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Bludovan

Country seminář

Všem ctenárum Bludovanu
klidné Vánoce, pevné zdraví,

mnoho radosti a úspechu
v novém roce 2019

preje redakcní rada.
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ˇ

ˇ ˇ

Divadelní představení 
Deskový statek

18. listopadu 2018
Autor fotografie: 

A. Znojová

Koncert KPH 
Ludmila Kubíčková, Zuzana Valentová
18. listopadu 2018

Autor fotografie: M. Znojová

Ve dnech 19.-21.10. v KD Bludov proběhl 
již 7. ročník semináře country tanců  
s Mírou Procházkou, který je jedním  
z nejlepších lektorů ČR. Přijelo více než 
50 kamarádů z celé republiky (z Prahy, 
ze Semil, Ostravy, Ostružné, z Velkých  
Pavlovic i ze Zábřeha, Šumperka a další).
 Zkušený lektor nás trpělivě celý víkend 
učil tance kruhové, řadové, čtverylky 

i různé choreografie. Sobotní večer si  
jednotlivé skupiny předváděly svá vy-
stoupení, vyměňovali jsme si zkušenosti  
a prohlubovali přátelství.
 Vždy se těšíme na tento víkend  
a máme radost, že i tentokrát byl pro nás 
pohodářský.

Za Pohodáře Marie Znojová
Autor fotografií: archiv Pohodáři

KULTURNÍ DŮM BLUDOV 
A OBEC BLUDOV

VÁS ZVOU NA

Adventní 
koncerty 2018

I. adventní koncert
MOTÝLI ŠUMPERK a SCHOLA CANTHAREL

Neděle 2. prosince 2018 v 17:00 hod.
Kostel sv. Jiří v Bludově

II. adventní koncert
ZUŠ ŠUMPERK POD VEDENÍM A. MINÁŘE

Neděle 9. prosince 2018 v 17:00 hod.
Kostel sv. Jiří v Bludově

III. adventní koncert
KLARINETOVÝ KVARTET FUNICULAIRE

Sobota 15. prosince 2018 v 17:00 hod.
Kostel sv. Jiří v Bludově

IV. adventní koncert  
a Zpívání u stromu
CLASIC BAND a FARNÍ SBOR  

OD SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ
Neděle 23. prosince 2018 v 17:00 hod.

Nádvoří zámku Bludov

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ BUDE 
VĚNOVÁNO NA DOBROČINNÉ ÚČELY

Příjemné prožití 
vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce přeje

Obecní úřad Bludov
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BLUDOV

Antonín Fojt

Kristián Čestmír Sládek

Šimon Kantoš

Jindřich Šteigl
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Rozálie Jurčíková

Karolína Boráňová

Samuel Micov

Štěpán Malý



Bludovan 3

Bludovan 10/2018

1. zasedání zastupitelstva obce

Ve středu 31. října 2018 se v Kulturním domě od 18:00 do 19:05 
uskutečnilo první zasedání obecního zastupitelstva ve volebním 
období 2018-2022. Přítomno bylo všech 15 nově zvolených  
zastupitelů. Zasedání v souladu se zákonem řídil „starý“ starosta 
Pavel Ston, jako ověřovatelé zápisu byli v průběhu zasedání  
zvoleni Karel Bank a Jaroslav Čech, zápis pořídil tajemník  
Zdeněk Kolínek.

