválilo.

Odkup části pozemku 2758/65 – vyhlídka Brusná
V	roce	2015	byla	dokončena	výstavba	vyhlídky	Brusná.	Vyhlíd-
ka	je	postavena	na	pozemku	2758/65,	který	je	ve	vlastnictví	Kar-
la	Adama,	 Nová	 Dědina	 27,	 Bludov;	 před	 výstavbou	 vyhlídky	
byla	s	K.	Adamem	uzavřena	smlouva	o	budoucí	kupní	smlouvě.	
Odkupu	se	bude	týkat	část	pozemku	o	výměře	532	m2.	Rada	do-
poručuje	odkup	za	cenu	20	Kč/m2.	Zastupitelstvo	odkup	schvá-
lilo	s	tím,	že	veškeré	náklady	spojené	s	převodem	pozemku	bude	
hradit	kupující.

Žádost o odprodej části pozemku 691/1
František	 Březina,	 Na	 Hradě	 104,	 Bludov	 požádal	 o	 odprodej	
části	 pozemku	 691/1	 -	 ostatní	 plocha/ostatní	 komunikace	 o	 vý-
měře	cca	37	až	40	m2.	 Jedná	se	o	zaplocený	vjezd	k	domu	čp.	
104	 a	 k	 pozemkům,	 které	 vlastní	 spolu	 se	 svojí	 matkou.	 Chce	
opravovat	vjezd	s	bránou	a	plotem,	proto	by	 rád	narovnal	exis-
tující	stav	a	od	obce	část	pozemku	odkoupil.	Původně	chtěl	od-
koupit	 ještě	větší	část,	 s	čímž	nesouhlasila	ani	stavební	komise,	
ani	rada;	kompromisem	se	tedy	stalo	narovnání	stávajícího	stavu.	
V	diskusi	M.	Klimeš	upozornil,	že	stavební	komise	nedoporučila	
uvažovaný	prodej	ani	ve	zmenšené	podobě.	S.	Balík	reagoval,	že	
se	 jedná	 o	 další	 případ	 narovnání	majetkových	 poměrů,	 jakých	
řešíme	řadu.	Zastupitelstvo	prodej	za	cenu	100	Kč/m2	schválilo.	

Žádost o odprodej části pozemku 651/1
Martina	Onderková,	Ztracená	970,	Bludov	si	podala	žádost	o	od-
prodej	části	pozemku	651/1	–	ostatní	plocha/ostatní	komunikace	
o	 výměře	 cca	 30	m2,	 část	 ulice	Ztracená.	 Jde	 o	 část	 ulice	 před	
vjezdem	do	garáže	a	podél	domu.	Stavební	komise	prodej	nedo-
poručila,	protože	není	žádoucí	zužovat	již	tak	úzkou	komunikaci.	
Rada	se	s	tímto	názorem	ztotožnila.
	 V	diskusi	pan	Onderka	z	pléna	doplnil	důvody	žádosti	o	od-
koupení	části	pozemku,	které	nebyly	popsány	v	písemné	žádosti.	
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Požádal	 o	 nové	 projednání.	 J.	 Ťulpík	 doporučil	 schválit	 návrh	
usnesení	 a	 žadateli	doporučil	podat	 si	novou	žádost	k	projedná-
ní.	 S.	 Balík	 sdělil,	 že	 přednesené	 argumenty	 ho	 nepřesvědčily,	
předmětné	 místo	 je	 hodně	 úzké	 a	 není	 důvod	 ho	 zužovat	 dále.	
Nakonec	byl	 bod	 stažen	 z	 jednání	 s	 tím,	 že	 jej	 stavební	 komise	
projedná	znovu.

Žádost o odprodej části pozemku 35/1
Manželé	Roman	a	Renata	Smyčkovi	si	podali	žádost	o	odprodej	
části	pozemku	35/1	–	ostatní	plocha/ostatní	komunikace	o	výmě-
ře	cca	50	m2.	Jedná	se	o	propoj	mezi	ulicí	Špalkovou	a	potokem	
podél	 jejich	 nově	 zakoupeného	 pozemku	 s	 domkem.	 Stavební	
komise	 odprodej	 nedoporučila	 s	 tím,	 že	 jinak	 dojde	 k	 narušení	
původního	 venkovského	 urbanismu	 a	 že	 cestička	 funguje	 jako	
propoj	(zkratka)	mezi	komunikací	Špalkovou	a	potokem.	
	 R.	Smyček	vysvětlil	důvody	podání	žádosti	o	koupi	pozemku 
–	 jde	 především	 o	 soukromí,	 aby	 nemusel	 stavět	 neprůhledný	
plot.	Jiří	Homola	doporučil	řešit	projednávaný	prodej	stejně	jako	
předchozí	bod,	tedy	odložit.	S.	Balík	doporučil	rozhodnout	dnes,	
nové	 jednání	 by	 bylo	 bezpředmětné,	 neboť	 nebylo	 sděleno	 nic,	
co	 by	 stavební	 komise	 nevěděla.	 Luděk	 Březina	 doporučil	 pro-
dat,	 neboť	propoj	mezi	 oběma	ulicemi	 je	 kousek	vedle	 a	 ulička	
svému	 účelu	 neslouží.	 Jelikož	 rada	 navrhla	 zamítavé	 usnesené,	
zformuloval	S.	Balík	nové,	tak	aby	zastupitelstvo	schválilo	záměr	
prodeje,	tento	záměr	byl	zveřejněn	a	na	příštím	zasedání	bylo	roz-
hodnuto	definitivně.	Se	schválením	záměru	prodeje	zastupitelstvo	
10	hlasy	(2	se	zdrželi,	1	proti)	souhlasilo.

Informace k směnám schvalovaným na minulém zasedání
Z	formálních	důvodů	(skutečná	výměra	není	106	m2,	ale	105	m2)	
zastupitelstvo	znovu	schválilo	směnu	pozemků	ve	Žlíbku	s	Blu-
dovskou	a.s.	–	viz	zpráva	z	minulého	zasedání	zastupitelstva.	
	 Zastupitelstvo	 rovněž	 vzalo	 na	 vědomí	 souhlas	 Lesů	 ČR	 se	
směnou	 pozemků	 poblíž	 kostelíčka,	 jak	 se	 to	 projednávalo	 na	 
minulém	zasedání.

Návrh na budoucí směnu pozemků
Od	podzimu	2015	 se	 rada	 zabývala	 žádostí	manželů	Skoumalo-
vých	o	odprodej	části	pozemku	2165/4-orná	půda	o	výměře	cca	
500	 –	 1000	m2	 za	 účelem	 výstavby	RD	 (jde	 o	 lokalitu	 u	 lázní	
nad	Kozákovými).	Rada	rozhodla,	že	bude	po	žadateli	požadovat	
předložení	způsobu	 likvidace	povrchové	vody	v	 této	 lokalitě	při	
výstavbě	 rodinného	domu,	která	musí	být	v	 souladu	 se	zastavo-
vací	 studií	 obce	 na	 uvažovaném	 pozemku.	 Jiří	 Skoumal	 oslovil	
projektanta	Václava	Švába.	Ten	navrhl	provést	dostatečně	dimen-
zovaný	 příkop	 na	 pozemku	 2165/5	 ve	 vlastnictví	 J.	 Skoumala,	 
a	to	těsně	nad	hranicí	zahrad	a	domů	s	tím,	že	k	příkopu	je	nutné	
zajistit	 příjezd	 a	 přístup	 pro	 techniku,	 která	 jej	 bude	 udržovat.	
Na	 základě	 tohoto	 odborného	 posouzení	 navrhuje	 J.	 Skoumal	
směnu	pozemků	–	jeho	pozemek	p.č.	2165/5-orná	půda	o	výměře	
2268	m2	se	smění	za	část	obecního	pozemku	2165/4	-	orná	půda	 
o	stejné	výměře	2268	m2	(část	pozemku	od	přístupové	cesty	2171)	 
s	tím,	že	J.	Skoumal	před	směnou	pozemků	vybuduje	na	pozem-
ku	 uvedený	 příkop.	 Toto	 řešení	 má	 podporu	 stavební	 komise	 
a	 rada	s	ním	souhlasí.	Rada	schválila	záměr	budoucí	směny	po-
zemků	s	tím,	že	pan	Skoumal	se	v	této	smlouvě	zaváže,	že	do	jed-
noho	 roku	od	uzavření	 této	budoucí	 smlouvy	o	 směně	pozemků	
vybuduje	na	pozemku	2165/5	–	orná	půda	příkop	na	vodu	a	po	
splnění	tohoto	závazku	bude	uzavřena	smlouva	o	směně	pozem-
ků,	kdy	směna	bude	bez	finančního	vyrovnání	a	náklady	spojené	
s	touto	směnou	půjdou	k	tíži	žadatele	o	směnu	pozemků.
	 V	diskusi	se	S.	Balík	zeptal,	jestli	navrhované	řešení	umožní	

stavět	na	zbytku	obecního	pozemku,	 jestli	bude	zajištěn	přístup.	
J.	Skoumal	 z	 pléna	odpověděl,	 že	 ano.	Zastupitelstvo	 se	 smlou-
vou	o	budoucí	směně	10	hlasy	(3	se	zdrželi)	souhlasilo.

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na vedení a údržbu 
splaškové kanalizace
Obec	uložila	splaškovou	kanalizaci	protlakem	do	silnice	I/11-	uli-
ce	Lázeňská,	jedná	se	o	pozemek	2978/8	ve	vlastnictví	ČR	s	prá-
vem	hospodaření	pro	ŘSD.	ŘSD	vypočítalo	za	uložení	a	zřízení	
služebnosti	(dříve	věcné	břemeno)	jednorázovou	finanční	náhradu	
v	částce	1.332	Kč,	služebnost	se	sjednává	na	dobu	neurčitou.	Za-
stupitelstvo	se	zřízením	služebnosti	v	tomto	pozemku	souhlasilo.

Prodej bytového domu na ul. 8. května čp. 69 (Habermannův mlýn)
Rada	 na	 svých	 dvou	 posledních	 jednáních	 jednala	 o	 možnosti	 
a	postupu	prodeje	bytového	domu	čp.	69	o	šesti	bytových	jednot-
kách.	Jedná	se	o	nejstarší	bytový	dům.	V	roce	2015	byly	příjmy	
od	 nájemníků	 (za	 nájem,	 vodné	 a	 stočné	 a	 společnou	 elektric-
kou	energii)	celkem	cca	142.600	Kč,	výdaje	na	opravy	pak	činily	
(opravy	 bytů,	 desinfekce	 vody,	 filtračního	 zařízení,	 elektrickou	
energii,	 servis	 ČOV	 a	 odběry	 vzorků)	 celkem	 cca	 102.674	 Kč	
(v	roce	2014	při	obdobném	příjmu	byly	výdaje	cca	159.100	Kč).	
Rada	souhlasí	se	zahájením	příprav	prodeje.	K	tomu	je	především	
nutné	dopracovat	projektovou	dokumentaci	skutečného	stavu	by-
tového	domu,	aby	mohl	vzniknout	pasport	jednotlivých	bytů.	Po	
zpracování	 pasportu	 bytů	 by	 měl	 následovat	 vklad	 do	 katastru	
nemovitostí.	Po	vkladu	pak	provést	odhad	nemovitosti.	Bude	po-
třeba	rozhodnout	o	podobě	odhadu.	Vlastní	odprodej	by	pak	byl	
podle	 pasportu	 bytu	 i	 s	 podílem	 společných	 prostor,	 pozemku,	
ČOV,	vodního	zdroje	(vrtu).	Měl	by	být	nejprve	nabízen	nájem-
níkovi	 bytu	 po	 určitou	 dobu,	 např.	 jeden	 rok.	 Po	 této	 době	 pak	
nabídnout	byty	komukoliv,	např.	přes	realitní	kancelář.
	 V	 diskusi	 S.	 Balík	 sdělil,	 že	 s	 prodejem	 nesouhlasí.	 Obec	
velikosti	 Bludova	 by	 měla	 mít	 v	 rezervě	 bydlení	 pro	 nenadálé	
životní	situace,	nějakou	podobu	překlenovacího	bydlení	–	bytový	
dům	 u	Habermannova	mlýna	 je	 právě	 takovým	 příkladem.	 Sta-
rosta	reagoval,	že	v	rámci	změny	územního	plánu	se	řeší	plocha	
u	 paneláků	 pro	 stavbu	 domu	 pro	 seniory	 a	 pro	 sociálně	 slabší.	
Jsou	zájemci,	kteří	by	měli	zájem	tohle	zrealizovat.	S.	Balík	od-
pověděl,	že	v	tom	případě	není	důvod	spěchat	–	ať	obec	počká,	až	
bude	vybudováno	něco	u	paneláků	a	poté	může	prodat	 stávající	
nemovitost.	František	Balát	z	pléna	informoval,	že	všechny	obec-
ní	 byty,	 tzv.	 sociální,	 jsou	 neustále	 obsazené.	 J.	 Ťulpík	 doplnil,	
že	případné	uvolnění	bytu	 je	 řešeno	výběrem	nového	nájemníka	 
z	 6	 -	 8	 podaných	 žádostí	 v	 daném	 termínu	 na	 základě	 doporu-
čení	Komise	 sociální	 a	 bytové	 a	 rozhodnutí	 rady	 obce.	M.	Kli-
meš	 doporučil	 dopracovat	 projektovou	 dokumentaci	 a	 pasporty,	 
i	kdyby	se	neschválil	prodej.	Zastupitelstvo	poté	hlasovalo	pouze	
o	přípravě	prodeje	v	podobě	dopracování	projektové	dokumenta-
ce	skutečného	stavu	bytového	domu	a	vypracování	pasportů	jed-
notlivých	bytů.	 S	 tím	10	 hlasy	 souhlasilo	 (3	 proti);	 s	 původním	
usnesením	o	prodeji	nesouhlasil	nikdo	(10	proti,	3	se	zdrželi).

