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Bludovan

Za Bludov krásnější …
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 20. března  
rozpočet obce na letošní rok. Pojďme se tedy společně podívat na 
to, do kterých aktivit budou především nasměrovány finanční  
prostředky v roce 2017. Překvapivě by nemělo být překvape-
ním, že největší objem peněž bude opět použit na rekonstrukce  
a opravy místních komunikací - ostatně právě tak, jak jsme  
to slíbili voličům ve svém volebním programu. 
 V této souvislosti pouze připomenu, že v loňském roce jsme 
uvedli do náležitého technického stavu tyto ulice: K Zámečku,  
U Rybníčku, ulici Starou, část ulice Nová Dědina (která je na svahu), 
uličku kolem pomníku Adolfa Kašpara a část ulice Ztracené  
(zbývající část bude dokončena do června t.r.). Za mimořádný 
úspěch lze jistě považovat skutečnost, že jsme po letech usilov-
ných snah přesvědčili Olomoucký kraj o tom, aby konečně opra-
vil svou komunikaci – ulici Jana Žižky. Podobným úspěchem  
pak je také rekonstrukce další páteřní komunikace, která taktéž 
nepatří obci, ale Olomouckému kraji. Jedná se o ulici Františka 
Léhara. K její opravě se nám podařilo přesvědčit firmu Ecovia. 
Tato firma provede rekonstrukci na své náklady jako protihod-
notu za újmu, kterou způsobila obci při realizaci investiční akce  
„Rekonstrukce železniční tratě Bludov – Jeseník“ (opotřebení 
místních komunikací, zvýšená prašnost a hluk).
 Jsem toho názoru, že po opravě páteřní komunikace  
„Horního konce“ je zapotřebí snížit deficit oprav cest v této  
lokalitě. Také proto jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty opravy ulice 
Družstevní (Kč 1 850 tis.), Úzké (Kč 2 100 tis.) a komunikace od 
„točky“ k domu pana Jílka (Kč 250 tis.). 
 Dále chceme dokončit zpevnění svahu Na Baloně (Kč 2 000 tis.) 
jako základního předpokladu pro rekonstrukci ulice Na Baloně 
(Kč 1 600 tis.), která bude provedena následně.  Nákladem cca Kč 
800 tis. chceme opravit komunikaci vedoucí k MŠ a k bytovkám  
č.p. 940. Hodláme také začít postupně řešit prostor mezi obchod-
ním domem Jednota a panelovými domy. První část bude zahr-
novat vybudování zpevněného stání pro auta doplněné vhodnou 
zelení hned za OD Jednota (Kč 600 tis.).
 Také pro letošní rok jsme vyvinuli a dále vyvíjíme značné 
aktivity potřebné pro získání všemožných dotačních prostředků  
a podali jsme celkem pět žádostí o dotace.
• Ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) o dotaci na rekon-

strukci chodníků. Žádost o dotaci byla podána na základě dříve 
zpracované projektové dokumentace.  Je možno získat až 85% 
dotace z uznatelných nákladů akce. Žádost se týká celkem dvou 
úseků chodníků (první úsek podél plotu Agregy a komunikace 
I/11 a druhý úsek od zámku k Nové). Celkové náklady obou pro-
jektů činí Kč 2 440 tis. Spoluúčast obce by měla činit Kč 335 tis.

• Dotace z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 
z „Programu materiálně technické základny sportovních organi-
zací“ na rekonstrukci stávajících šaten + přístavbu na fotbalo-
vém hřišti. Tuto dotační akci připravujeme ve spolupráci s FK 
Bludov, přičemž kvůli výhodnějším dotačním podmínkám podal 
žádost o dotaci FK Bludov. Na tuto akci je zpracovaná projekto-
vá dokumentace pro stavební povolení.  Stavební povolení je již 
vydáno. Dle rozpočtu, který z uvedené projektové dokumentace 
vyplývá, činí náklady akce Kč 7 870 tis. vč. DPH. Očekáváme, 

že výběrové řízení na zhotovitele díla pořizovací náklady sníží. 
V návrhu rozpočtu je finanční podíl obce uvažován ve výši Kč  
1 800 tis.

• Dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program) na re-
konstrukci požární zbrojnice (hasičárny). Tento projekt zahrnuje 
výměnu podlahy v garážích, výměnu střechy, výstavbu nových 
podkrovních prostor, výstavbu nové zpevněné plochy před vjez-
dem do garáží a kompletní rekonstrukci věže pro sušení hadic. 
Předpokládané náklady akce včetně vedlejších nákladů stavby 
(projektová dokumentace, zpracování žádosti o dotaci a studie 
proveditelnosti, výběrového řízení na zhotovitele díla, autorského 
dozoru) činí cca Kč 13 300 tis. vč. DPH. Při 90%ní dotaci činí 
podíl obce Kč 1 330 tis.

• Dotace ze SFŽP (Státní fond životního prostředí) na pořízení  
3 hnízd podzemních kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, 
bílé a barevné sklo). Tyto kontejnery hodláme instalovat před  
obchodem Jednota na Jiráskově ulici, na ulici Družstevní  
a v blízkosti paneláků (vedle domu Dušana Březiny). Možná  
dotace činí 85% z uznatelných nákladů akce. Dle projektu činí  
celkové náklady Kč 1 430 tis. a spoluúčast obce Kč 215 tis.

• Dotace ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) na obno-
vu resp. výstavbu zděné hřbitovní zdi. Hodláme vylepšit intimitu 
místa veřejného pohřebiště tak, že na jeho východní straně vybu-
dujeme cihlovou zeď, která bude navazovat na stávající jižní zeď 
a která bude na druhé straně napojena na objekt márnice. Zeď 
bude doplněna novou kovanou vstupní branou. Vše dle návrhu 
architekta Ivo Skoumala. Hodnota díla cca Kč 1 800 tis. Možná 
dotace 70% z uznatelných nákladů, max. však Kč 700 tis. Finanční 
spoluúčast obce Kč 1 100 tis.

 Poměrně značné finanční prostředky směřuje návrh rozpočtu do 
zvelebování prostor pro kulturu.  Po ukončení rekonstrukce Obec-
ního klubu chceme pokračovat v postupné rekonstrukci vnitřních 
prostor kulturního domu, zejména pak prostoru šaten a předsálí 
za cca Kč 1 500 tis. Do stavby přístřešku Oranžerie a nezbytných 
vnitřních oprav (odstranění vlhkosti) chceme investovat min. Kč 
550 tis. Nákladem cca Kč 120 tis. hodláme opravit kříž, který se 
nachází v křižovatce u nádraží. Ve spolupráci s Nadací Karla star-
šího ze Žerotína bychom chtěli do prostoru hrobky instalovat sochu 
Karla staršího s předpokládanou finanční účastí obce cca Kč 200 tis.
 Na přípravu nových investic je v kapitole „Správa“ uvažováno 
s částkou Kč 570 tis. do projektových prací a studií.
 Chceme udržet, dovoluji si tvrdit, nadprůměrnou úroveň obecní 
zeleně, odpovídající lázeňské obci. Proto zahrnuje návrh rozpoč-
tu ve srovnání se skutečností 2016 nepatrně navýšenou částku pro 
údržbu zeleně ve prospěch OLB (Obecní lesy Bludov, s.r.o.) ve 
výši Kč 2 500 tis. Zde je nutno respektovat skutečnost, že zele-
ných ploch pro údržbu výrazně přibylo předáním nových investič-
ních akcí, jako je např. okolí HC 2 (cca 2,8 km dlouhá cesta vedle 
drážního tělesa) nebo nový biokoridor ve Vlčím dole. Dokončením 
dotačních akcí revitalizace centra obce vznikají také kvalitativně 
vyšší nároky na údržbu těchto nových prostor.
 Také letos budu podporovat nové květiny, nové keříky a vůbec 
nové nápady. Žijeme jenom jednou, tak ať je náš život barevný …
     Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Adéla Holínková