Pracovní orgány, slib zastupitelů, jednací a volební řád
Nejprve bylo nutno provést ověření platnosti volby jednotlivých 
členů zastupitelstva, což obnášelo kontrolu osvědčení o zvole-
ní vydaných Městským úřadem Šumperk. K tomu účelu zastu-
pitelstvo zřídilo mandátovou komisi ve složení Jaroslav Balhar 
(předseda), Jindřich Matěj a Ludmila Skoumalová. Po schválení 
programu jednání schválilo zastupitelstvo jednomyslně zprávu 
mandátové komise, která konstatovala platnost mandátů všech 
zastupitelů.
 Starosta poté přečetl slib členů zastupitelstva ve znění:  
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a je-
jích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Každý 
ze zastupitelů (v abecedním pořadí) poté pronesl slovo „slibuji“  
a složení slibu potvrdil podpisem pod text slibu u předsedajícího.
 Poté zastupitelstvo jednomyslně schválilo jednací a volební  
řád z minulého období s nepatrnými formálními úpravami.
 Zastupitelstvo zvolilo podle volebního řádu volební komisi 
ve složení Stanislav Balík (předseda), Bohuslav Strouhal a Jakub 
Jelínek. Poté bylo jednomyslně potvrzeno, že radu bude tvořit 
starosta, jeden místostarosta a tři další členové rady. Pro to, aby 
byl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn jeden člen zastupitel-
stva (tedy aby jeden vykonával funkci jako své hlavní povolání) 
a aby touto osobou byl starosta obce, hlasovali rovněž všichni 
zastupitelé.
 Volbu obecních orgánů řídil předseda volební komise  
S. Balík. Na pozici starosty obce nominoval právě S. Balík  
již popáté v řadě stávajícího starostu P. Stona. Žádný další  
návrh nebyl vznesen. P. Ston byl starostou zvolen 14 hlasy  
(1 se zdržel). 
 Na místo místostarosty byl nominován rovněž pouze jediný  
kandidát – Josef Ťulpík. I ten byl zvolen 14 hlasy (1 se zdržel). 
Na místa tří radních byli nominováni celkem čtyři kandidáti: 
J. Ťulpík navrhl Romana Holinku; Milan Klimeš navrhl 
Karla Banka; J. Jelínek navrhl Jaroslava Čecha; Karel Směšný 
navrhl Jaroslava Balhara. O kandidátech se hlasovalo 
v pořadí podle počtu hlasů získaných ve volbách. Zvoleni 
byli R. Holinka, J. Čech a J. Balhar, všichni 11 hlasy 
(4 se zdrželi). O K. Bankovi se již nehlasovalo, neboť  
v tu chvíli již byly obsazeny všechny tři pozice.
 Rada obce tak bude v novém volebním období pracovat ve 
složení: Pavel Ston – uvolněný starosta, Josef Ťulpík – neu-
volněný místostarosta, členové rady: Roman Holinka, Jaroslav 
Čech, Jaroslav Balhar. 

Odměny členů zastupitelstva obce 
pro volební období 2018-2022
Měsíční odměny členům zastupitelstva obce se poskytují dle  
§ 71 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Naříze-
ní vlády stanovuje nejvyšší možné odměny pro neuvolněné 
členy zastupitelstva a přesné částky pro uvolněné zastupitele. 