Diskuse
Bohuslav	 Strouhal	 informoval	 o	 úspěchu	mladých	 bludovských	
hasičů.	 Žáci,	 dorostenci	 a	 dorostenky	 postoupili	 po	 vítězstvích	
v	krajských	kolech	na	Mistrovství	ČR	v	Českých	Budějovicích.	
Dále	 informoval	 o	 vítězství	 SDH	 Bludov	 v	 soutěži	 „Dobráci	
roku“	díky	SMS	zasílaným	občany	a	postoupili	tak	do	republiko-
vého	finále	dne	v	Nymburku.
	 Jaroslav	 Poprach	 poděkoval	 zastupiteli	 S.	Balíkovi	 za	 anga-
žování	 se	 ve	 věci	 rekonstrukce	 komunikace	 na	 ulici	 Jana	Žižky	
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a	 dosažení	 příslibu	 rekonstrukce	 Olomouckým	 krajem.	 Dotázal	
se,	 jestli	 platí	 slíbená	 schůzka	 starosty	 s	 občany	 v	 této	 věci	 a	
dále	 jestli	 oprava	 dešťové	 kanalizace	 bude	 součástí	 rekonstruk-
ce	komunikace.	Starosta	potvrdil,	 že	oprava	dešťové	kanalizace	
bude	součástí	rekonstrukce,	na	jednání	s	občany	pozve	zástupce	
Správy	silnic	Olomouckého	kraje.
	 Jana	 Holinková	 se	 z	 pléna	 dotázala,	 kdy	 budou	 odstraněny	
přestárlé	porosty	jalovce	u	paneláků.	Tajemník	OÚ	odpověděl,	že	
na	podzim.
	 Marie	Znojová	 se	z	pléna	zeptala,	 jestli	 je	na	OÚ	k	nahlédnutí	
projektová	 dokumentace	 rekonstrukce	 zádveří	 kulturního	 domu	
(starosta	hned	odpověděl,	že	ano),	dále	informovala,	že	kontejne-
ry	u	Nealka	 jsou	neustále	plné,	naopak	u	penzionu	 jsou	kontej-
nery	na	plast	a	papír	věčně	prázdné,	doporučila	u	Nealka	posílit	
nebo	 častěji	 vyvážet.	 Požádala	 také	 o	 opravu	 uličky	mezi	 ulicí	 
V	Potokách	a	Dr.	Březiny	(kolem	domku	bývalého	faráře	Krále),	
kde	chodí	hodně	dětí	a	kde	se	nedá	chodit	v	podpatcích.	Starosta	
odpověděl,	že	je	záměrem	obce	vybudovat	podzemní	kontejnery	
na	tříděný	odpad	u	Nealka,	v	ulicích	Družstevní	a	Školní.
	 Karel	 Bank	 upozornil	 na	 potřebu	 dosypat	 krajnici	 opravené	
cesty	na	Bludoveček,	na	což	F.	Balát	odpověděl,	že	dořešení	kraj-
nice	je	ve	schváleném	rozpočtu.	Dále	K.	Bank	upozornil	na	chy-
bějící	vodorovné	označení	omezení	rychlosti	30	km/h	u	zámku.
J.	 Holinková	 také	 upozornila	 na	 potřebu	 dosypání	 uvolněné	 
dlažby	přístupu	pro	vozíčkáře	u	Obecního	klubu.

	 M.	 Klimeš	 upozornil	 na	 povinnosti	 plynoucí	 z	 uveřejňová-
ní	 smluv	 podle	 nového	 zákona	 o	 registru	 smluv	 od	 1.7.2016,	 
doporučil	 projednat	 se	 sběrným	 dvorem	 v	 Šumperku	 možnost	
ukládání	 velkoobjemového	 odpadu	 na	 základě	 smlouvy	 pro	 
občany	Bludova,	posílit	tak	dva	termíny	svozů;	zamyslel	se	také	
nad	možností	získat	bioodpad	zpátky	do	obce,	příp.	možností	za-
jištění	kompostérů	pro	občany.	Upozornil,	že	v	zámeckém	parku	
chybí	lavičky	a	přístup	do	parku	pro	kočárky,	na	potřebu	opravy	
zábradlí	 u	 Panenky	 Marie.	 Informoval,	 že	 se	 projekčně	 chystá	 
realizace	spojky	obchvatu	a	komunikace	I/11.	
	 Starosta	 informoval	 o	 územním	 řízení	 k	 obchvatu	 Bludova,	
územní	 rozhodnutí	 by	mohlo	být	do	konce	 roku	2016,	které	 ale	
může	oddálit	odvolání	spolku	z	Dolních	Studének.
	 M.	 Klimeš	 ve	 věci	 přístupu	 k	 vyhlídce	 Na	 Brusné	 doporu-
čil	znovu	se	zamyslet	nad	vybudováním	odstavného	stání	naproti	
Povýšilům,	 zákaz	 vjezdu	 není	 podle	 něj	 řešením,	 upozornil,	 že	
přístup	přes	park	musí	odsouhlasit	K.	Mornstein-Zierotin.	Staros-
ta	 k	 případnému	 parkování	 u	 Panenky	 Marie	 sdělil,	 že	 snahou	
je	naopak	parkování	odklonit	do	centra	obce,	kde	 je	zázemí	pro	
parkování	vybudováno.	
	 B.	 Strouhal	 upozornil	 na	 špatný	 stav	 –	 nevyhovující	 povrch	
propojení	 od	 Nealka	 na	 ulici	 Bohutínskou	 (podél	 Vitonína).	 
Starosta	slíbil,	že	povrch	bude	upraven,	stabilizován.

Stanislav Balík ml.

Rekonstrukce budovy sběrného dvora Bludov

ZMĚNA V TŘÍDĚNÍ SKLA

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

V	jarních	měsících	roku	2016	došlo	v	budově	sběrného	dvora	ke	
stavebním	 úpravám.	 Byla	 opravena	 část	 opadávajících	 omítek,	
nově	se	vystavěla	místnost	pro	obsluhu.	V	neposlední	řadě	došlo	
k	vyrovnání	značně	nerovné	podlahy	štěrkem	a	následnému	vybe-
tonování	do	rovné	plochy.	
	 Tuto	naši	činnost	finančně	podpořily	i	dvě	společnosti,	se	kte-
rými	 obec	 spolupracuje	 v	 rámci	 zpětného	 odběru	 starých	 elek-
trospotřebičů.	 Společnost	 ASEKOL	 a.s.	 podpořila	 rekonstrukci	
částkou	40.000,-	a	společnost	ELEKTROWIN	a.s.	nám	pomohla	
částkou	15.000,-.	Díky	 i	 těmto	podporám	byla	zrekonstruována-
skoro	polovina	budovy.
	 V	 roce	 2017	 započatou	 rekonstrukci	 při	 poskytnutí	 financí	 
z	 rozpočtu	 obce	 dokončíme.	 Po	 ukončení	 všech	 úprav	 bude	 
možno	plnohodnotně	využívat	tuto	budovu	pro	sběr	starých	elek-
trospotřebičů	 od	 občanů	 obce.	 Pokud	 máte	 doma	 nějaký	 starý	
elektrický	 spotřebič,	 který	 již	 nepoužíváte,	 neváhejte	 jej	 zanést	
kdykoliv	ke	sběrnému	dvoru.
      Lucie Šoupalová

 referent ŽP OÚ Bludov

Jelikož	dlouhodobě	dochází	k	problému,	že	sklo	není	v	kontejne-
rech	správně	tříděno	při	jeho	odstraňování–	v	bílém	skle	je	barev-
né	a	naopak	–	přechází	Obec	Bludov	od	1.7.2016	na	systém	sběru	
směsného	 (barevného)	 skla.	To	znamená,	 že	od	výše	uvedeného	
data	můžete	do	zelených	kontejnerů	či	nádob	dávat	barevné	i	bílé	
sklo	 společně.	 Kontejnery	 a	 nádoby,	 které	 jsou	 nyní	 určené	 na	
bílé	sklo,	budou	po	obci	ponechány.	Přelepí	se	pouze	značení	na	
sklo	barevné.Touto	změnou	dojde	k	efektivnějšímu	sběru	a	svozu	
této	komodity.
      Lucie Šoupalová

 referent ŽP OÚ Bludov

Upozorňujeme	 všechny	 občany,	 že	 často	 dochází	 k	 situaci,	 že	
ve	 žlutých	kontejnerech	či	 pytlích	nejsou	 sešlápnuté	PET	 lahve. 
Žádáme	 občany,	 aby	 veškeré	 PETky	 či	 jiné	 plastové	 obaly	 
sešlapovali	 (pro	 příklad	 1	 nesešlápnutá	 PET	 zabere	 místo	 3	 
sešlápnutým).	 Pokud	 jsou	 kontejnery	 na	 plast	 plné,	 tak	 nene-
chávejte	 ležet	pytle	s	plasty	u	kontejnerů.	Stále	můžete	využívat	 
pytlového	sběru	plastů,	který	se	koná	1	x	za	2	měsíce.
Obdobný	problém	je	 i	 s	papírovými	krabicemi.	Ty	 je	 třeba	ales-
poň	složit,	nejlépe	rozřezat	na	malé	(menší)	kusy.	Pokud	se	tímto	
budete	řídit,	ušetří	se	tím	mnoho	místa	pro	další	odpad	v	kontej-
nerech.
Při	kontrolách	žlutých	kontejnerů	 je	většina	PET	lahví	nesešláp-
nutých	a	v	modrých	kontejnerech	 se	objevují	 celé	neposkládané	
papírové	krabice.

!!! Řiďte se radou na obrázcích a nebudete
 se divit, že jsou kontejnery pořád plné!!!