Ema Hegedüsová

Vendula Zedníková Vojtěch Holínka
Foto: Trifoto Šumperk

Matyáš Kubíček Nela Špičková

David Kobza Dita Fojtová
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Velikonoční bohoslužby 
v Kostele sv. Jiří v Bludově

bohoslužby doprovází chrámový sbor např.  
Květná neděle Stabat Mater, Uzdrav svou zem

 9.4.   Květná neděle – 10:30 
13.4.  Zelený čtvrtek  – 17:00 
14.4.  Velký pátek     – 17:00  
         u kostelíčka - 12:00 – Křížová cesta  
15.4.  Bílá sobota – 18:30 
         modlitba u Božího hrobu do 12:00
16.4.  Velikonoční neděle  – 10:30
17.4.  Velikonoční pondělí  – 10:30

Pouť k sv. Jiří  
hlavnímu patronovi farního kostela v Bludově
23.4.  Slavnostní bohoslužba  –   9:00  
         svátostné požehnání  –  14:30

Už sedmdesát devět takzvaných přítisků k poštovním znám-
kám má k dnešnímu dni na svém kontě bludovský patriot  
Karel Adam. Pro svůj koníček vybírá motivy z naší obce, kte-
rou tak proslavuje a všem ukazuje, jak je bludovské okolí i jeho 
společenský život pestrý a rozmanitý. Tvůrce se už dvakrát za-
psal do České knihy rekordů. Tentokrát má v úmyslu dobýt další 
metu, vytvořit rovných 100 přítisků, a to za pomoci vás všech.
 Přítisky se používají většinou na sváteční psaní nebo na bla-
hopřání jako malá rarita. Dávají příležitost zviditelnit a popu-
larizovat naši obec. Na přítiscích najdeme například kapličku, 
Pradědovo dětské muzeum nebo zubatou žábu. Možnost přidat 
obrázek k poštovní známce povolila Česká pošta už před třinácti 
lety. Pokud máte zájem a chuť přispět k vytvoření dalšího rekordu, 
nechte si vyrobit vlastní přítisky ve formě aršíků, ale klidně stačí 
i jeden, s vlastním motivem, například vašeho domku, zahrady 
nebo historické fotografie. Stačí obrátit se přímo na pana Adama 
nebo na KD Bludov. Vše ostatní už za vás zařídíme.
 Tuto mimořádnou událost bude připomínat velký plakát se 
všemi přítisky, který vznikne v souvislosti s pokusem o dosažení 
rekordu a který nabídneme volně k prodeji. Zapojte se a udělejte 
tak radost sobě i vašim blízkým. Za vaši pomoc předem děkujeme.

Karel Adam

Pomůžete vytvořit další český rekord?

Ukázka aršíku s devíti přítisky známek a se dvěma motivy.

Nadace Karla staršího ze Žerotína  
vás zve na již sedmou přednášku do kaple  

svatého Kříže, na téma:

„Obyčejní lidé“.
Host: pan Karel Adam (držitel rekordů: největší  

počet přítisků k poštovním známkám v ČR)

Přednáška se uskuteční  
v neděli dne 23.dubna 2017  

v 18:00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Bludovští starostové – Petr Zatloukal (1937-1939)

Dvanáctého bludovského starostu Petra Zatloukala potkala ne-
smírně obtížná a komplikovaná doba. Přitom ze začátku tomu 
nic nenasvědčovalo.
 Narodil se 23. února 1894 na čp. 57 na Husím rynku rodičům 
Petru Zatloukalovi a Josefě, roz. Maturové. Matka Josefa byla 
vdovou po Antonínu Balcárkovi, jehož rod držel statek čp. 57. 
Když si vzala Petra Zatloukala, přešel statek na Zatloukaly (kteří 
pocházeli z nedalekého statku čp. 60). Nepřešel ale jen statek, 
ale i přízvisko – zřejmě proto se této rodině Zatloukalů říkalo  
a říká „Balcaři“, příštímu bludovskému starostovi se často říkalo 
„Petr Balcarů“. Na statku čp. 57 na Husím rynku zůstal bratr 
příštího starosty František Zatloukal, dodnes patří rodině (dnešní 
majitelkou je Marie Balharová, roz. Zatloukalová).
 Petr Zatloukal se 12. července 1921 oženil s o tři roky mladší 
Helenou Březinovou, dcerou bývalého starosty Františka Březi-
ny z čp. 136. Právě Helena se stala poté, co bratr František padl 
ve válce a bratr Josef se po úspěšném působení v českosloven-
ských legiích rozhodl pro vojenskou dráhu, dědičkou rodinné-
ho statku, na němž začali se svým manželem hospodařit. Otec  

žerotínský lihovar. Jak mlékárna, tak lihovar byly po únoru 1948 
znárodněny a přivedeny na buben.
 Byl nejmladší z poslední předúnorové silné lidovecké ge-
nerace. Tu tvořil spolu s Melicharem Směšným, Aloisem Nese-
tem, Josefem Strakou, Teodorem Březinou, Hynkem Minářem,  
Rudolfem Snášelem a dalšími. Ve třicátých letech vystřídali 
předchozí lidovce vedené Františkem Březinou, Josefem Zatlou-
kalem či Františkem Čmakalem.
 Po rezignaci Petra Ploda na starostenský úřad byl jeho  
nástupcem dne 23. srpna 1937 zvolen právě Petr Zatloukal,  
po dlouhé době lidovec a praktikující katolík. Dokončil stavbu 
silnice na Horní konec a k lesu, o niž měl velké zásluhy ještě 
před převzetím starostenství.
 Komunální volby se v roce 1938 (29.5.) v Bludově nekona-
ly, protože se strany v čase ohrožení republiky předem dohodly 
a nominovaly právě tolik kandidátů, kolik se obsazovalo man-
dátů (zákon tehdy stanovil, že když bylo tolik kandidátů, kolik 
se obsazovalo mandátů, hlasování se nekonalo a kandidáti byli 
prohlášeni za zvolené). V novém zastupitelstvu měli lidovci 10 

a tchán František Březina se odstěhoval na 
výměnek na čp. 138.
 Petr měl spolu s Helenou osm dětí  
– pět synů a tři dcery (Helena, Petr, Fran-
tišek, Josef, Jiří, Václav, Marie, Ludmi-
la). Zdá se, že se zbožnost obou manželů  
projevila i ve volbě křestních jmen dětí 
– kromě jmen po rodičích vidíme jména 
Svaté rodiny, českých zemských patronů  
a patrona bludovského.
 Syn Petr zemřel den po narození,  
ostatní se dožili dospělosti. Tři z nich – 
Jiří, Josef a Ludmila – žili (žijí) v Bludově 
i ve své dospělosti. Dnes již ale ze všech 
dětí žije jen dcera Ludmila, prov. Pospíši-
lová. Vnoučat, pravnoučat a prapravnoučat 
má Petr Zatloukal v Bludově celou řadu 
- jsou to rodiny Zatloukalovy na horním 
konci, Březinova, Smyčkova, Řežucho-
va, Pospíšilova, Unzeitigova, Miklášova, 
Velčovská... Jeden z vnuků Petra Zatloukala, také Petr Zatlou-
kal, byl po dvě volební období v letech 1994-2002 obecním  
zastupitelem, pravnuk Ing. František Březina v letech 2002-2003 
uvolněným místostarostou.
 Zatloukalovo angažmá v komunální politice začalo poměrně 
záhy – snad díky inspiraci v rodině. Jeho otec byl členem obec-
ního výboru v letech 1896-1900 a 1903-1909. Budoucí starosta 
kandidoval (neúspěšně) do zastupitelstva již v roce 1923 na 43. 
místě lidovecké kandidátky (třetí místo od konce), kterou vedl 
jeho tchán F. Březina. Do zastupitelstva byl zvolen o čtyři roky 
později (to mu bylo třiatřicet, na tehdejší politické poměry byl 
mladík), v roce 1931 se propracoval uvnitř strany na devátou 
pozici a ČSL získala 11 mandátů.
 Souběžně se vstupem do komunální politiky se výrazně  
činil v Hospodářském spolku pro Bludov a okolí. V roce 1931 
se stal prvním ředitelem družstva, které provozovalo bludovskou 
mlékárnu (pozdější Nealko). Tato mlékárna byla největším čes-
kým družstevním podnikem na šumperském okrese. Krátce poté 
stál spolu se Zdeňkem Pospíšilem v čele snahy o vybudování 
lihovaru v Olšanech. Kvůli hospodářské krizi nakonec z celého 
plánu sešlo. Po válce ale Zatloukal s Pospíšilem iniciovali zalo-
žení družstva, které do roku 1948 provozovalo zkonfiskovaný 

mandátů, KSČ 6, sociální demokraté 5, ag-
rárníci 4, živnostníci 3 a národní socialisté 
2 mandáty. Ustavující schůze proběhla 26. 
června 1938 a na ní byl P. Zatloukal zno-
vu zvolen starostou, ředitel školy Metoděj 
Kubíček (za sociální demokraty) prvním 
náměstkem a František Vlk (za KSČ) dru-
hým náměstkem.
 To již ovšem byla celostátní bezpeč-
nostní situace kritická. Po Mnichovské 
konferenci připadl Bludov po několika-
denní nejistotě do pásma, které zabrala 
Německá říše, čímž u nás začaly okamžitě 
platit německé právní předpisy (včetně ta-
kových drobností jako okamžitá změna jíz-
dy na silnicích z levého pruhu do pravého, 
což si vyžádalo i v Bludově oběti na zdraví 
a životě), a to i v obecním uspořádání. Za-
stupitelstvo bylo rozpuštěno, hlavní zod-
povědnost za obec měl starosta, který už 

nebyl volen, ale jmenován německými státními úřady.
Celý rok po Mnichově jím v Bludově zůstal právě Petr Zatlou-
kal, neboť Němci neměli svého kandidáta. Obdržel titul Bürger-
meister. Jeho pravou rukou byl nový obecní tajemník Hynek Mi-
nář, bývalý rakousko-uherský a československý státní úředník, 
který skvěle ovládal němčinu (jak píše obecní kronikář – „jako 
svůj jazyk mateřský“). Ten nahradil Františka Juránka, který byl 
obecním tajemníkem téměř třicet let - od roku 1909 (od svých 
dvaatřiceti let) do roku 1938. Poté zůstal na úřadě jako poklad-
ník až do 3. dubna 1940, kdy byl z úřadu pro vyšší věk propuš-
těn. Ještě byl na obecní úřad nakrátko znovu přijat v roce 1943 
pro nedostatek úředníků, nicméně zakrátko onemocněl a v roce 
1944 zemřel. Hynek Minář se místa tajemníka vzdal až v roce 
1944 pro neshody s tehdejším starostou Ottem.
 Petr Zatloukal se ve funkci snažil co nejvíce snažil zmírnit 
dopady okupace. Tak se kupř. přičinil o to, aby byl z vězení pro-
puštěn jeho bývalý učitel (ale současně ideový odpůrce) Rudolf 
Kordas.
 Ke zhoršení situace a vztahů ve vedení obce došlo v břez-
nu 1939, kdy se ředitel bludovských škol (a pozdější předseda 
bludovské NSDAP) Josef Erben stal na bludovském obecním 
úřadě tzv. Amtsleiterem, čímž se stal v některých ohledech  

Petr Zatloukal



Bludovské zajímavosti aneb Jistě víte, že ……….

…..vrchní zahradník bludovského velkostatku Jan Marek  
vyšlechtil v Bludově mimo jiné tři odrůdy jabloní pod názvy 
Sudetská, Bludovská a Markova reneta (Bludovská škola  
v letech 1657 – 2008, Stanislav Balík ml., Stanislav Balík st.,  
a kol., str.19)……………..

………elektrický proud byl do Bludova zaveden v srpnu  
a září roku 1914 a přiveden byl z elektrárny v Háji u Mohelnice 
(Bludovská škola v letech 1657 – 2008, Stanislav Balík ml., 
Stanislav Balík st., a kol., str.20)……………..

….autorem bronzové plakety malíře a ilustrátora Adolfa 
Kašpara, umístěné na pomníku na Tř. A. Kašpara vedle  
cukrárny, je akademický sochař Josef Šejnost. 
 Josef Šejnost se narodil v roce 1878 v obci Těšenov  
u Horní Cerekve. Na uměleckoprůmyslové škole v Praze byl  
studentem Stanislava Suchardy a Vojtěcha Preislera. Od roku 
1911 se věnoval výhradně medailérství.
 Plaketu Adolfa Kašpara věnovalo na věčnou památku  
ministerstvo školství  a národní osvěty, rodná obec a přátelé  
v roce 1935……………………

Eva Kösslerová
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Zatloukalovým nadřízeným. Mezi oběma docházelo k častým 
sporům – především kvůli Erbenově pánovitosti. Ten také nepo-
krytě chtěl Čecha Zatloukala úřadu zbavit. Proti tomu se Zatlou-
kal obratně bránil – i za pomoci Erbenových německých nepřá-
tel. Koncem října 1939 celou situaci vyřešil šumperský Landrat, 
který přijel na bludovský obecní úřad (stále sídlil v budově poz-
dější kavárny Rosso, která se dnes opravuje na obchod) a oba 
dva – Zatloukala i Erbena – na místě z jejich funkcí sesadil.
 Celý první rok německé okupace ale měl Zatloukal a s ním 
i lidovci (Hynek Minář, Melichar Směšný jako lesní hospodář) 
vliv na místní dění. Svědectví prvního poválečného předsedy 
MNV a ředitele školy Václava Blažka, který po roce 1952, tedy 
v době nejtvrdší komunistické totality, dopisoval obecní kroniku, 
je jasné. Ačkoli si právě tehdy mohl do svých politických pro-
tivníků (sám byl sociální demokrat) kopnout a jistě by se zavdě-
čil tehdejším mocným, neudělal to. Naopak – napsal: „Bylo pro 
všechny dobře, že v prvních měsících okupace se v obci domohli 
moci čeští lidé, neboť mohli tak zabrániti a skutečně zabránili 
různým příkrostem okupantů.“
 Po sesazení z úřadu Bürgermeistra se P. Zatloukal stal 
druhým zástupcem (Beigeordnete) nového starosty Antonína 
Winklera. Koncem okupace se stal také tzv. vedoucím sedlá-
ků (Bauernführerem) – ke spokojenosti bludovských českých  
sedláků.
 Část Zatloukalovy vyženěné rodiny se zapojila do odboje 
– ať již v Bludově a okolí (synovec František Ston), tak jinde 
(švagr Josef Březina byl za války po věznění v koncentračních 
táborech popraven v Drážďanech).
 Těsně před koncem války byl v bludovských lázních za  
vědomí a účasti jejich zakladatele a majitele Zdeňka Pospíšila 
založen revoluční místní národní výbor (MNV) (i okresní – tomu 
Pospíšil přímo předsedal). Petr Zatloukal se stal jeho druhým 
místopředsedou (prvním místopředsedou byl Ing. Karel Holou-
bek a předsedou Václav Blažek – blíže viz přespříští pokračo-
vání).
 Po skončení války se musel Petr Zatloukal hájit před no-
vou politickou reprezentací, jejíž část v něm pro jeho veřejné 
angažmá za okupace viděla kolaboranta. Obhájil se dokonale – 
bylo mu např. potvrzeno, že ve své stodole ukrýval zásoby pro 
partyzány apod. Revoluční národní výbor, v němž měli převahu 
komunisté a sociální demokraté, mu svým hlasováním na konci 
května 1945 vyslovil důvěru.
 Ačkoli lidovci vyhráli v roce 1946 parlamentní volby  
(získali 39 % hlasů) a díky tomu posléze obsadili nejvíce 
mandátů v MNV, přesto nezískali post předsedy MNV. 
Petr Zatloukal po volbách pouze povýšil z místa druhého  
náměstka na místo první náměstka předsedy Karla Hrycaje. 