      Lucie Šoupalová
 referent ŽP OÚ Bludov
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Bludovští starostové – Jan Jáně (1890-1907)

Pátý	bludovský	 starosta	 Jan	 Jáně,	 starosta	 s	nejkratším	 jménem	
a	 současně	 zatím	 druhý	 nejdéle	 úřadující	 starosta	 bludovských	
dějin,	se	narodil	30.	března	1850	v	Bludově	na	čp.	45.	Pocházel	
z	jednoho	ze	starých	bludovských	selských	rodů	–	Jáněti	hospo-
dařili	 na	 statku	 čp.	 45	 od	 začátku	 18.	 století.	 Jeho	 dědeček	 byl	
obecním	radním	v	roce	1836,	když	se	opravoval	kostelíček.
	 Jeho	 rodiči	 byli	 Jan	 Jáně	 a	 Tekla,	 dcera	 Petra	 Možného	 
z	 Postřelmova.	 Měl	 bratra	 Alexe	 Jáněta,	 který	 se	 přiženil	 na	 
statek	čp.	72,	o	který	později	nehospodárností	přišel.	Jan	Jáně	se	
ve	 věku	 čtyřiadvaceti	 let	 oženil	 s	 Josefou	Bendovou	 z	 čp.	 109,	
dcerou	 tehdejšího	 starosty	 Jana	Bendy.	Měli	 spolu	 zřejmě	 čtyři	
děti.	Nejstarší	 dcera	Marie	 (*1876)	 se	 později	 provdala	 za	Ru-
dolfa	Kordase	–	na	Jánětově	poli	si	postavili	vilku	čp.	355	(na-
proti	dnešnímu	Penzionu,	později	zde	žil	doktor	Boleslav).	O	tři	
roky	 později	 (1879)	 se	 narodila	 dvojčata	Agnes	 (ta	 vzápětí	 po	
porodu	 zemřela)	 a	 Josefa.	 Josefa	 se	 stala	 dědičkou	 otcovského	
gruntu.	V	 roce	1882	se	narodil	 syn	Jan.	Není	 jasné,	proč	statek	
nezdědil	on;	každopádně	později	padl	v	první	světové	válce.
	 Budoucí	starosta	byl	velmi	aktivní	v	bludovském	spolkovém	
životě	dávno	před	svým	starostenstvím.	Byl	 jedním	ze	zakláda-
jících	 členů	 bludovského	 hasičského	 sboru	 v	 roce	 1879.	 Poslé-
ze	byl	dokonce	jeho	druhým	náčelníkem,	a	 to	až	do	roku	1892,	
tedy	ještě	první	dva	roky	starostování.	V	roce	1885	spoluzakládal	
místní	odbor	Národní	 jednoty	pro	Bludov	a	okolí.	Starostenství	
přitom	 tuto	 jeho	 aktivitu	 nepřerušilo.	 Když	 byla	 v	 roce	 1897	 
založena	 bludovskými	 učiteli	Tělovýchovná	 jednota	 Sokol,	 stal	
se	jejím	prvním	starostou.	Aktivní	byl	v	Občanské	záložně.
	 Starostou	 byl	 zvolen	 v	 létě	 1890,	 kdy	 ve	 volbách	 zcela	 
propadl	 jeho	předchůdce	Petr	Minář	a	 jeho	příznivci.Jáně	podle	
všeho	napjatou	politickou	situaci	v	obci	velmi	výrazně	zklidnil.	
O	dalších	volbách	v	roce	1893	totiž	pisatel	farní	kroniky	píše,	že	
„tak	klidných	voleb	nebylo	 již	přes	20	 let“.	Hned	zpočátku	byl	
např.	dořešen	dlouholetý	spor	obce	s	farností	o	vlastnictví	koste-
líčka	a	jeho	pozemků.
	 Jánětova	správa	obce	byla	zřejmě	hodně	 technokratická,	 šlo	 
o	 politicky	 jedno	 z	 nejklidnějších	 období	 v	 dějinách.	 Za	 jeho	 
úřadování	se	začala	proměňovat	veřejná	tvář	Bludova	–	byť	vět-
šinou	nešlo	o	obecní	aktivitu.	Byl	postaven	Národní	 (dnes	Kul-
turní)	 dům,	 sokolovna,	 chudobinec	 (dnes	 Penzion	 pro	 důchod-
ce)...Měl	 tak	 podporu	 i	 katolického	 politického	 tábora,	 jakkoli	
k	němu	nepatřil	–	naopak,	byl	jedním	z	pokrokářů.	Podle	všeho	
došlo	 k	 jakémusi	 tichému	 kompromisu.	 Příznačné	 je,	 že	 farář	
František	Ermis,	 který	 ve	 farní	 kronice	 jinak	hojně	 komentoval	
politické	 konání	 Jánětových	 předchůdců,	 si	 Jáněta	 téměř	 nevší-
mal.	Až	do	samotného	závěru	jde	jen	o	pár	zmínek.	V	roce	1893	
se	 starosta	 –	 poněkud	 překvapivě	 –	 zúčastnil	 slavnostního	 na-
stolení	nového	olomouckého	arcibiskupa	Theodora	Kohna.	Když	
ale	v	roce	1899	probíhaly	v	Bludově	lidové	misie,	nezúčastnili	se	
jich	„učitelé,	obecní	starosta,	 jeho	přízeň,	hostinští	a	 jiní	 ‚vzdě-
lanci‘“.	Farářovo	ironické	zmínění	starosty	spolu	se	„vzdělanci“	
v	uvozovkách	naznačuje	distanci.
	 Politický	 vaz	 tak	 Jánětovi	 zlomilo	 totéž,	 co	 jeho	 tchánovi 
Bendovi	 –	 nepořádek	v	 obecním	hospodaření,	 tentokrát	 ale	 do-
konce	s	přímou	krádeží	veřejných	peněz.	Vše	bylo	spojeno	s	hos-
podařením	Voglovy	chudinské	nadace.	Ludvík	Vogel	byl	šumper-
ský	 svobodný	měšťan	 s	 vazbami	 na	Bludov,	 který	 když	 v	 roce	
1889	zemřel,	odkázal	veškeré	své	 jmění	 (100	 tisíc	zlatých)	blu-
dovské	obci,	aby	z	něj	vytvořila	Ludvíka	Vogla	chudinský	fond.	
Správcem	fondu	byli	ustanoveni	bludovský	obecní	úřad	a	faráři	

z	 Bludova	 a	 Šumperka.	Až	 do	
roku	 1901	 ale	 fond	 spravoval	
pouze	bludovský	starosta.	Z	pe-
něz	 fondu	 byl	 v	 roce	 1901	 po-
staven	bludovský	chudobinec.
	 Jánětův	 politický	 konec	 se	
přiblížil	 v	 roce	 1906.	 Obecní	
volby	ještě	vyhrál,	nicméně	po-
sílila	 katolická	 opozice.	 O	 rok	
později	byl	–	mimo	volby	–	při-
nucen	vzdát	 se	 svého	mandátu,	
neboť	 okresní	 politický	 náčel-
ník	 byl	 velmi	 nespokojen	 s	 jeho	 přístupem	 k	 úřadování,	 neboť	
přes	upomínky	nevyřizoval	úřední	záležitosti.
	 Hlavní	 problém	 nastal	 ve	 chvíli,	 kdy	 měl	 odevzdat	 obecní 
pokladnu	 a	 správu	 Voglovy	 chudinské	 nadace.	 Po	 kontrole	 
novou	 obecní	 radou	 se	 zjistily	 velké	 nesrovnalosti	 a	 schod-
ky,	 takže	 byla	 celá	 věc	 oznámena	 vyšším	 úřadům.	Aby	 se	 za-
jistil	 schodek,	 přinutil	 nový	 starosta	 František	 Březina	 spolu	 
s	místostarostou	a	 správcem	velkostatku	Františkem	Pospíšilem	 
Jáněta,	 aby	 dal	 pro	 obec	 i	 pro	 chudinskou	 nadaci	 na	 své	 půlce	
statku	vtělit	do	pozemkové	knihy	obnos	10	tisíc	korun.	Kontro-
la	 zemského	 výboru	 posléze	 odhalila	 schodek	 přes	 3000	 korun	
v	obecní	pokladně.	V	mnohem	horším	stavu	ale	bylo	účetnictví	
chudinské	 nadace.	 Tam	 činil	 schodek	 přes	 17	 tisíc	 korun.	 Pro	
představu	–	byla	to	tehdy	hodnota	85	krav,	středně	velkého	stat-
ku	nebo	26	chalup	bez	polí.V	dnešních	poměrech	tak	šlo	o	zpro-
nevěru	v	řádech	mnoha	milionů	korun.
	 Jáně	 všechnu	 vinu	 svaloval	 na	 obecního	 tajemníka	 Jana	 
Neubauera,	 který	 krátce	 před	 tím	 zemřel.	 Ohromný	 schodek	 
v	 chudinské	 nadaci	 zarazil	 všechny;	 vždyť	 zde	 byli	 okradeni	 
právě	 ti	 nejchudší.	 Obec	 Jáněta	 žalovala.	 Ten	 mezitím	 svou	
půlku	 statku	 odstoupil	 svému	 zeti	 Josefu	Ženožičkovi.Podvody	 
v	 hospodaření	 se	 ukázaly	mezi	 lety	 1889	 a	 1901,	 kdy	 byl	 sta-
rosta	 jediným	 správcem	 nadace.	 Jáně	 nakonec	 chybějící	 částku	 
-	i	zásluhou	nekompromisního	přístupu	faráře	a	nového	starosty	
-	zaplatil.	
	 Tak	neslavně	 skončila	dlouhá	éra	 jeho	 starostenství.	Bývalý	
starosta	 sedm	 let	 poté	 zemřel	 na	 rakovinu	 -	 22.	 září	 1914,	 ve	
věku	 čtyřiašedesáti	 let.	 Pochován	 byl	 o	 dva	 dny	 později	 –	 po-
hřeb	proběhl	pouhý	den	po	jeho	starostenském	předchůdci	Petru	
Minářovi.	Zaopatřil	 jej	farář	Karel	Dřímal,	pochoval	kaplan	Jan	
Zouhar.	Pravděpodobně	odpočívá	v	hrobě	hned	u	hlavního	vstu-
pu	 na	 hřbitov	 –	 po	 pravé	 straně	 hlavní	 cesty,	 kde	 jsou	 dnes	 na	
pomníku	jména	rodin	Divišovy	a	Ženožičkovy.
	 Jak	 již	 bylo	 zmíněno,	 statek	 zdědila	 dcera	 Josefa,	 která	 se	
vdala	 28.5.1907	 v	 Bludově	 za	 Josefa	 Ženožičku	 ze	 Slavětína.	
Jestli	byla	svatba	uspíšena	kvůli	přepisu	statku	(odvolání	z	funk-
ce	probíhalo	právě	v	 té	době),	už	nezjistíme.	Každopádně	Josef	
Ženožička	padl	8.	července	1915	v	první	světové	válce.	Na	stat-
ku	zůstala	sama	Josefa	se	synem	Josefem.	Podruhé	se	vdala	14.	
ledna	 1919	 v	Olomouci	 u	 sv.	Mořice	 –	 vzala	 si	 čtyřicetiletého	
svobodného	Aloise	Diviše	z	Bartoňova.	Spolu	měli	syna	Aloise.	
Ten	 se	 spolu	 s	 nevlastním	bratrem	 Josefem	Ženožičkou	 zapojil	
do	 protinacistického	 odboje	 a	 oba	 byli	 Němci	 zatčeni	 a	 spolu	 
s	nimi	řada	dalších	bludovských	občanů.	Alois	Diviš,	vnuk	Jana	
Jáně,	zemřel	v	únoru	1945	v	koncentráku	v	Terezíně.
	 V	Bludově	tak	žijí	pouze	Jánětovi	potomci	skrze	dceru	Ma-
rii	Kordasovou	–	potomci	Rudolfa	Kordase:	Horáčkovi	 a	další. 
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti červenec 2016
Cikryt Hynek, Kubíčková Viktorie, Matějíčková Marie,
Vichta Vratislav, Plháková Anna, Krčmařová Marie,
Ptáčková Květoslava, Šmíd Miroslav

Jubilanti srpen 2016
Kvapilík Jan, Matějíčková Jaroslava, Dokoupil Zdeněk,
Navrátil Antonín, Dvořáková Danuše, Ondráčková Jarmila, 
Kvapil František, Drážná Marie, Holinková Marie,
Hlásný Josef

   

   

   

   

Dne 12.5. 2016 uplynulo 5 roků,  
kdy od nás navždy odešel manžel,  
tatínek a dědeček
pan Vladimír Horák.
Stále na něj vzpomíná manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenout…

Dne 4. června tohoto roku by oslavil 
33. narozeniny pan 
Radoslav Otto,
a dne 10. června tohoto roku by oslavil 
36. narozeniny pan 
Aleš Hradský
Kdo jste je znali, vzpomínejte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 11. července vzpomeneme 1. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila paní 

Amálie Matysová
Stále vzpomíná rodina.