To už ovšem byla jen labutí píseň. Lidovci se Zatloukalem  
v čele hráli pouze hru na zdržovanou, jak co nejvíce omezit  
vliv nastupující komunistické moci. 
 Bludovský Místní akční výbor Národní fronty, ustavený  
čtyři dny po komunistickém převratu 29. února 1948, zbavil 
všechny poslance za ČSL včetně Zatloukala jejich mandátů. Na 
jejich místo dosazeni noví lidé za ČSL členství nepřijali, a tak 
MNV zůstal v neúplném obsazení a jeho úprava se vlekla delší 
dobu.
 Tím končí nesmírně zajímavá a obtížná komunální politická 
dráha Petra Zatloukala, a to vlastně na vrcholu sil – bylo mu  
v té době čtyřiapadesát. Bylo mu souzeno vést obec a působit 
v nejnáročnějších časech – v době nacistické totality a pováleč-
né přípravy na totalitu komunistickou. Byl to člověk „veřejný“, 
veřejné působení mu bylo doslova náplní života. Spolu s ním se 
uzavřela jedna dlouhá kapitola bludovské politické historie – byl 
to poslední starosta-sedlák a také dosud poslední starosta-lido-
vec a aktivní katolík.
 Únorový komunistický převrat dopadl i na širší Zatloukalo-
vu rodinu. Jeho švagr Jan Šaj byl zbaven místa ředitele místní 
střední školy – měšťanky (dnešní druhý stupeň) – tím se nově 
stal lídr komunistů Břetislav Březina. Další švagr František Ston 
a jeho rodina byli již v březnu 1948 připraveni o svou továrnu. 
Ani Zatloukalův statek nebyl ušetřen, když jej syn Jiří, který na 
něm po otci hospodařil, musel posléze vložit do JZD.
 Bývalý starosta zemřel v třiasedmdesáti letech 28. dubna 
1967. Je pochován na bludovském hřbitově před hlavním křížem 
vlevo.

Prameny a literatura:
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. III, od roku 1933, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.
Pamětní kniha obce Bludova, sv. I, 1927-1957, Státní okresní 
archiv Šumperk.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Bludov.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik,  
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.
https://www.myheritage.cz/family-1_1000005_188886402_1888
86402/zatloukal-petr-zatloukal-helena-zatloukalova

Balík, S. st.: Hospodářský spolek pro Bludov a okolí, Bludovan, 
č. 1, roč. 2006.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

Foto: archiv autora
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti duben 2017
Losová Margita, Jánětová Jiřina, Ston Jan, Janíček Zdenek,  
Svršek Alois, Novotná Alenka, Hrochová Ludmila,  
Olejníková Anežka, Směšná Anežka, Hroch Josef,  
Stančíková Božena, Vojtková Mária, Štodtová Marie,  
Strašil Vladimír, Tunysová Marie, Hojgrová Marie,  
Matějčková Marie, Kulhajová Helena, Vyhňáková Karla

   Pro nás jsi nezemřel,
v našich srdcích žiješ dál,

jen svíčku a kytičku na hrob
můžeme Ti dát, chvíli postát 

a tiše vzpomínat
Dne 18. dubna 2017 uplynou dva roky ode 
dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček a pradědeček pan
Josef Krejčí
S láskou vzpomínají synové Josef, František 
a Jiří s rodinami. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 15. dubna 2017 oslaví 90. narozeniny paní 
Anežka Směšná. 

Přejeme Ti hodně štěstí a hlavně spoustu dalších 
dlouhých let. Jen to nej Ti přeje syn s rodinou.
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   Dne 7.4. vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana 
Jaroslava Šnajberka
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi. 
Rodina.

   Dal ses na cestu,
kterou jde každý sám,
Jen dveře vzpomínek

jsi nechal dokořán.
Dne 23.4.2017 vzpomeneme 2. výročí, kdy 
nás opustil náš manžel, tatínek a bratr
Jindřich Klimeš
S láskou vzpomíná manželka a syn.

   Dne 7. dubna 2017 uplyne 10. výročí  
úmrtí pana 
Josefa Snášela
Vzpomíná manželka a celá rodina

   Dne 17. dubna by se dožila paní 
Marie Maulerová
90 let. S úctou a láskou vzpomíná syn Jiří.

   Dne 17. dubna vzpomeneme  
1. smutné výročí, kdy nás opustil  
můj bratr, strýc, pan
David Suchomel

Dne 15. června vzpomeneme také  
1. smutné výročí, kdy nás opustil  
náš tatínek, bratr, strýc, pan
Miroslav Suchomel
Kdo vás znal, ví, co jsem ve vás ztratila.
S láskou na své bratry neustále vzpomíná  
a nikdy nezapomene sestra Marcela s rodinou.

Oznámení lékárny Bludov
Lékárna opakovaně snížila doplatky  
na léky-mnohé budou nižší než v okolních  
i šumperských lékárnách.
Například Detralex 120 tbl  395 Kč.
Snížené doplatky platí pro všechny věkové 
kategorie.
Při větším odběru léků u nás dostanete dárek.
Snížené ceny také na volně prodejné přípravky 
např. Glyvenol 60 tbl  399 Kč.

Aktuální otvírací doba lékárny:
Pondělí      8 – 13:00 hod.
Úterý      13 – 17:00 hod.
Středa        8 – 13:00 hod.
Čtvrtek      8 – 15:00 hod.
Pátek         8 – 12:30 hod.

Vzpomínka
   Děkujeme všem, kteří se dne 3.března 2017 

přišli rozloučit s naší sestrou, babičkou, 
prababičkou, tetou, paní 
Drahoslavou Březinovou
Děkujeme za květinové dary a slova útěchy.
Zarmoucená rodina.
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AKCE V DUBNU 2017
1.4.  

JAGERMEISTER PÁRTY 
Ledově namražený Jagermeister za 30,- Kč  

7.- 8.4. 
HAVANA, BOŽKOV, CAPTAIN 

Ochutnejte všechny druhy rumů z našeho sortimentu
Havana a Captain Morgan za 20,- Kč

Božkov Rum za 15,- Kč 
13.4.-16.4.  

VELIKONOČNÍ PÁRTY
13.3. – ZELENÝ čtvrtek – BOŽKOV ZELENÁ V AKCI ZA 15,- KČ

14.3. – VELKÝ pátek – s veselou hodinkou a 50 % slevou
15.3. – BÍLÁ sobota – vodka 15,- Finská vodka 25,- bílý rum- 20,-

16.3. – VELIKONOČNÍ neděle – za každé dva panáky  
rozdáváme pánům pomlázky

21.-22.4.  
BEAFEETER GIN + TONIC

PO CELÝ VÍKEND V AKCI ZA 40,- KČ
28.– 29.4.  

JACK DANIEL´S PÁRTY  
JACK DANIEL´S CLASSIC, HONEY, FIRE -  V AKCI ZA 45,- KČ

POZVÁNKA
5.4.    Vycházky pro aktivní seniory
7.4.-9.4.  Přehlídka trofejí /KD/
8.4.    Zájezd Kudowa zdroj
19.4.   Vycházky pro aktivní seniory
22.4.   Country bál /KD/
23.4.   Přednáška „Obyčejní lidé“ /kaple svatého Kříže/
25.4.   Zájezd Kudowa zdroj
29.4.   Dětský bazárek /školní jídelna/
29.4.   Zájezd Kudowa zdroj

na duben 2017
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Kulturní dům pořádá zájezd
do Moravského divadla Olomouc  

na romantickou operetu

Země úsměvů
9.června 2017
Cena: 500,- Kč

Odjezd od KD Bludov  
v 17:30 hod.