Děkujeme všem, kteří se dne 22. dubna přišli rozloučit 
s naším synem

Davidem Suchomelem.
Děkujeme za květinové dary a slova útěchy.

Děkuje zarmoucená rodina.

POZVÁNKA
Po   4.7.  cca 21:15  Kino „Kobry a užovky“
So 23.7. cca 21:15  Kino „Mimoni“
Ne 28.8. 17:00    Přednáška „Svatojakubska cesta do Santiaga“
Ne 28.8. cca 21:15  Kino „Jak básníci čekají na zázrak“
So   3.9.   8:00    Výšlap za bludovským špekáčkem

na prázdniny a začátek září

Dne 24.8.2016 oslaví 80. narozeniny 
pan František Kvapil. 
Přijmi naše blahopřání, 
do let příštích ať máš k mání 
štěstí, zdraví, mnoho sil, 
abys tu dlouho byl 
a stovku s námi oslavil. 
Přeje dcera Dana a syn František s rodinami.

Dne 28. června 2016 oslavil své 
80. narozeniny 
Karel Chlebik
Milý manželi, tatínku a dědečku,  
k Tvým narozeninám hodně zdraví, pohody  
a optimismu přejí děti Marcela a Kája s rodinami  
a manželka Vlasta.

Prázdniny v knihovně
Knihovna bude uzavřena 
od 19.7. do 18.8. 2016.

Tato doba se nezapočítává do výpůjček.

Poté,	 co	 zemřela	 Jánětova	 dcera	 Josefa	 (+1946)	 a	 její	 druhý	
manžel	Alois	Diviš	(+1955),	byl	statek	čp.	45	prodán,	v	šedesá-
tých	letech	20.	století	zbořen	a	na	jeho	místě	je	dnes	hala	akci-
ové	společnosti	Agrega.	Samotné	číslo	popisné	45	bylo	později	
nesmyslně	přiděleno	části	hospody	Na	Nové.

Stanislav Balík ml.

Prameny a literatura:
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. I, 1876-1900, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.

Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. II, 1901-1933, 
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. st.: P. František Alois Ermis, Bludovan, č. 1, 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
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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.

III. ROČNÍK SLAVNOSTI 
KOUPALIŠTĚ 

VE VLČÍM DOLE
16. července 2016 

OD 13:00 hod.
- PRO DĚTI – SKÁKACÍ HRAD, TRAMPOLÍNA, 
  PROJÍŽĎKY NA KONÍCH, 
  ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH ATD.
- VYSTOUPENÍ ŽELEZNÉHO ZEKONA
- UKÁZKY POSLUŠNOSTI PSŮ
- COUNTRY VYSTOUPENÍ POHODÁŘŮ
- OHŇOVÁ A SVĚTELNÁ SHOW POSTROPOI

HUDEBNÍ VEČER S QUEEN REVIVAL 
A KAPELOU THE REASON

XXIV. ROČNÍK VÝŠLAPU 
ZA BLUDOVSKÝM 

ŠPEKÁČKEM
Sobota 3. září 2016

Trasy: 7 a 20 km
Start za zahrady za KD v 8-9 hodin
Při návratu opékání špekáčků
Dárek pro nejmladšího
a nejstaršího účastníka
Koná se za každého počasí

KULTURNÍ DŮM BLUDOV A SKAUTSKÉ STŘEDISKO 
FRANTIŠKA PECHÁČKA BLUDOV POŘÁDAJÍ

Startovné: 20,- Kč
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Skautská expedice Jeseníky

Jedna	 z	 posledních	 výprav	 našeho	 skautského	 oddílu	 v	 tomto	
skautském	 roce	byla	 expedice	do	 Jeseníků.	První	den,	v	pátek	
večer,	 jsme	 autem	 vyjeli	 na	 Skřítek.Vtipkovali	 jsme,	 že	 tady	
zůstaneme	až	do	neděle	a	pak	pojedeme	domů,	jenže	to	by	ne-
byl	náš	oddíl.	Dozvěděli	 jsme	se,	že	půjdeme	přes	celý	hřeben	
Jeseníků	 do	 Ramzové.	 V	 pátek	 však	 stačilo	 ujít	 7	 km.	 Cesta	
nás	sice	vedla	do	stále	prudšího	kopce,	ale	hned	na	Ztracených	
kamenech	 jsme	 byli	 odměněni	 nádherným	 výhledem.	 Když	 
zapadlo	 slunce,	 pomalu	 jsme	 dorazili	 na	 Jelení	 studánku,	 kde	
jsme	plánovali	přespat.	Odložili	jsme	si	batohy	a	šli	si	uvařit	čaj	
a	navečeřet	se.	Spali	jsme	uvnitř	v	útulně,	takže	jsme	se	mohli	
dobře	vyspat	a	nebyla	nám	zima.
	 Ráno	v	šest	hodin	nás	Rys	vzbudil,	sbalili	jsme	si	věci,	vy-
čistili	 zuby	 a	 nasnídali	 se,	 abychom	mohli	 do	 hodiny	 vyrazit.	
Od	 rána	 byl	 krásný	 den,	 který	 umožňoval	 pěkné	 výhledy	 na	
všechny	 strany.Pokračovali	 jsme	 v	 našem	přechodu	 na	Ovčár-
nu	 a	 dále	 na	 Praděd.	 Na	 Pradědu	 jsme	 si	 udělali	 asi	 půlhodi-
novou	 přestávku.	 Kdo	 chtěl,	 mohl	 se	 jít	 kouknout	 nahoru	 na	 
rozhlednu.
	 Naše	další	kroky	směřovaly	na	Švýcárnu,	kde	jsme	si	v	cha-
tě	dali	oběd	a	zanedlouho	byli	opět	na	nohách.Pomalu	jsme	již	
začínali	 cítit	 ujité	 kilometry	 a	 cesta	 se	 nám	 zdála	 nekonečná.	
Rys	 říkal,	 že	 má	 rád,	 když	 má	 jako	 cíl	 to,	 co	 je	 napsáno	 na	
rozcestníku	nejníže,	tudíž	to	nevzdálenější	místo.	Postupně	jsme	
tu	 radost	přestávali	 sdílet.	Pokračovali	 jsme	na	Červenohorské	
sedlo	a	za	ním	jsme	měli	druhou	nejdelší	pauzu	za	celou	výpra-
vu.	Lehli	 jsme	 si	 na	 celty,	 vyzuli	 boty	 a	 rozdělali	 si	 bonbóny,	
což	nám	dodalo	síly	na	další	pochod.
	 U	Vřesové	 studánky	 jsme	 si	 napustili	 vodu,	 protože	 už	 téměř	
nikdo	neměl	pití.	Dále	jsme	šli	na	Keprník.	Ten	kopec	byl	snad	
nekonečný,	ale	zvládli	jsme	to.	Už	při	výstupu	na	něj	se	začalo	
vytrácet	sluníčko,	zatáhlo	se	a	vypadalo	to	na	déšť.	Raději	jsme	
se	 příliš	 nezdržovali.	 Cestou	 nám	Rys	 říkal,	 jak	 se	 chovat	 při	
bouřce,	 že	nemáme	běhat,	 schovávat	 se	pod	 strom	a	 že	máme	
dělat	kratší	kroky.Na	Šeráku	opravdu	začalo	pršet,	 tak	 jsme	se	
tam	schovali.	Po	chvíli	se	však	déšť	zmírnil,	tak	jsme	zase	šli.	
	 Cesta	vedla	přes	Obří	 skály,	 kde	 se	 rozpršelo	 celkem	silně	 
a	postupně	se	začala	blížit	bouřka.	Původně	jsme	plánovali	pře-
spat	na	našem	bývalém	 tábořišti	u	Ramzové	a	druhý	den	 ráno	
jet	domů.	Jelikož	jsme	však	plánovali	spát	pod	širákem	a	neměli	
jsme	stany,	rozhodli	jsme	se,	že	pojedeme	rovnou	domů.	V	kli-
du	jsme	unavení	kráčeli	do	Ramzové	v	domnění,	že	je	dostatek	
času.	Přibližně	dva	kilometry	před	Ramzovou	 jsme	na	 jednom	
odpočívadle	zjistili,	že	autobus	nám	jede	už	přibližně	za	30	mi-
nut.	 Rys	 řekl,	 že	 to	 nestihneme,	 budeme	muset	 čekat	 asi	 dvě	

hodiny	 na	 další	 a	 z	 legrace	 dodal,	 leda	 bychom	 běželi.	 V	 tu	
chvíli	se	začali	všichni	zvedat	a	dávali	se	do	běhu.	Ano,	hrozně	
se	nám	vyplatila	Rysova	pravidla	při	bouřce,	ale	nakonec	jsme	
ten	autobus	stihli.	Dobíhali	jsme	přesně,	když	přijížděl.

ses. Kristýna Jančálková
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Autor fotografií: Junák Bludov

Anna, M. Desatero přikázání pro veverku
Annechino, D.M. Probuzení
Ballantyne, L. Kdo je bez viny
Banks, M. Pád
 Chlad
 Žár
Bradford, B.T. Tajemství minulosti
Carrell, J.L. Shakespearova kletba
Clarková, C.H. Podvod
 Má rád hudbu, rád tančí
Cole, M. Bestie
Cubeca, K. Ve spárech osudu
Černá, J. Mikuláš, vévoda opavský
Češka, S. Případ podivného gombíku

Četba na prázdniny - nové knihy v knihovně
Deaver, J. Iluze
 Prázdné křeslo
Dvořák, O. Past na královnu
Erben, V. Poslední pád Mistra Materny
Garwood, J. Nemůžeš mě milovat
Giffin, E. Na čem záleží
Harperová, K. Zemřít s přílivem
Hayder, M. Unesená
Ivie, J. Tajemství krásné čarodějky
Jackson, L. Noc předtím
Jong, E. de Dalila
Kleypas, L. Duhová ulice
Kuťák, HJ. Území trestu
Legardinier, G. Zítra začnu nový život

Lowell, E. Nech minulost spát
McGartland, M. Štvanec
North, F. Nová šance
Patterson, J. Oko za oko
Pereters, E. Záhada sarkofágu
Rankin, I. V cizím hrobě
Robb, J.D. Každý má motiv
Robertsová, N. Nebezpečné útočiště
Řeháčková, V. Nevím, kdo jsem
Sheldon, S. Věř ve svého boha
Stimson, T. Kdo miluje nejvíc
Teremová, L. Útěky tam a zase zpátky
Vondruška, V. Pečeť smrti
 Vražda v ambitu

Nadace Karla staršího ze Žerotína  
vás zve na čtvrtou z cyklu přenášek  

do nové kapličky

- kaple svatého Kříže -
na přednášku:

„Svatojakubska cesta
do Santiaga“

Tématem provede: Ing. Lubomír Znoj

Přednáška se uskuteční  
v neděli 28. srpna 2016  

v 17:00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.



Bludovští to dokázali aneb Bludov má další dva české rekordy
Dne	15.	června	2016	 jsme	se	v	naší	obci	pokusili	vytvořit	další	
dva	české	 rekordy	–	první	v	podobě	zhotovení	největšího	počtu	
záložek	do	knihy	v	časovém	limitu,	druhým	pan	Karel	Adam	se	
pokusil	aktualizovat	vlastní	stávající	rekord	v	podobě	největšího	
počtu	přítisků	k	poštovním	známkám		s		místní	tématikou.
	 A	 jak	 to	 celé	 dopadlo?	 Samozřejmě	 že	 nejlépe,	 jak	 mohlo.	
Bludov	má	další	dva	české	rekordy,	celkem	už	jich	je	11.
	 Záložek	 do	 knihy	 se	 podařilo	 v	 časovém	 limitu	 45	 minut	 
vytvořit	 krásných	 485.	 Jedná	 se	 ustavující	 rekord,	 tak	 uvidíme,	
jak	dlouho	nám	vydrží.
	 Panu	 Karlu	Adamovi	 se	 podařilo	 aktualizovat	 svůj	 stávají-
cí	 rekord	 a	 rekord	nový	má	 „hodnotu“	67	přítisků	k	 poštovním	
známkám,	což	je	úctyhodný	počet.	Gratulujeme.
	 Závěrem	mi	dovolte	poděkovat	všem,	kteří	se	aktivně	zapo-
jili	do	tvorby	záložek.	Poděkování	patří	 též	ředitelkám	mateřské	
školy,	základní	školy	a	základní	školy	při	Lázních	Bludov	za	to,	
že	zapojily	žáky	„svých“	zařízení	do	tohoto	pokusu,	paní	ředitel-
ce	 základní	 školy	Mgr.	 Iloně	Křivohlávkové	 také	 za	 pomoc	 při	
organizaci	celé	akce.