Přihlášky v KD Bludov
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Stejně jako loni se naše skautské středisko rozhodlo, že si na 
začátek jarních prázdnin vypůjčíme chatu skautů ze Zlatých Hor. 
Původní plán byl takový, že naše výprava bude směřována hlav-
ně na běžky. Z důvodu nepříznivého počasí z toho bohužel sešlo. 
Ale to nás neodradilo a místo běžek jsme program směřovali 
spíše do letního stylu.
 Z Bludova jsme vyrazili v pátek 24. února. Když jsme přijeli 
do Zlatých Hor, tak už bylo šero a všude leželo  10 cm nového 
sněhu. Byli jsme trochu zaskočení, jelikož jsme počítali s úplně 
jiným počasím, ale brali jsme to tak, že si můžeme užít poslední 
zimní radovánky. Po převzetí chaty jsme si dali večeři, kterou 
jsme si přivezli z domu, a po ní jsme si zahráli hru spacák a la 
bomba a jako třešničku na dortu hru Ninjové. Hra bomba a la 
spacák spočívá v co nejrychlejším čase poslat spacák dál vedle 
sedícímu hráči. Háček byl v tom, že styly předávání se neustá-
le měnily, takže se u toho člověk pořádně zapotil. Naopak hra 
Ninjové nebyla tak o rychlosti, jako spíš o bystrosti. Jelikož po 
konci hry bylo už moc hodin, tak jsme mazali do spacáku a na 
kutě. Už ve spacácích jsme si četli knížku od J. Foglara – Ta-
jemství Velkého Vonta, ale myslím, že nebyl snad nikdo, kdo by 
u toho neusnul. 
 Druhý den (tak jako samozřejmě každý jiný) začal rozcvič-
kou. Pořádně jsme se proběhli, protáhli a pelášili na snídani.  
Už u snídaně jsme se dozvěděli, že hned po ní vyrazíme na vý-
pravu. A jak vedoucí slíbili, tak se stalo. Vyrazili jsme směrem 
na zříceninu hradu Edelštejn. Po celou cestu jsme ale museli hle-
dat naši polohu na mapě a plánovat, kudy půjdeme. Pro některé 
to byla hračka a pro některé zas něco nového. Když jsme se 
vyškrábali na Edelštejn, což vám musím říct, byl opravdu krpál, 
tak jsme si dali svačinu. 
 Dlouho jsme neotáleli a hned vyrazili dál. Došli jsme ke 
krásnému kostelu Panny Marie Pomocné, který jsme si i prošli. 
Poté už jsme vyrazili přímo do chaty. Po příchodu jsme si  
udělali oběd, po kterém jsme si dali hodinku pauzu. 
 Nabrali jsme síly a vyrazili do blízkého lesa, kde jsme se 
ocitli v kůži partyzánů stojících proti německé armádě. Náš úkol 
byl zachránit zajaté spolubojovníky a nasbírat potřebné zásoby 
pro odboj. Celé to vyvrcholilo koulovanou, při které jsme mu-
seli udržet oheň a uvařit čaj, a to nebyl zrovna jednoduchý úkol.  
I přes všechna úskalí jsme to zvládli a zahřáli se teplým čajem. 
Večer započala v chatě soutěž „Kurňa, co to je ?!“, na motivy 
stejnojmenné televizní soutěže. V týmech jsme museli plnit nej-
různější úkoly. Od pantomimy až po poznávání hlášek z filmů. 
Tato hra nás bavila natolik, že jsme u ní zůstali skoro až do  
večerky, takže jsme touto hrou pěkně ukončili druhý den.

Skautské dobrodružství ve Zlatých Horách

 Neděli jsme začali opět naší oblíbenou a nepostradatelnou 
rozcvičkou. Hned po snídani jsme se rozdělili do dvou týmů, 
každý z nich dostal seznam věcí, které musel ve Zlatých Horách 
zajistit. Oba týmy dostaly dvě vysílačky a hodinu času na to aby 
vše zajistily. Šlo to v celku dobře, dokonce jsme se mohli ptát 
i lidí, kteří šli kolem. Bylo pro nás sice jednodušší se někoho 
zeptat, avšak mělo to svá rizika. Třeba jeden pán mi poradil  
název potoka, který protéká Zlatými Horami. Ale v chatě jsem 
se nestačil divit. Potok, který mi poradil, se nachází až někde  
za Jeseníkem.
 Po obědě jsme dostali za úkol najít v lese mapové značky, 
díky kterým jsme naplánovali další trasu. Zdálo se to jako jed-
noduchý úkol, avšak k naší smůle ne všechny buzoly pracovaly 
tak, jak měly. Po tomto závodu následovala hra, při které jsme se 
museli dostat přes území „pavouků“ a získat protilátky proti ná-
kaze, kterou způsobili. Tato hra, i přes to, že byla trošku drsnější, 
se tedy hlavně  těm mladším velmi líbila. Po vyčerpávajícím 
dni už jsme si na večer zahráli jen pár klidnějších her a karetní  
hru BANG, což, myslím, uvítal každý. 
 Bohužel nastal poslední den našeho pobytu ve Zlatých  
Horách. Už nás čekal jen úklid. Pustili jsme se do toho pořádně, 
abychom si neudělali ostudu. Po předání chaty jsme se vydali 
na cestu domů. Myslím, že se tato výprava náramně povedla. 
Ještě bych chtěl poděkovat skautům ze Zlatých Hor za vypůjče-
ní chaty, a doufám, že to nebylo naposledy, co jsme ji s naším 
střediskem navštívili.

Lukáš Bryx
Junák, skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Foto: autor Josef Holbík – Kouma

5.4.2017     Šternberk-Muzeum času-hrad.
                 Odjezd vlaku z Bludova v 8:18 hod nebo autobusu  
 dol. konec 7:53 hod,
                 zámek 7:56 hod. V Šumperku přestup na vlak  
 s odjezdem v 8:30 hod směr Uničov.

19.4.2017  Kostelíček-Vápenice-Pod Lovákem-Komňátka 
 -vlakem domů. Délka trasy 11 km.
                 Sraz v 10:00 hod. u kulturního domu. 

VYCHÁZKY SENIORŮ 
duben 2017 
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V Bludově  zvaný jako svatý Floriánek, dohlížející na obec z ulice Jana Žižky.  Známý 
patron nebezpečí vody a ohně se narodil v druhé polovině 3. století v Zieselmaueru  
u Vídně. Již pokřtěný sloužil několik let v římském vojsku, kde se stal vedoucím  
kanceláře místodržícího v římském Lauriaku. Při pronásledování křesťanů na počátku 
4. století  byl taktéž zatčen a při odmítavém postoji byl krutě mučen a nakonec mu byl  
pověšen na krk mlýnský kámen a svržen do řeky Enns. Podle legendy jej voda  
vyplavila na skálu, kde jeho tělo před zneuctěním hlídal orel.
 Památku jako celek tvoří soustava architektonických prvků (podesta, soklík,  
podstavec s římsou, sloup s hlavicí), které jsou lemovány jednoduchým kovovým  
plůtkem. Vrchol památky tvoří socha světce. Světec je oděný jako římský voják do  
stylizované zbroje, levou rukou přidržuje praporec s kovovým, plochým hrotem.  
V pravici drží vědro, z nějž vylévá vodu na hořící dům. Tvář světce je bezvousá, vlasy 
kadeřavé, v čele stažené kovovým lemem přilby.
 Památka pochází z první poloviny 19. století, autor neznámý. Ze záznamů z církevní 
kroniky pana faráře Ermise se dozvídáme: „ …kamenná soška sv. Floriana na kamen-
ném podstavci v horním konci nebyla dlouho církevně posvěcena, nemajíc žádného fondu  
na vydržování. Až Jan Martiňák, domkař v Bludově, fond tento založil, byla r.1886 
posvěcena“. 
 V průběhu své existence byla socha barevně obnovována. Její obnova byla lido-
vým pojetím. Sloup se sochou svatého Floriána byl jako památka zapsán Ministerstvem 
kultury ČR v roce 2012 a dostal přidělené rejstříkové číslo 104867. V roce 2013 byl 
na soše proveden na základě upozornění Ing. Karla Janíčka detailní průzkum stavu  
památky, kde bylo zjištěno silné statistické poškození dříku sloupu a vlastního světce. 
 Do restaurátorských prací se s nadšením pustili v květnu 2014 akademičtí sochaři 
René Tikal a Jakub Gajda a již od září téhož roku svatý Florián opět vévodí danému 
místu s dominující grácií. Oprava byla uhrazena devadesátiprocentní finanční dotací 
získanou Ministerstvem kultury ČR.
 Floriánek stojí na staticky a restaurátorsky vyspraveném soklu s dříkem, na novém 
odpruženém základu. Byla provedena kompletní rekonstrukce barevnosti, preferována 
náznaková barevnost, silně potlačená, pouze v lazurných tónech, vycházející však  
z tónů dochovaných.
 Takto opravený Floriánek se na nás z výšky usmívá a my všichni pevně věříme  
v jeho ochranu před nebezpečím z vody a ohně. Eva Kösslerová

Prosím, seznamme se. 
Sloup se sochou svatého Floriána.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
A OBJEMNÉHO ODPADU

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany,

že se v sobotu

13. května 2017 od 7:00 hodin
(7:00 – 12:15 a 12:45 – 13:45)

uskuteční svoz nebezpečného a objemného odpadu.

Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou přistaveny jen u hasičárny.  
Svoz je určen pouze pro občany Bludova, ne pro podnikatele!!!! Objemný a nebezpečný odpad neukládejte  
na určené místo dříve, než je stanoven termín svozu. Bude zajištěn dohled zaměstnance obecního úřadu.

Do objemného odpadu NEPATŘÍ stavební suť, eternit, zemina či větve.
Pro kovový odpad bude přistaveny samostatně kontejnery.

Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče odevzdávejte v místě zpětného odběru,  
tj. nad zámkem u vjezdu do Bludovské a.s.  

Foto: sochař a restaurátor René Tikal



Lindgren, M. Babičky: den zkázy: Siiri, Irma a Anna Liisa znovu na stopě
  Babičky: mrtvý kuchař: Siiri, Irma a Anna Liisa znovu na stopě
  Babičky: na útěku: : Siiri, Irma a Anna Liisa znovu na stopě
Kessler, L. Baltská spojka: první část z cyklu De Vere Smith
Viilma, L. Duševní světlo
Mlynářová, M. Dáma s prošlou zárukou
Limb, S. Dívka, skoro 16: šílené utrpení
Reerve, P. Mopslíci z ledového severu: potrhlá dobrodružství 
  Goblini
Guenassia, J.-M. Klub nepravidelných optimistů
Hruška, L. Láďa Hruška se vrací: kuchařka pro samouky
Vondruška, V. Msta písecké panny
Šplíchal, A. Na statku: zatáhni a otevři okénko
Erskine, B. Nejtemnější hodina
Gračka, V. Objevovaná Olomouc: zajímavosti ze stavební historie Olomouce
Ribinson, S. Pod povrchem
Krejčí, V. Strašná škola a hrozní učitelé
Walton, S. Víno
  Zajatci oceánu
Francková, Z. Zlatá klec
Kaminská, R. Do školky za kamarády
Třeštíková, R. Dobře mi tak
Follett, K. Hranice věčnosti: třetí část trilogie Století Ken Follett
Hlocká, T. Jedu na Ukrajinu
McGarry, K. Jen si troufni
Hradecký, R. Jágr je bůh: cesta za hokejovým snem
Cejpková, D. Kreativní malování s dětmi
Duenas, M. Mise zapomnění
Fischer, M. Muž, který chtěl být bohatý
French, T. Místo pro tajnosti
Vydrová, M. Můj skřítek Šalvěj: skřítkosnění
Petránek, J. Na co jsem si ještě vzpomněl
Falvey, P. Na vrchol K2: od triumfu k děsivé tragédii
Berner, R. S. Noc: obrázkové příběhy
Brown, S. Nízký tlak
Oftring, B. Objevujeme přírodu
Kaminská, R. Odvážní kamarádi
Lockhart, E. Ostrov lhářů
Klevisová, M. Ostrov šedých mnichů
Flynn, G. Ostré předměty
Herynek, P. Perníčky s láskou pečené
Vorel, G. Podivná vojna: zapomenutí černí baroni šedesátých let
Červenka, J. Prstem po mapě světa
Poznanski, U. Pět
Formanová, M. Případ Pavlína: dramatický příběh světoznámé české modelky
Váňová, M. S tváří beránka
Grueso, N. Samota
Wilson, J. Sladké časy
Hooper, K. Slepá důvěra
Small, B. Soukromá potěšení
Quick, A. Stíny minulosti
Temple, E. Tanec Maora
Flynn, G. Temné kouty
Dawson, L. Ten, kdo odešel
Reid, C. Tři v posteli
Gato Velká kniha her
Bauer, J. Vražedná mšice: detektivní román z doby vlády Václava IV.
Kulhánek, J. Vyhlídka na věčnost
Small, B. Zakázané radosti
Flynn, G. Zmizelá
Vondruška, V. Ďáblův sluha
Aaronovitch, B. Řeky Londýna
Zhřívalová, P. Šťastní a veselé: román o mužích, o kterých ve dvaceti sníte
Mlynowski, S. Žáby a francouzáky: čarodějnice existují!!! Tady a teď

Knihy z výpůjčního fondu pro jarní čtení Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd do Polska

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hod.  

/možnost nástupu Šumperk  
Mototechna 6:15 hod./

Cena: 220,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

Tel.: 583 238 177

Sobota 8.4.2017
Úterý 25.4.2017 

Sobota 29.4.2017 
Úterý 9.5.2017 

Kulturní dům Bludov 
připravuje výstavu 

Můj koníček. 
Tato výstava se v minulých letech setkala  

s velkým zájmem jak návštěvníků,  
tak i vystavovatelů. 

Obracím se na všechny, kteří by se chtěli  
výstavy zúčastnit jako vystavovatelé 
s ukázkami svých sbírek a výrobků,  

aby se co nejdříve přihlásili 
v Kulturním domě Bludov,  

tel.: 583 238 177, 736 609 734,  
kulturni.dum@bludov.cz

Jedná se o všechny druhy koníčků  
– sběratelství, výtvarné práce,  
ruční práce, modelářství atd. 

Výstava bude zahájena  
11. května 2017.

Děkuji A.Z.
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Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 
1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se 
vztahuje: 
-  na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají  
 na území ČR déle než 90 dnů, 
-  a na občany jiného členského státu Evropské unie,  
 kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, 
-  na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale  
 nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 
-  na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný 
zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole  
v termínu zápisu. 
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní 
vzdělávání je považováno za přestupek. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým 
mentálním postižením. 

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání: 
1.  Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá  

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude 
dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. 
Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel 
školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení 
školských obvodů spádové mateřské školy. 

2.  Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období 
 od 2. května do 16. května 2017. 
 Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské 

školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem  
v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách  
nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách 
zřizovatele školy apod.). 