Jménem organizátorů
    Gabriela Flašarová

autor Ivana Kouřilová

autor Mgr. Ondřej Havlíček

autor Mgr. Ondřej Havlíček

autor Jarmila Maturová
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ZŠ Bludov

VĚDA, KTERÁ LÉČÍ
Hnutí	„Na	vlastních	nohou“	-	Stonožka	spolu	s	Fakultní	nemoc-
nicí	 Plzeň,	 Fakultou	 aplikovaných	 věd	 Západočeské	 univerzity	 
a	 Evropským	 centrem	 excelence	 NTIS	 vyhlásily	 výtvarný	 
projekt	VĚDA,	KTERÁ	LÉČÍ.
	 Projektu	jsme	se	zúčastnili	i	my	ve	škole.	Zprvu	jsme	vyhle-
dávali	v	knihách	i	na	internetu	vědce,	 lékaře,	fyziky	i	chemiky,	
kteří	 přispěli	 nějakým	 způsobem	 k	 léčbě,	 výzkumu	 či	 objevu	 
v	 oblasti	 medicíny.	 Prošli	 jsme	 historii	 i	 současnost.	 Pokusili	
jsme	se	zachytit	portréty	vědců	různými	výtvarnými	technikami.	
Vytvořili	jsme	dokonce	celé	lékařské	konzilium	z	keramiky.
	 Děti	si	zahrály	i	na	vědce	–	objevitele	nových	mikroorgani-
zmů	ohrožujících	dnešní	populaci	(Facebukovka	všudypřítomná,	
Obeziťák	dětský,	Prudič	rodičovský,	Hubatice	dívčí,	Náladovec	
pozitivní	 apod).	 Zjistili	 jsme,	 že	 existuje	 velké	 množství	 tera-
pií:	 muzikoterapie,	 hipoterapie,	 terapie	 tmou,	 canisterapie	 atd.	 
A	hlavně	 si	 děti	 uvědomily,	 že	 zdraví	 je	 opravdu	 to	 nejdůleži-
tější,	co	mají.
	 Vybrané	 práce	 poputují	 do	 Plzně.	 Nejhezčí	 obrázky	 budou	
vydraženy	a	peníze	budou	použity	na	vývoj	aplikace,	která	bude	

napomáhat	v	diagnostice,	léčbě,	a	především	výzkumu	Crohno-
vy	choroby	u	dětí.
	 Ostatní	práce	budou	použity	na	výzdobu	nemocnice.

Zapsala Vladimíra Horáčková

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 červenec - srpen
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Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2016
Organizace	 spojených	 národů	 pro	 výchovu,	 vědu	 a	 kulturu	
(UNESCO)	si	připomíná	70.	výročí	 svého	vzniku.	 Jednou	z	 je-
jích	 nejvýznamnějších	 priorit	 je	 rozvoj	 vzdělanosti,	 ale	 přede-
vším	možnost	 kvalitního	 vzdělání	 pro	 každého.	 Při	 příležitosti	
tohoto	 výročí	 byl	 uspořádán	 44.	 ročník	 MDVV	 Lidice	 2016	 
s	tématem	ŠKOLA?	VZDĚLÁNÍ!

Bludov má nejlepší mladé zdravotníky v okrese
Velký	 úspěch	 zaznamenali	 mladí	 zdra-
votníci	 ze	 ZŠ	 v	 Bludově,	 kteří	 se	 24.	
května	zúčastnili	okresního	kola	soutěže	
Mladý	 zdravotník	 konaném	 v	 Zábřehu.	
V	kategorii	starších	žáků	(2.	stupeň	ZŠ,	
ve	složení	B.	Filipová,	Š.	Březinová,	L.	
Matějová,	 F.	 Matějček,	 K.	 Ščučková	 –	
všichni	žáci	8.	ročníku)	vybojovali	krásné	 
1.	místo,	kterým	si	zajistili	postup	do	re-
gionálního	kola.	To	se	konalo	4.	 června	
v	Ostravě.	Vítězný	 tým	 se	 kvůli	 dalším	
aktivitám	 členů	 musel	 pozměnit	 a	 F.	
Matějčka	a	Š.	Březinovou	nahradily	dvě	
žákyně	ze	6.	roč.	-	D.	Kotrlá	a	E.	Kubíč-
ková.	Dívky	ve	velké	konkurenci	vybojovaly	v	příjemném	pro-
středí	 ostravské	 ZOO	 zasloužené	 7.	místo.	Obě	 kola	 se	 konala	
pod	záštitou	Českého	červeného	kříže.
	 Největší	 odměnou	 a	 úspěchem	 je	 zajisté	 to,	 že	 si	 žákyně	
díky	 soutěži	Mladý	 zdravotník	 na	 vlastní	 kůži	 ověřily,	 že	 jsou	
schopné	 zachránit	 lidský	 život	 a	 za	 to	 jim	 patří	 náš	 velký	 dík.	 
Gratulujeme!

Martina Černá

Milí přátelé zahrádkáři, občané Bludova.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu  

v Bludově uspořádá svou tradiční 
zahrádkářskou výstavu ve termínu 

3. a 4. září 2016. 
Téma letošní výstavy zní 

“ZDRAVÁ VÝŽIVA 
Z VLASTNÍ ZAHRÁDKY“.

 Na výstavě proběhnou soutěže  
„Nejchutnější paprika a rajče vypěstované v Bludově“ 

 a „Největší dýně vypěstovaná v Bludově“. 
Vítězové těchto soutěží budou odměněni cenami.

Na této výstavě také proběhne předávání cen z celoobecní 
soutěže o „Nejkrásnější, zahradnicky nejlépe upravené okno, 

balkon,předzahrádku nebo dům“.
Bludovští zahrádkáři uvítají každého občana, který projeví zájem 

zúčastnit se výstavy se svými výpěstky květin, 
zeleniny nebo ovoce. Přeji Vám všem ůspěšný zahrádkářský rok.

Za výbor ZO ČZS Bludov Straka Bohuslav.

	 Letošního	 ročníku	 se	 zúčastnilo	 18	 075	 dětí	 ze	 77	 zemí	 
světa.	Soutěže	se	zúčastnili	i	žáci	naší	školy.
	 Hlavním	 námětem	 prací	 bylo	 školní	 prostředí,	 které	 děti	 
dobře	znají	 -	školní	budovy,	cesty	a	cestičky	do	školy,	pedago-
gický	sbor	i	zaměstnanci	školy,	odborné	učebny	i	kabinety.	Děti	
představily	 své	 učitelky,	 spolužáky	 a	 kamarády,	 přiblížily	 kaž-
dodenní	 dění	 o	 přestávkách,	 zajímavé	 školní	 exkurze	 a	 výlety.	
Zvláštní	 pozornost	 děti	 věnovaly	 osobnosti	 J.	A.	Komenského.	
Na	výkresech	 se	 objevily	 i	 vědomosti,	 které	 si	 žáci	 osvojili	 ve	
vyučování.
 Čestná uznání letos získali tito žáci naší školy: Jan Hrab-
kovský, Patrik Frank, Lucie Matějová a Karolína Ščučková.

Blahopřejeme!
Zapsala Vladimíra Horáčková
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Co nového ve fotbale? 

Soutěžní ročník 2015-2016
Nedávno	 ukončená	 sezóna	 2015	 –	 2016	 byla	 provázena	 pilot-
ním	projektem	pod	názvem:	
Fotbalová (r)evoluce.
Jak	již	dvojsmyslný	název	napovídá,	jednalo	se	opravdu	o	pro-
jekt,	který	byl	v	dlouhé	fotbalové	historii	fotbalu	v	ČR	nesporně	
historickým	milníkem,	který	neměl	obdoby	a	zároveň	nás	posu-
nul	z	doby	papírové	do	doby	počítačové.	
	 Od	této	sezóny	se	veškerá	komunikace	mezi	kluby	a	hlavně 
fotbalovými	 svazy	 odehrává	 výhradně	 a	 bez	 výjimky	 pomocí 
počítače	 a	 připojení	 k	 internetu.	 Zápisy	 z	 utkání,	 výsledky,	 
námitky,	 protesty,	 odvolání,	 přestupy	 a	 hostování	 nebo	 také	 
odměny	a	cestovní	náhrady	rozhodčím	a	delegátům	svazu,	jsou	
momentálně	záležitostí	pouhých	minut.
	 Odpadlo	zdlouhavé,	a	někdy	krajně	nečitelné,	ruční	vypiso-
vání	zápisů	o	utkání,	nebo	narychlo	klubem	sepisovaná	vyjádře-
ní	se	k	červené	kartě	z	uplynulého	víkendu,	kdy	toto	prohlášení,	
bez	něhož	 se	 červená	karta	nedala	 a	hlavně	nesměla	na	Disci-
plinární	komisi	vůbec	projednávat,	sepisoval	a	zasílal	oddíl,	ač-
koliv	se	zmíněný	formulář	jmenoval	Vyjádření	hráče	k	udělené	
červené	kartě.
	 Mimo	 jiné	 odpadlo	 to	 nezáživné,	 i	 několik	 hodin	 dlouho	 
trvající	 postávání	ve	 frontách	na	matrikách,	 ať	už	v	Olomouci 
nebo	 v	 Praze	 na	 Strahově,	 kdy	 nějaký	 klub	 ulovil	 nějakou	 tu	
posilu	 a	 potřeboval	 ji	 složitým	 systémem	 přestupní	 kartičky	 
a	 spousty	 podpisů,	 zaregistrovat	 tak,	 aby	 mohla	 ihned	 hrát.	 
Za	tyto	obrovské,	časové	úlevy	pro	všechny	funkcionáře	všech	
oddílů,	 určitě	 palec	 nahoru	 pro	 náš	 národní	 svaz,	 fotbalovou	
asociaci	České	republiky,	ve	zkratce	FAČR.
	 Na	konci	 roku	2015	nás	dostihly	změny,	které	nám	nařizo-
val	 Nový	 občanský	 zákoník	 platný	 od	 1.1.2014.	 Úkolem	 stá-
vajícího	výkonného	výboru	bylo	provést	transformaci	klubu	na	
jinou	právní	formu,	což	automaticky	vyvolalo	nutnost	úpravy	či	
lépe	 řečeno	vypracování	nových	 stanov.	Toto	byl	 opravdu	běh	
na	dlouho	vzdálenost,	kdy	předseda	a	sekretář	našeho	klubu	byli	
nuceni	 projít	 si	 několika	 školeními	 a	 informačními	 schůzkami	 
s	Okresním	zastoupením	ČUSu.	Toto	se	po	dlouhé	době	poda-
řilo,	 a	 zde	 velký	 dík	 patří	 sekretáři	 klubu	Romanu	Holinkovi.	
Nové	stanovy	reflektují	veškeré	požadavky	a	změny	naší	doby,	
které	šly	s	nařízeními	Občanského	zákoníku.
	 Po	 jistých	 peripetiích	 na	 Obchodním	 soudu	 byly	 nové	 
stanovy	a	hlavně	nový	název	SK	Bludov,	z.s.	(zapsaný	spolek)	
zaregistrován	k	poslednímu	lednu	2016.
A teď k jednotlivým mužstvům:

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - KONEČNÁ TABULKA - 2015 / 2016

Jasným	 úspěchem	 je	 vystoupení	 našich	 nejmenších	 a	 nejmlad-
ších	pod	vedením	Pavla	Mazáka		a	Petry	Paraskové.
	 Celkové	 4.	 místo	 je	 sice	 velmi	 pěkné,	 ale	 zůstává	 v	 něm	 
pachuť	 nad	 amorálními	 praktikami	 šumperských	 týmů	 	 B	 a	 C	 
působících	v	naší	skupině.																																																																										
	 V	 posledním	 utkání	 proti	 Šumperku	 C,	 které	 kdybychom	 
vyhráli,	 tak	 jsme	 mohli	 skončit	 na	 2.místě.	 Bohužel	 Šumperk	 
nasadil	proti	nám	ty	nejlepší,	ačkoliv	jsme	proti	nim	(jako	Šum-
perk	B)	hráli	již	před	měsícem.	Po	zápase	jsme	na	to	upozorňo-
vali	oba	vedoucí	Šumperku,	ale	jejich	výmluvy	byly	nedůstojné	
a	 až	 trapné.	Bohužel	 se	 ale	 neprovinili	 proti	 pravidlům	daných	
v	Rozpisu	sezóny	pro	soutěžní	ročník	2015-2016.	Jejich	změny,	
aby	k	tomuto	již	nedocházelo,	jsme	iniciovali	na	okresním	fotba-
lovém	svazu	v	Šumperku	a	byla	nám	přislíbena	náprava,	jelikož	
o	 tomto	 problému	 dobře	 věděli	 a	 nebyli	 jsme	 jediní,	 kdo	 si	 na	
to	stěžoval.	Není	přece	možné,	aby	Šumperk	mající	v	kategorii	
mladších	 přípravek	 60	 dětí,	 si	 nasazoval	 to	 nejlepší	 vždy	 proti	
nejlepším	týmům	i	4x	za	sezónu.

To,	 že	 jsme	 zanechali	 příjemný	 dojem	 z	 naší	 hry	 během	 celé	 
sezóny,	potvrzuje	fakt,	že	jsme	byli	pozvání,	po	odmítnutí	účasti	
Nového	Malína	jako	vítěze	naší	kategorie,	na	turnaj	o	Krajského	
přeborníka	do	Přerova	,	kterého	jsme	se	zúčastnili	23.6.	s	těmito	
výsledky:				
Bludov	–	Velký	Týnec		1:4																																																																																																																														
Bludov	–	Jeseník		2:6																																																																																																																																														
Bludov	–	Kostelec	na	Hané	0:9																																																																																																																													
Bludov	–	Kozlovice	0:8
Zápas	o	konečné	umístění:	Bludov	–	Slatinice	4:2,	
celkově	jsme	obsadili	9.místo
Druhou	skupinu	turnaje	tvořily	týmy:	
Slatinice,	Prostějov,	Javorník,	Kojetín,	Šumperk
Tentokráte	 se	 našim	 barvám	 příliš	 nedařilo	 ani	 výsledkově, 
ani	 herně.	 Na	 vině	 není	 ani	 tak	 nedostatek	 umu	 jako	 spíše	 
bojácnost	v	kombinaci	s	nedostatkem	zkušeností	s	takto	velkým	 
a	 kvalitním	 turnajem.	 	 Je	 nutno	 si	 z	 tohoto	 sbírání	 praktických	
zkušeností	vzít	ponaučení,	a	příště	vědět,	do	čeho	jdeme.	

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body

1. Nový Malín 20 16 1 3 176:71 49
2. Šumperk "C" 20 15 1 4 253:113 46
3. Staré Město 20 13 2 5 154:118 41
4. Bludov 20 13 1 6 154:107 40
5. Hrabišín 20 10 1 9 123:129 31
6. Libina 20 8 6 6 142:113 30
7. Rapotín 20 9 1 10 165:140 28
8. Šumperk "B" 20 8 1 11 188:178 25
9. Loučná 20 6 1 13 146:166 19

10. Horní Pomoraví 20 2 1 17 110:200 7
11. Petrov-Sobotín 20 2 0 18 38:314 6



Po	samotném	turnaji	jsme	odjeli	zpět	do	Bludova	a	v	našem	are-
álu	 připravili	 trenéři	 a	 rodiče	 dětem	 pěkné	 rozloučení	 se	 sezó-
nou,	kdy	si	mezi	sebou	střihli	zápasy	děti	proti	maminkám	nebo	
tatínkům.

Další	úspěšná	kategorie	našeho	klubu,	která	po	vítězství	ve	 své	
skupině	 postoupila	 do	 dvojkolového	finále	 o	 Přeborníka	 okresu	
proti	Rudě	nad	Moravou.																																																																												
	 Vítězství	ve	 skupině	 se	 ale	nerodilo	 lehce,	 jelikož	až	v	úpl-
ně	posledním	dohrávaném	zápase	zaváhal	náš	největší	soupeř	ze	
Sudkova	 a	 v	 domácím	 zápase	 pouze	 remizoval	 s	Novým	Malí-
nem,	čímž	 jsme	získali	o	1	bod	více.	Tady	se	paní	 štěstěna	při-
klonila	 na	naši	 stranu,	 ale	 vítězství	 to	 bylo	 za	předváděnou	hru	
během	celé	sezóny	zcela	zasloužené.																																																																																																									
	 Snad	jediné	zaváhaní	bylo	k	vidění	v	Lesnici,	kde	jsme	pou-
ze	 remizovali	 a	 zkomplikovali	 si	 případné	vítězství	 ve	 skupině.		
Celou	 sezónu	 se	 o	 kluky	 a	 holky	 pečlivě	 starali	 Jirka	 Kohout	 
a	 Pavel	Matura.	 Diplom,	 medaile	 a	 dárkový	 šek	 jsem	 obdrželi 
z	 rukou	 člena	 Sportovně	 technické	 komise	 OFS	 Šumperk	 
a	zároveň	člena	Disciplinární	komise	pod	Krajským	fotbalovým	
svazem	v	Olomouc	Jindřicha	Šilda.
Finále o přeborníka okresu                                                                                                                              
Ruda	–	Bludov	0:2																																																																																																																																												
Bludov	–	Ruda	5:0

Díky	finálovému	 vítězství	 proti	Rudě	 postoupili	mladší	 žáci	 do	
krajského	 finále	 o	 přeborníka	 Kraje.	 Finálový	 turnaj	 se	 konal	
22.6.v	Šumperku	za	účasti	těchto	mužstev:	Brodek	u	Prostějova,	
Hlubočky,	Slatinice,	Soběchleby,	Jeseník	a	samozřejmě	nás.
	 Konečné	 5.místo	 plně	 neodpovídá	 našim	 kvalitám	 a	 při	 jen	
trošce	štěstí	jsme	mohli	skončit	výrazně	výše,	ne-li	úplně	na	vr-
cholu,	jelikož	s	vítězem	turnaje	Brodkem	u	Prostějova		jsem	re-
mizovali	a	rozhodně	jsme	nebyli	horším	týmem,	jako	ostatně	ve	
všech	 zápasech,	 a	 jak	 napovídají	 výsledky	 jednotlivých	 našich	
zápasů,	 vždy	 nám	 chybělo	 trochu	 toho	 zmíněného	 štěstí	 a	 také	
větší	porce	zkušeností.																																																																																																																																							
	 I	 tak	 klukům	 patří	 absolutorium	 za	 krásnou	 reprezentaci	 
našeho	klubu	ve	velmi	horkém,	až	tropickém	počasí,	které	pano-
valo	během	celého	dne.	 Jaký	 to	 rozdíl	v	počasí,	které	panovalo	 
o	 2	 dny	 dříve	 v	 Jeseníku	 při	 turnaji	 o	 Krajského	 přeborníka	 
v	 kategorii	 starších	 žáků,	 do	 kterého	 jsme	 také	 nastoupili,	 ale	 
o	tom	až	později.
Bludov	–	Jeseník	0:2																																																																																																																																								
Bludov	–	Soběchleby	1:2																																																																																																																													
Bludov	–	Hlubočky	1:2																																																																																																																																				
Bludov	–	Brodek	u	Prostějova		0:0																																																																																																																											
Bludov	–	Slatinice	1:0

Mladší žáci - konečná tabulka - 2015 / 2016

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body

1. Bludov 16 13 2 1 64:12 41

2. Sudkov 16 12 4 0 80:21 40

3. Nový Malín 16 11 2 3 67:30 35

4. Leština 16 10 1 5 86:32 31

5. Libina 16 7 0 9 65:27 21

6. Mohelnice "B" 16 6 1 9 50:54 19

7. Lesnice 16 3 1 12 22:64 10

8. Kamenná 16 3 0 13 21:134 9

9. Dubicko 16 1 1 14 15:96 4
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vyhlášení nejlepších hráčů za každé mužstvo (za Bludov – Adéla Matějová)

STARŠÍ ŽÁCI - KONEČNÁ TABULKA - 2015 / 2016

I	 tato	 kategorie	 nám	 udělala	 obrovskou	 radost	 a	 pod	 dohle-
dem	stejných	trenérů	jako	u	mladších	žáků,	tedy	Jirky	Kohouta	 
a	Pavla	Matury,		jsme	získali	titul	Přeborník	okresu.	Tohle	muž-
stvo	mělo	své	herní	a	výsledkové	výkyvy,	ale	vítězství	je	zaslou-
žené	 a	 bezesporu	 byl	 náš	 tým	 tím	 nejkvalitnějším.	 Pohár	 jsme	
obdrželi	 z	 rukou	 předsedy	 STK	 OFS	 Šumperk	 Ludvíka	 Žáka	
před	závěrečným	utkání	se	Zvolí,	které	už	nemělo	vliv	na	naše	
vítězství.

Setkání	s	Messim
Je	patrné,	že	kategorie	mladších	a	starších	žáků	se	prolínají	ne-
jen	osobami	trenérů,	ale	i	několika	hráči.	A	jelikož	obě	kategorie	
se	 staly	Okresním	vítězem	ve	 svých	 kategoriích,	 připravili	 tre-
néři	 zodpovědní	 za	 obě	 kategorie	 zábavné	 odpoledne	 pro	 rodi-
če	hráčů,	 fanoušky,	ostatní	 trenéry	 a	hráče,	 a	 také	 funkcionáře.	
Byli	 jsme	 rozděleni	do	několika	mužstev	podle	pohlaví	 a	věku	 
a	zahráli	si	všichni	proti	sobě	turnajovým	způsobem.	Není	vůbec	
důležité,	kdo	vyhrál	nebo	prohrál,	ale	všichni	jsme	se	shodli,	že	
je	důležité,	že	toto	sportovní	odpoledne	si	užili	ti	nejdůležitější,	 
a	to	veleúspěšná	generace	našich	hráčů.	Jasným	vrcholem	celého 
odpoledne	 byl	 příjezd	 nejlepšího	 fotbalisty	 planety	 Messiho	 
v	zapůjčeném	luxusním	autě	od	místního	podnikatele.