3.  Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. 

 Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), 
jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou 
adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž 
je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede 
zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo 
trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro 
doručování. 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí 
doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce 
nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se 
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 

4.  O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní 
školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů 
nebo do 60 dnů ve složitějších případech. 

5.  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní 
docházky v pracovních dnech: 

  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, 
  po dobu 4 souvislých hodin denně, 
  začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou 

a uvede ve školním řádu. 
 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního 

vzdělávání dítěte: 
  individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce 

písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději 
do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po 
převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně 
bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne 
ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je 
zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných 
výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná 
se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup  
při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou 
osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská 
škola. 

  vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze 
pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě 
přípravného stupně základní školy speciální - informace 
podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy 
speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové 
mateřské škole; 

  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve 
které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; 
zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské 
škole. 

6.  Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, 
pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky  
a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz 

ZÁPIS DO MŠ BLUDOV 10.5.2017
Od 7 – 16 hodin
Předložte:
Občanský průkaz
Rodný list dítěte
Lékařem potvrzený evidenční list dítěte
Vyplněnou přihlášku  
Tiskopisy si vyzvedněte 
3.5.17 při Dni otevřených dveří od 8 - 15 hodin
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Liga mladých hasičů okresu Šumperk 2016/2017.
Liga mladých hasičů pokračovala v sobotu 11.února již čtvrtým 
závodem. Tentokrát se v Rohli bojovalo v dovednostní štafetě. 
Úkolem soutěžních družstev bylo přiřadit správný hasičský pro-
středek a uvázat uzel. Každý člen pětičlenné hlídky mimo velitele 
si svůj úkol vylosoval.
 Bludovská družstva nastoupila po přípravě na nadcházející  
halové mistrovství republiky a na výkonech to bylo znát. Zvítězili 
jsme v kategoriích mladších i starších žáků, navíc nezklamali ani  
ti nejmladší, kteří teprve získávají zkušenosti.
 Bludovská družstva zatím zvítězila ve všech čtyřech kolech 
Ligy a v celkovém hodnocení vedou s velkým náskokem.

Halové mistrovství republiky Havířov 2017.
Po roce opět vítězství.
Nejvýznamnější zimní soutěží bylo neoficiální halové mistrovství 
republiky konané v sobotu 25.února v Městské sportovní hale  
v Havířově. Mistrovství se zúčastnilo 69 družstev z celé České 
republiky, Slovenska a Polska. Naše družstva patřila k největším 

favoritům. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic, uzlové štafetě 
a štafetě 4x40m s překážkami.
 Družstvo mladších žáků obhajovalo titul mistrů republiky  
z loňského roku a od první disciplíny šlo za obhajobou. Fantastic-
kým časem 61,22s zvítězilo ve štafetě dvojic. Pět uzlů uzlové šta-
fety zvládlo družstvo za 36,61s a to znamenalo 3. místo. Poslední 
disciplína štafeta 4x40m s překážkami soupeře doslova dorazila. 
Bludov zvítězil v čase 37,35s. Součet umístění znamenal celkové 
vítězství a tím i obhajobu titulu halových mistrů republiky pro rok 
2017.
 Vítězství na dvou šampionátech za sebou je velice výjimečné  
a o to cennější. Družstvo starších žáků bojovalo neméně srdnatě. 
Štafeta dvojic 53,81s a třetí místo, uzlová štafeta 27,11s - 2.místo 
a závěrečná štafeta 4x40m s překážkami čas 32,15s a vítězství.
V celkovém součtu to stačilo na vynikající druhé místo.
 Bludov si opět po roce získal respekt celé republiky, přesto 
je to pořád začátek hodně náročné sezony, která vyvrcholí účastí 
bludovských hasičů na hasičské olympiádě v Rakousku.

Bludovští hasiči úspěšní i v zimě

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bludov na školní rok 2017/18

Ředitelka Mateřské školy Bludov stanovila následující kritéria, 
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě usta-
novení par. 165 odst. 2 písm. b) zákona č 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, 
kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném 
roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 
mateřskou školu
    I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 
3 let až do začátku povinné školní docházky.
    II.
V souladu s ustanovením par. 34 odst. 4 školského zákona je 
přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní 
docházky a dítě , které nejpozději před 1.9.2017 dosáhne čtyř let 
věku a má trvalý pobyt v obci Bludov.
    III.
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II.,  
vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií, 
uvedených v následující tabulce.

    IV. 
V případě rovnosti bodů může být v ojedinělých individuálních 
případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdě-
lečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který 
není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším 
dítětem.

  Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích 
zemí, kteří mají hlášeno místo trvalého pobytu na území obce. 
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu 
na území České republiky ve smyslu ustanovení par.20 odst.  
2 písmena d) školského zákona

** Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolní-
mu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé 
v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. 
o samoživitelky, osiřelé dítě, kterému v důsledku nepříznivé 
sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem 
na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá 
o posouzení odborných otázek souvisejících se 

 sociální potřebností příslušné správní orgány.
V Bludově 16.3.2017 ředitelka MŠ Bludov

foto: archiv MŠ Bludov

Kritérium body

Trvalý pobyt dítěte *
Trvalý pobyt v obci
Trvalý pobyt mimo obec

10
0

Věk dítěte

2 roky
3 roky
4 roky
5 let (pro případ odkladu školní 
docházky)

0
5

10
12

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu navštěvuje 
sourozenec dítěte
Sociální potřebnost dítěte **
Dítě se hlásí k celodennímu 
provozu
Dítě se specifickými 
vzdělávacími potřebami

30

Za každý den od data 
narození v předcházejícím 
školním roce do srpna 2017

Dvouletí
Tříletí
čtyřletí

0,027
0,027
0 005
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Jablonecké šedesátky.
Ve dnech 11.- 12. března se v atletické hale v Jablonci nad Nisou 
konala první soutěž seriálu závodů Českého halového poháru  
v běhu na 60m s překážkami jednotlivců.
 Celkem do dvoudenního klání nastoupilo úctyhodných 607  
závodníků ve čtyřech kategoriích. Ti bludovští se v žádném přípa-
dě neztratili. Zahajovací kategorie mladších žákyň se stala doslova 
smrští skvělých bludovských výkonů.
 Z celkem 136 děvčat se nejhůře z našich umístila na 64. místě 
Liliana Kulhajová, přesto je toto umístění benjamínka týmu  
vynikající. Následovala na 36. místě Michaela Maturová, 22. místo 
Šárka Krystková, 19. místo Vendula Jílková, 16.místo Tereza  
Holinková, 14.místo Eliška Zaoralová, 10.místo Natálie Kulhajová.
 Jediná závodnice ze všech dokázala zaběhnout čas pod 15s  
a byla to k naší obrovské radosti časem 14,89s bludovská  
Markéta Hrabkovská. Vítězství v takové konkurenci je obrov-
ským zážitkem a povzbuzením. Svou nadvládu Markéta potvrdila 
i ve finálových bězích, kde také zvítězila  časem 14,92s a stala se 
tak absolutní vítězkou Jabloneckých šedesátek v kategorii mlad-
ších dívek.   
 Mladší žáci – 118 startujících a umístění našich – 102.mís-
to Lukáš Matějček také on je benjamínkem a hlavně sbírá cenné  
zkušenosti, 73.místo Matěj Fabiánek, 29.místo David Matějček.
Nejlepším z našich byl na špičkovém 4.místě Ondřej Jašek. Také 
on potvrdil svou formu ve finalových bězích, kde obsadil skvělé 
3.místo.
 Starší dívky – 190 startujících a z bludovského pohledu snad 
jediná kategorie, která nedopadla podle přání, ale je to jen sport  

Ve finálových bězích si Vojta ještě polepšil na skvělé 4.místo. 
Ve starších kategoriích se na předních místech umísťuje spous-
ta reprezentantů, proto se výsledek v první třicítce velice cení. 
Bludovskou účast lze uzavřít větou jednoho ze členů konkurenč-
ního realizačního týmu: „Kde ten Bludov ty talenty pořád bere“. 
Odpověď je jednoduchá, nebere, ale vychovává. Talenty prostě na 
stromě nerostou. Spousta hodin tréninků, podpora rodičů, sponzo-
rů. Výsledkem je, že Bludov je v republice určitě pojmem. Proto 
je třeba poděkovat nejen závodníkům za skvělou reprezentaci, ale 
i všem za podporu.