Díky	tomuto	vítězství	jsme	postoupili	na	turnaj	o	Krajského	pře-
borníka,	který	se	konal		20.6.	v	Jeseníku.	Celkové	4.		Místo	není	
špatné,	ale	bohužel	nás	potkaly	absence	klíčových	hráčů.	Stejně	
jako	u	mladších	žáků	bylo	rozhodně	na	 lepší	umístění	v	našich	
silách.	Vítězství	vybojoval	tým	Mikulovic,	který	byl	objektivně	
suverénně	 nejlepším	 týmem.	 Celý	 den	 provázelo	 turnaj	 krajně	
nevlídně	 počasí,	 celodenní	 déšť	 a	 chlad	 se	 projevil	 na	 kvalitě	
zápasů.	Taktéž	 této	kategorii	nezbývá	než	poděkovat	za	vzornou	 
reprezentaci	našeho	klubu	na	okresní	a	krajské	úrovni.
Bludov	–	Mikulovice	0:1																																																																																																																																								
Bludov	–	Bělotín				0:4																																																																																																																																					
Bludov	–	Haňovice		0:2																																																																																																																																				
Bludov	–	Pivín		2:0																																																																																																																																											
Bludov	–	Dub		0:0	(PK	2:1)

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body

1. Bludov 16 12 3 1 87:15 39
2. Rapotín 16 11 3 2 57:21 36
3. Štíty 16 11 2 3 97:30 35
4. Sudkov 16 11 1 4 63:28 34
5. Petrov-Sobotín 16 7 1 8 44:46 22

6. Velké Losiny 16 6 1 9 49:44 19

7. Bohdíkov 16 4 1 11 46:90 13

8. Oskava 16 4 0 12 44:49 12

9. Zvole 16 0 0 16 8:172 0
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Za	toto	nádherné	odpoledne	patří	velký	dík	trenérům	Pavlu	Ma-
turovi	 a	 Jirkovi	Kohoutovi,	 a	dále	 těm,	kteří	 se	podíleli	na	bo-
hatém	občerstvení,	kde	nechybělo	vůbec	nic	od	specialit	z	grilu,	
přes	 ovoce	 a	 zeleninu	 až	 po	 sladké.	 Rozmanitý	 výběr	 pití	 pro	
děti	a	dospělé	samozřejmě	nechyběl.																										
	 Lze	jen	doufat,	že	jsme	založili	jistou	tradici,	která	se	uchytí	
a	ve	které	budeme	v	následujících	letech	pokračovat. Po	sestupu		z		1.A		jsme	byli	velmi	zvědavi,		jak	si	povedeme	po	

5	letech	v,	nám	spíše	tradiční,	1.B	třídě,	skupině	C.
	 Konečné	 	 umístění	 je	 určitě	 lepší	 než	 mnohdy	 předváděná	
hra,	která	měla	k	ideálu	poměrně	daleko.
		 Byly	však	zápasy,	které	z	naší	strany	snesly	přísnější	měřít-
ko.	Alfou	 a	omegou	našeho	působení	byly	 absence	 Jardy	Hufa		
a	 Milana	 Štodta	 na	 postu	 středního	 záložníka,	 kterých	 bylo	 
pohříchu	 příliš	mnoho	 a	měly	 vliv	 na	 naše	 představení.	Vůbec	
celou	sezónu	provázela	častá	zranění,	která	nás	srážela	po	herní	
stránce	zpět.	Proto	 je	pohled	na	konečnou	tabulku	naším	maxi-
mem,	které	chceme	v	příští	sezóně	rozhodně	vylepšit,	a	 to	 i	po	
herní	 stránce.	Vzhledem	 k	 posilám,	 které	 se	 nyní	 rýsují,	 by	 to	
neměl	 být	 cíl	 nereálný,	 kdy	 dotažen	 do	 konce	 je	 návrat	Ondry	
Miterka.	Je	 to	přesně	 ten	 typ	hráče,	který	nám	chybí	do	zálohy	
a	tak	nemusíme	litovat	vytrucovaného	odchodu	Vojty	Špičky	do	
Sobotína.	 O	 druhé	 výrazné	 posile	 vedeme	 jednání	 se	 Šumper-
kem	 o	 výši	 odstupného,	 nicméně	 konkrétně	 jmenovat	 by	 bylo	
předčasné.
	 Poděkování	 fanouškům,	 kteří	 se	 začali	 vracet	 do	 našeho	 
areálu	 v	 hojnější	míře,	 podpořené	 atraktivním	zápasy	 s	 okolní-

Asi	největší	zklamání	sezóny	za	předvedenou	prezentaci	klubu,	
herní	projev	nebyl	při	 kompletní	 sestavě	vůbec	 špatný	a	napří-
klad	 jsme	 doma	 zcela	 suverénně	 a	 bez	 problémů	 porazili	 vy-
hravší	tým	ze	Sudkova.	Bohužel	těchto	zápasů	bylo	poskrovnu.																																																																																																							
Tvrdit	 však,	 že	 vše	 je	 vyloženě	 špatně,	 by	 bylo	 liché	 a	 krajně	
nefér.	 	Několik	dorostenců	pravidelně	pomáhá	mužstvu	mužů	a	
dva	z	nich	(Adam	Blaťák,	Martin	Stuchlý)	pak	i	přes	svůj	doros-
tenecký	věk	patří	do	základní	sestavy	mužů.		Za	tuto	pomoc	jím	
patří	 dík,	 ale	 zároveň	 by	 to	měla	 být	 jejich	motivace	 dostat	 se	
do	mužstva	mužů	trvale.	V	tomto	ohledu	bylo	družstvo	dorostů	
limitováno	po	celou	sezónu.	Nelze	však	přehlédnout	jisté	chybě-
jící	morální	aspekty	zodpovědnosti	vůči	sobě	a	klubu	zároveň	u	
některých	 hráčů.	Na	 tomto	musíme	 s	 trenérem	Marcelem	Zed-
níkem	 a	 vedoucím	 týmu	 Luďkem	Dvořákem	 pro	 příští	 sezónu	
zapracovat	 a	 pokusit	 se	 problém	 trvale	 odstranit.	 Marcelovi	 a	
Luďovi	patří	díky	za	trpělivou	a	někdy	téměř	heroickou	práci	u	
kategorie	 dorostenců,	 tedy	 kategorie,	 která	 s	 sebou	 zcela	 auto-
maticky	přináší	tolik	problémů	a	komplikací,	v	nichž	se	ocitl	ka-
ždý	z	nás,	který	může	tvrdit,	že	pubertu	má	již	zdárně	za	sebou.

DOROST - KONEČNÁ TABULKA - 2015 / 2016

MUŽI - KONEČNÁ TABULKA - 2015 / 2016

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body

1. Sudkov 14 10 2 2 46:18 32

2. Dubicko 14 8 1 5 32:22 25
3. Lesnice 14 6 3 5 35:26 21

4. Zvole 14 7 0 7 35:28 21

5. Bludov 14 5 3 6 37:33 18
6. Libina 14 5 1 8 34:46 16
7. Postřelmov 14 4 2 8 24:50 14
8. Štíty 14 3 4 7 37:57 13

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body

1. Jindřichov 26 17 5 4 78:36 56
2. Bohdíkov 26 16 8 2 57:22 56
3. Štíty 26 15 3 8 65:41 48

4. Staré Město p. Sněž. 26 14 4 8 84:36 46

5. Bludov 26 12 6 8 44:34 42

6. Písečná 26 12 5 9 58:54 41

7. Zlaté Hory 26 12 2 12 62:75 38

8. Sudkov 26 10 5 11 60:52 35

9. Lesnice 26 9 7 10 36:27 34
10. Hrabišín 26 9 6 11 41:45 33
11. Vidnava 26 8 3 15 41:76 27
12. Nový Malín 26 7 5 14 44:64 26
13. Javorník 26 5 6 15 32:62 21
14. Žulová 26 3 1 22 30:108 10

mi	 vesnicemi.	 Tato	 derby	 nám	 při	
působení	v	1.A	třídě	velmi	chyběla 
a	 jsme	za	ně	nyní	 velmi	 rádi.	Uvi-
díme	však,	kde	budeme	hrát	v	příští	
sezóně,	 jelikož	 velmi	 reálně	 nám	
hrozí	 přesun	 do	 vedlejší,	 olomouc-
ké,	skupiny	B,	což	loni	postihlo	Po-
střelmov	a	Leštinu.	Oba	celky	mají	
zájem	se	vrátit	k“nám“	do	Céčka.
	 V	 době	 uzávěrky	 tohoto	 čísla	
Bludovanu	 tohle	 bylo	 ještě	 nejas-
né,	 definitivu	 získáme	 na	 aktivu	 
v	Olomouci	dne	30.6.
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Dne	 10.6.2016	 proběhl	 v	 našem	 areálu	 nábor	 nových	 dětí	 do	 
kategorií	přípravek	a	žáků.	Jednalo	se	o	1.	nábor	v	našem	oddíle	
po	 dlouhém	čase.	Vlastně	 úplně	 první	 nábor	 jsme	organizovali 
už	 vloni,	 ale	 díky	 extrémní	 nepřízni	 počasí	 jsme	 byli	 nuceni	 
nábor	zrušit.																																																																																																										
	 Letos	 nám	 počasí	 ukázalo	 vlídnější	 tvář	 a	 nábor	 se	 setkal	 
s	obrovskou	odezvou.	Předcházela	 tomu	poměrně	široká	osvěta	 
a	propagace.																																																																																																														
	 Naše	 obavy,	 zda	 bude	 o	 nábor	 zájem,	 se	 velmi	 rychle	 roz-
plynuly	a	veškerá	očekávání	byla	zcela	jistě	překonána.	 	Zájem	
rodičů	a	jejich	dětí	byl	velký,	o	čemž	už	dnes	svědčí	velký	po-
čet	vyplněných	a	na	FAČRu	zaregistrovaných	přihlášek	zájemců	 

Nová	sezóna	již	pomalu	klepe	na	dveře,	takže	není	už	moc	času	
ohlížet	se	zpět,	ale	připravovat	se	na	to,	co	přijde	a	co	nás	čeká.
	 Zásadní	novinkou	je	nový	přestupní	řád,	který	zásadně	mění	
pravidla	pro	přestupy	amatérských,	 ale	 i	profesionálních	hráčů.	
Byla	zrušena	hostování	a	střídavé	starty	a	každý	rok	od	1.6.	do	
20.6.	 se	 otevírá	 tak	 zvané	 okénko,	 kdy	 každý	 hráč	 může	 pře-
stoupit	bez	souhlasu	mateřského	oddílu	do	11	let	úplně	zdarma,	
nad	 33	 let	 taktéž.	 Tento	 systém	 platí	 od	 samého	 začátku,	 tedy	
od	 ledna	 2016,	 kdy	 nám	 byl	 prvně	 představen,	 je	 podrobován	
zdrcující	 kritice,	 ale	 veškeré	 naše	 snahy	 o	 jeho	 změnu	 nebyly	
reflektovány.	Nahrává	to	klubům,	kteří	se	mládeži	moc	nevěnu-
jí,	a	za	ušetřené	peníze	potom	velmi	 lehce	nakupují	a	přetahují	
hráče.Tohle	téma	je	na	dlouhou	diskusi,	ale	níže	na	Odchodech	
je	možno	jasně	vidět,	že	praxe	je	přesně	taková,	že	nemáme	ab-
solutně	žádný	vliv	na	odchody	hráčů.	
Odchody:	 Vojta	 Špička	 (Sobotín),	 Tomáš	 Kulil,	 Petr	 Vepřek,	
Radim	 Minář	 (všichni	 Rovensko),	 Lukáš	 Raab	 (Sigma	 Olo-
mouc),	Ondřej	Musílek,	Pavel	Matura,	Martin	Miterko	(všichni	
Šumperk),	Leopold	Schwarzer	(Dobrovíz)
Příchody:	Ondřej	Miterko	(ze	Šumperku),	Jan	Hojgr	/(ze	Šum-
perku	–	hostování	se	změnilo	na	přestup)
	 Další	 změnou	 je	 znovuotevření	 kategorie	 Starší	 přípravka,	
poslední	 kategorie,	 která	 nám	 chyběla,	 jako	 trenér	 u	 ní	 bude	 
působit	Pavel	Mazák,	u	mladší	přípravky	zůstává	Petra	Parasko-
vá	za	pomoci	p.	Mazáka	staršího.
	 Na	 závěr	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 všem,	 kdo	 nás	 materi-
álně,	finančně	a	 lidsky	podporují,	 rodičům,	kteří	nám	pomáhají	 
s	chodem	klubu	a	s	organizováním	různých	akcí	pro	hráče,	spon-
zorům	a	hlavně	místnímu	Obecnímu	úřadu,	bez	jehož	pomoci	by	
fotbal	v	Bludově	nebyl.	Poděkování	fanouškům	za	přízeň,	která	
se,	 doufejme,	 přenese	 do	 nové	 sezóny	 a	 obhájí	 titul	 nejvěrněj-
šího	 a	 nejpočetnějšího	 publika,	 jak	 bylo	 uvedeno	 v	 posledním,	
týdenním	 periodiku	 Týden	 na	 severu.	 Toto	 konstatování	 nás	 
samozřejmě	 velmi	 těší.	Na	 shledanou	 na	 začátku	 nové	 sezóny,	
která	začíná	o	víkendu	6.-7.srpna.	
	 Na	 úplný	 závěr	 bychom	 chtěli	 jménem	nás	 všech	 poblaho-
přát	našemu	dlouholetému,	a	přitom	tak	stále	mladému	a	dobře	
vypadajícímu	brankáři,	Pavlu	Hegedüsovi	a	jeho	vyvolené	Nikol	
Schwarzerové	k	úspěšnému	vstupu	do	nové	životní	etapy,	kdy	si	
25.6.	 řekli	 své	ANO.	Spoustu	 lásky,	 ještě	více	dětí	 a	vrchovatě	
pěkných		životních	radostí.

Výkonný výbor- SK Bludov, z.s.
Autor fotografií: SK Bludov, z.s.

Velkou	 novinkou	 této	 sezóny	 je	 obnovení	mužstva	 nad	 35	 let,	
nebo	jinak	veteránů	nebo	snad	starých	pánů.		Již	více	než	rok	se	
pravidelně	scházíme	každou	středu	v	18:00	na	fotbalovém	hřišti,	
přes	zimu	na	umělé	 trávě	u	základní	 školy	a	 snažíme	se	dostat	
do	kondice.	Pod	přísnou	kuratelou	Pavla	Matury,	který	dal	 toto	
mužstvo	 svým	odhodláním	dohromady,	 jsme	 toto	 léto	 přislíbili	
účast	na	turnajích	pro	tuto	věkovou	kategorii.
	 Úvodním	turnajem	tohoto	mužstva	se	18.6.	 stala	naše	účast	 
v	 Leštině,	 za	 účasti	 domácích,	 nás,	 Lesnice	 a	 Unionu	 Berlín.	
Turnaj	se	nám	vyvedl	a	obsadili	jsme	1.	místo.													
	 Stínem	 pohodového	 odpoledne	 se	 stalo	 vážné	 zranění 
Jirky	 Kohouta,	 který	 si	 při	 nevinném	 pohybu	 bez	 jakéhokoliv 
zavinění	 od	 soupeře	 utrhl	 Achillovu	 šlachu.	 Tímto	 všichni	 
přejeme	Jirkovi	brzké	uzdravení	a	návrat	na	zelené	trávníky.
	 Dalším	turnajem,	ke	kterému	odcestujeme,	 je	 turnaj	starých	
gard	v	Hrabišíně,	plánovaný	na	16.7.	Celou	Veteran	Tour	ukon-
číme	na	vlastním	hřišti	dne	30.7.,	kam	zveme	všechny	fanoušky	
a	příznivce.	Účast	přislíbily	 týmy	z	Leštiny,	Lesnice	a	Hrabiší-
ma.	Bohaté	občerstvení	zajištěno,	každý	je	srdečně	zván.

Kategorie mužů nad 35 let

Nábor nových dětí:

Nový ročník 2016-2017

o	fotbal	v	našem	klubu.
	 Tímto	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 všem,	 kteří	 se	 na	 tom-
to	 podíleli,	 klukům	 z	 našeho	 mužstva	 mužů	 při	 výpomocí	 při	
předváděním	 tréninkových	 	 cviků	 a	 ukázek,	 a	 zejména	 vedou-
címu	projektu	 a	 organizátorovi	 celé	 akce	Michalu	Závodnému.	 
V	neposlední	řadě	taktéž	všem	rodičům	za	účast	a	pak	těm,	kteří	
nám	uvolili	své	ratolesti	do	tréninků	a	struktur	našeho	klubu.
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Bludovští ochránci přírody nezahálí

Po	 dvou	 minulých	 suchých	 letech,	 kte-
ré	 potrápily	 veškerou	 vegetaci,	 se	 blu-
dovští	 ochránci	 pustili	 do	 monitorování	
orchidejových	 lokalit	 v	 okolí,	 dokonce	 
i	 na	 Slovensku.	 První	 kvetoucí	 orchidea,	
vstavač	 bledý	 (Orchis palens),	 v	 našem	
okolí	 neroste.	 Proto	 jsme	 se	 soustředili	
na	další	časně	kvetoucí	orchideu	na	jedné	 
z	 největších	 lokalit	 prstnatce	 bezového		
(Dactylorhiza sambucina)	na	našem	okre-
se.	 Pro	 prudkou	 změnu	 počasí,	 ochlazení	 
a	 ranní	 mrazíky	 jsme	 poprvé	 našli	 je-
nom	 listové	 růžice.	 Druhá	 návštěva	 již	
zaznamenala	 	 ve	 svahu	 rostliny	 s	 květy	
spálenými	 od	 mrazíku.	 To	 nám	 moc	 na-
dějí	 nedávalo	 i	 tak	 jsme	 se	 tam	vypravili	
potřetí.	 Za	 pěkného	 dne	 jsme	 na	 samém		
vrcholku	 kopce	 u	 lesa	 našli	 orchideje	 v	
nejlepším	 květu	 v	 obou	 barevných	 varie-
tách	 	 i	 jejich	 křížence.	 Jak	 pokročil	 čas,	
tak	 jsme	 uskutečnili	 další	 výlet	 na	 neda-
lekou	 lokalitu	 s	 nejpěknější	 terestrickou	
orchideou	 s	 největšími	 květy.	 Nemusí-
me	 víc	 snad	 vysvětlovat,	 je	 to	 střevíč-
ník	 pantoflíček	 (Cypripedium calceolus). 
Ten	 nás	 potěšil	 svoji	 krásou	 –	 květem	 

v	podobě	žluté	bačkůrky.	Nadarmo	se	mu	
neříká	 pantoflíček.	 Navštívili	 jsme	 taky	
lokalitu	 pětiprstky	 žežulníku	 (Gymnade-
nia conopsea),	 která	 nám	 zatím	 ukáza-
la	 poupátka	 s	 málo	 rozkvetlým	 květem.	
Bylo	na	ni	brzo,	tak	se	tam	musíme	vrátit.	
Zato	 jsme	dostali	velice	milou	a	příjem-
nou	 zprávu	 od	 přátel	 z	Orchidea	 klubu,	
že	 na	 Děvínské	 kobyle	 nedaleko	 Bra-
tislavy,	 v	 Nízkých	 Karpatech	 rozkvet-
ly	 velmi	 vzácné	 a	 ohrožené	 orchideje,	 
jazýček	 jadranský	 (Himantoglossum 
adriaticum),	 doprovázený	 tořičem	 vče-
lonosným	 (Ophrys apifera).	 U	 nás	 tato	
orchidea	 roste	 jen	 o	 několika	 jedincích	
na	 jihozápadní	Moravě	 a	 to	 ne	 každým	
rokem.	 Proto	 rozhodutí	 padlo	 hned.	 Je-
deme.	 Spojili	 jsme	 to	 s	 návštěvou	 his-
torického	 Děvína	 na	 soutoku	 Dunaje	 
a	 Moravy.	 V	 dalších	 návštěvách	 lokalit	
orchidejí	budeme	 jistě	pokračovat.	Pokud	
vás	 zajímá	 krása	 terestrických	 orchide-
jí,	 zastavte	 se	 u	 vývěsky	 Českého	 svazu	
ochránců	přírody	Bludov,	kde	zveřejňuje-
me	jejich	fotografie.

Za ČSOP Bludov Jana Holinková

tořič včelonosný jazýček jadranský střevíčník pantoflíček prstnatec bezový

pětiprstka žežulník

významný nález

Hasiči v MŠ
Dětem	 z	 mateřské	 školy	 zpestřili	 jedno	 dopoledne	 bludovští	 
hasiči,	kteří	opět	ochotně	na	požádání	přijeli	„hasit“	naši	školku	
při	cvičném	požárním	poplachu.	A	protože	doopravdy	nehořelo, 
mohly	 si	 děti	 alespoň	 prohlédnout	 hasičské	 zásahové	 auto	 
Dennis,	jeho	technické	vybavení	a	využití.

	 Poděkování	patří	hasičům	B.	Strouhalovi	a	J.	Kulhajovi,	kteří	
dětem	vše	ukázali,	vysvětlili	a	starším	dětem	odpovídali	na	jejich	
zvídavé	dotazy.	Děti	 dostaly	omalovánku	 s	hasičskou	 tématikou	 
a	 slíbily,	 že	 nakreslí	 obrázky,	 které	 budou	 zdobit	 schodiště	 
budovy	Hasičského	domu	a	kde	si	je	i	vy	můžete	prohlédnout	při	
hasičských	akcích.	

  Miroslava Kulhajová, učitelka MŠ 
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zpívá	se	v	jedné	písničce,	když	se	výlet	podaří.	Přiblížil	se	konec	
školního	roku,	a	 to	 je	čas	školních	výletů,	na	které	se	děti	vždy	
velmi	těší.	Také	pro	děti	z	mateřské	školy	připravili	zaměstnanci	
školy	výlet	s	ekologickým	zaměřením	na	bližší	poznávání	rodné	
vesnice	Bludova	a	okolí.
	 Děti	ze	třídy	Motýlci	a	Myšky	se	vydaly	do	bludovských	láz-
ní,	Berušky	a	Papoušci	na	Bludoveček,	Včelky	až	ke	Kostelíčku.	
Cestou	děti	plnily	různé	úkoly,	zdolávaly	přírodní	překážky,	po-
znávaly	 stromy,	 květiny,	 živočichy,	 pozorovaly	 počasí,	 učily	 se	
orientovat	v	obci,	chránit	přírodu.
	 Po	 návratu	 byly	 děti	 plné	 dojmů	 a	 zážitků,	 které	 prožívaly	
např.	při	hledání	stop	obra,	při	projížďce	na	koních,	při	opékání	
buřtů	a	jiných	činnostech.	Počasí	přálo,	výlet	se	dětem	líbil	a	tak	
si	výletníci	mohli	na	závěr	písničku	uvedenou	na	začátku	oprav-
du	zazpívat.

               Kulhajová M., uč. MŠ Bludov
Autor fotografií: paní učitelky MŠ

Sláva nazdar výletu…

INFORMACE O SBĚRU PET VÍČEK A KURY V MŠ 
I	 letos	 jsme	 se	 zapojili	 do	 soutěže	 „Nakrmte	Plastožrouta,“	kde	
jsme	 po	 celý	 školní	 rok	 2015/2016	 sbírali	 víčka	 od	 PET	 lahví.	
Do	 této	 soutěže	 se	 zapojily	 všechny	 třídy	 z	 naší	MŠ	a	 umístily	
se	takto:
1.	 místo:		 BERUŠKY	 56,8	kg/2,99	kg	na	1	dítě
2.	 místo:	 PAPOUŠCI	 29,7	kg/2,12	kg	na	1	dítě
3.	 místo:	 MOTÝLCI	 47	kg/2,04	kg	na	1	dítě
4.	 místo:	 VČELKY	 44,5	kg/	1,78	kg	na	1	dítě
5.	 místo:	 MYŠKY		 23	kg/0,95	kg	na	1	dítě
A	protože	 jsme	 i	MŠ	 s	 environmentálním	zaměřením	 tak	 již	už	
několikátý	 rok	 sbíráme	 pomerančovou,	 mandarinkovou	 a	 citro-
novou	kůru.	V	tomto	sběru	si	jednotlivé	třídy	vedly	následovně:
1.	 místo:	 MOTÝLCI	 56	kg/2,43	kg	na	1	dítě
2.	 místo:	 VČELKY	 56	kg/2,24	kg	na	1	dítě
3.	 místo:	 BERUŠKY	 22,6	kg/1,19	kg	na	1	dítě
4.	 místo:	 PAPOUŠCI	 13,5	kg/	0,96	kg	na	1	dítě
5.	 místo:	 MYŠKY		 22,5	kg/	0,94	kg	na	1	dítě
Všechny	 děti	 byly	 při	 slavnostním	 předávání	 odměněny	 diplo-
mem	 a	 sladkostí.	 Třídy,	 které	 se	 umístily	 na	 prvních	 místech,	
byly	oceněny	medailemi	a	drobným	dárkem.
	 Finanční	 prostředky	 ze	 sběru	 kůry	 a	 PET	 víček	 byly	 pou-
žity	 na	 uhrazení	 divadelního	 představení	 pro	 děti	 „Plastožroutí	 
pohádka.“	Všem	dětem	i	rodičům	děkujeme	za	pomoc	při	sběru	
kůry	i	PET	víček.	Příští	školní	rok	se	budeme	opět	 těšit	na	Vaši	
spolupráci.

Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ
autorem fotografie je Miroslava Kulhajová