Liga klasických disciplín CTIF – Hradecký pohár 2017.
Zahajovacím podnikem Ligy České republiky v klasických dis-
ciplínách CTIF se uskutečnil v neděli 5. března ve sportovní 
hale Háječek v Hradci Králové. Jediným zástupcem Olomouc-
kého kraje v Lize CTIF jsou ženy SDH Bludov, které také spolu  
s dalšími týmy budou Českou republiku reprezentovat na hasič-
ské olympiádě v rakouském Villachu v červenci letošního roku.
 Soutěž v Hradci Králové tak byla důležitou prověrkou stavu 
přípravy na tak vrcholnou akci, kterou olympiáda konaná jednou 
za čtyři roky určitě je.
 V zimním období se družstvo žen připravovalo díky vstříc-
nosti Sokolů v tělocvičně a příležitostně v atletickém tunelu  
v Šumperku. Ženy se těmto disciplínám věnují pouze rok a už 
to, že se jim podařilo kvalifikovat se na olympiádu, je obrovským 
úspěchem pro celý Bludov. V Hradci ženy potřebovaly hlavně 
posílit sebevědomí a prověřit natrénované postupy.
 Výsledek předčil očekávání, bludovské ženy, hlavně díky 
pečlivému výkonu, zvítězily a poprvé v historii tak pro Bludov 
získaly vítězný pohár v těchto atraktivních disciplínách.
 Přestože nechceme tento výsledek přeceňovat, je potřeba 
ženám za přístup k přípravě i soutěži samotné poděkovat a po-
přát jim další skvělé výsledky. Účast na olympiádě bude také  
obrovskou finanční zátěží, Bludov bude ve Villachu reprezento-
vat družstvo žáků a družstvo žen. V případě zájmu o sponzorství 
prosím kontaktujte Milenu Sobotkovou, tel. 725132657.
Předem děkujeme za jakoukoliv podporu.

Výprava SDH Bludov v Havířově /autor-hasiči Bludov/

ženy SDH Bludov - 1.místo, Liga CTIF - Hradec Králové  
/autor-hasiči Bludov/

Markéta Hrabkovská, 1.místo  
Jablonec nad Nisou 2017
/autor Adam Mráček/FireTv/

Soutěže hasičů ve sportovním areálu v Bludově v měsíci dubnu:
neděle 23. dubna – Bludovský pohár v disciplínách CTIF,  
zahájení 10,00 hod. (tréninky od 8,30 hod.)
sobota 29. dubna 
– Plamen - žákovské kategorie – štafeta 400m CTIF, štafeta  
   4x 60m - zahájení 9,00 hod.
– Okresní kolo dorostu – zahájení 12,00 hod.

a příště se podaří určitě víc. Umís-
tění děvčat 127.místo Lucie Žen-
čáková, 82.místo Marcela Ficnaro-
vá, 77.místo Štěpánka Březinová  
a 67.místo Vendula Čermáková. 
Ani v této nejpočetnější katego-
rii se děvčata neztratila, jen prostě  
nevyšlo výraznější umístění.
 Starší chlapci, kterých absol-
vovalo závod celkem 163, byli zá-
věrečnou kategorií a Bludov zase 
bodoval. Na 130.místě se umístil 
Jakub Fabiánek, 44.místo Štěpán 
Vojtek. U prvně jmenovaného ještě  
chybí dostatek zkušeností, u druhé-
ho více štěstí.
 Nádherné vystoupení bludovské 
výpravy uzavřel skvělým 6.místem 
Vojtěch Kotrlý. 
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Maškary k vám přišly, hej!
24. února ráno se v lavicích objevilo plno zvířátek, princezen  
i kostlivců, nadpřirozených i přirozených šťastlivců. I vyučování 
bylo trochu jiné, místo paní učitelek ho vedly havajské tanečni-
ce a kraloval mu Masopust. A tak jsme si oživili některé tradice, 
dozvěděli se spoustu zajímavostí, naučili se masopustní říkadla 
a hlavně si řádně zařádili.

„Tydli, fidli, bumtarata, 
otevřete, kmotro, vrata! 
Maškary k vám přišly, hej!
Začal masopustní rej!“... burácely všechny maškary sborem, než 
paní ředitelka oficiálně zahájila masopustní rej. Pak maškary, 
unavené, spokojené, řekly si, že za rok zase sejdeme se.
                                                                Iveta Šejnohová

Zima pomalu končí, dny se prodlužují a jak trávily dlouhé  
zimní večery naše děti s rodiči? Možná společnou hrou, poví-
dáním, čtením pohádek, sledováním televize nebo i vytvořením 
výrobku na tradiční výstavku. Děkujeme všem rodinám, které se 
zapojily a své pěkné a nápadité výrobky, vytvořené tentokrát na 
téma „ v lese“, přinesly. Ke tvoření využily různorodý odpadový 
i přírodní materiál a výstavku si můžete prohlédnout i při Dni 
otevřených dveří v mateřské škole, a to 3. května 2017. 

Kulhajová Miroslava, uč. MŠ
Foto: M. Kulhajová

Zprávy ze ZŠ Bludov

Výstavka v MŠ

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy  
bude probíhat v úterý 11. dubna  

od 12:00 do 17:30 hodin
ve staré budově školy. 

Zákonný zástupce k zápisu přinese k nahlédnutí rodný list  
dítěte a svůj doklad totožnosti. Pokud budete žádat o odklad 

školní docházky, je nutné doložit doporučení školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře  

nebo klinického psychologa.

Recitační soutěž
V měsíci únoru proběhl na naší škole další ročník školního  
kola recitační soutěže. Zúčastnilo se 34 žáků 1.- 4. ročníku. Děti  
si s pomocí maminek připravily krásné básně. Soutěžilo se ve 
třech kategoriích. 
1.třída: 
1. místo - Adam Babnič, 
2. místo - Michal Zubatý, 
3. místo - Gabriela Janzová  
              a Simon Svoboda. 
3. třída: 
1. místo - Ondřej Špička, 
2. místo - Ondřej Ston,  
3. místo - Lucie Opravilová a Viktor Jašek. 
Někteří z nich nás budou reprezentovat v okrskovém kole  
recitační soutěže v Šumperku. Všem soutěžícím blahopřejeme  
a těšíme se na další ročník.      Za porotu Jarmila Březinová

Moravský zvoneček – soutěž  
zpěváčků lidových písní
Ze školního kola pěvecké soutěže 
postoupili do kola okrskového 
tito žáci: David Kubíček, Johanka 
Skoumalová, Zuzana Znojová  
a Tereza Váňová.
  Okrskové kolo proběhlo dne  
20.3.2017 v Šumperku na Komíně.  
Z velké konkurence byli vybráni 
do postupujícího zlatého pásma 
tito soutěžící:
z I. kategorie – David Kubíček
z II. kategorie – Zuzana Znojová.
  Vítězům gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí v okresním kole, 
které proběhne 29. 3.2017 opět  
v Šumperku.

Irena Dokoupilová

2. třída: 
1. místo - Jan Papajk, 
2. místo - Amálie Vojteková, 
3. místo - Dana Březinová. 

Foto: ZŠ Bludov