Zastupitelstvo se může usnést o případném krácení odměn pro  
neuvolněné zastupitele, pro uvolněné (v našem případě pro  
starostu) platí výše uvedená v nařízení vlády. Nařízení vlády  
rozlišuje odměny podle velikosti obce a vykonávaných funkcí  
(zastupitel, předseda či člen výboru či komise, radní,  
místostarosta). Zastupitelstvo může rovněž rozhodnout, jestli se 
vyplácí odměny za souběžně vykonávané funkce (třeba radní  
a předseda výboru), nebo jestli se vyplácí jen za nejvyšší funkci. 
V uplynulém období byly v Bludově vypláceny odměny pouze 
za nejvyšší zastávanou funkci, a to ve výši 50 %.
 Jindřich Matěj navrhl, aby byly odměny vypláceny ve výši 
33 % z max. stanovené výše. J. Balhar navrhl vyplácet odměny 
stejně jako v minulém období ve výši 50 % s tím, že ušetřené 
finance budou začleněny do návrhu rozpočtu 2019 do položky 
4341 ostatní sociální péče na pomoc postiženým dětem, lidem 
na vozíku apod. S. Balík podpořil návrh J. Matěje. Upozornil 
přitom na to, že v roce 2018 došlo k většímu navýšení vládní  
tabulky odměn, k dalšímu navýšení má dojít od 1.1.2019.  
Bude-li tedy nyní vyplácena třetina, v absolutních číslech pů-
jde o srovnatelnou částku, jako v letech 2014-2017. Obec ale 
také ušetří víc, nebude muset na odměny vydat tolik, než kolik 
předpokládá vláda. Dále navrhl odměny vyplácet od 1.11.2018, 
a to jen za nejvyšší funkci. M. Klimeš navrhl, aby byly odmě-
ny neuvolněným členům zastupitelstva vypláceny přesně podle 
nařízení vlády. Později upřesnil, že tím myslí ve výši 100 %  
a aby se sčítaly odměny za výkon jednotlivých funkcí, tedy ne  
jen za nejvyšší (toto vzal později zpět). K naplnění návrhu  
J. Balhara o finanční pomoci postiženým dětem, lidem na vozíku 
se dle jeho názoru najdou v rozpočtu jiné rezervy i větší. Luděk 
Březina také podpořil návrh J. Matěje s tím, že navrhuje pone-
chat na zastupitelích, komu ušetřené finance darují.
 S. Balík navrhl o mechanismu rozdělování ušetřených  
financí nerozhodovat na ustavujícím zastupitelstvu, ale vrátit  
se k dané věci na prosincovém jednání zastupitelstva obce. Na 
tomto návrhu se všichni zastupitelé shodli.
 Zastupitelstvo poté v sérii hlasování rozhodlo všemi hlasy, že 
odměny budou vypláceny od 1. listopadu 2018; a 12 hlasy (3 se 
zdrželi), že budou odměny vypláceny pouze za nejvyšší zastáva-
nou funkci. O výši odměn se hlasovalo v opačném pořadí, než 
byly podány. Návrh M. Klimeše, aby byly odměny vypláceny  
v maximální výši, nebyl schválen (3 hlasy pro, 7 proti, 5 se  
zdrželo). Stejně tak nebyl schválen návrh J. Balhara o výši  
50 % (7 pro, 4 proti, 4 se zdrželi). Schválen byl návrh J. Matěje, 
S. Balíka a L. Březiny o vyplácení odměn ve výši 33 % (8 pro, 
2 proti, 5 se zdrželo).

Dotace na akci „Přístavba objektu šaten sportovního hřiště“
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o přidělení dotace na akci 
„Přístavba objektu šaten sportovního hřiště“, kterou přislíbilo již 
v červenci 2017 a potvrdilo v letošním rozpočtu. Dotaci ve výši 
2,75 mil. Kč obdrží SK Bludov, z.s. pod podmínkou, že vyúčto-
vání dotace předloží nejpozději do 31.3.2019. M. Klimeš vyzval 
předsedu SK Bludov L. Březinu, aby zastupitele, především ty 
nové, informoval o celém financování akce výstavby šaten na 
fotbalovém hřišti. L. Březina informoval, že celý projekt ve výši 
7,3 mil. Kč je financován ze zdrojů Ministerstva pro místní roz-
voj ve výši 3,5 mil. Kč, obce ve výši 2,75 mil. Kč, vlastních 
zdrojů ve výši 0,3 mil. Kč a Olomouckého kraje ve výši 0,8 mil. 
Kč. Zastupitelstvo poté smlouvu o poskytnutí dotace jednomysl-
ně schválilo.
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Diskuse
V závěrečné diskusi vystoupil jako první staronový starosta obce 
P. Ston. Poděkoval voličům za nadprůměrnou volební účast i za 
podporu pro něj osobně. Informoval, že na dalším jednání zastu-
pitelstva obce v prosinci proběhne jmenování do orgánů zastu-
pitelstva obce - kontrolního a finančního výboru (jmenování do 
komisí proběhne na prosincovém jednání rady obce), schválení 
změny č. 2 územního plánu a dále je pozván zástupce Ředitel-
ství silnic a dálnic pro Olomoucký kraj, který bude informovat  
o tom, proč se rekonstruuje povrch komunikace na ulici  

Lázeňské a kdy se bude rekonstruovat ulice 8. května. Také  
s ním bude moci zastupitelstvo vést diskusi o obchvatu Bludova. 
Starosta krátce shrnul i své programové priority na páté období, 
v němž má tu čest být starostou Bludova.
 M. Klimeš také krátce poděkoval občanům za účast ve  
volbách a vyjádřil přání, aby rekonstrukce povrchu komunikace 
I/11 neproběhla stejným způsobem jako rekonstrukce I/44.
 Poté starosta poděkoval všem za účast a jednání zastupitel-
stva obce ukončil.

Stanislav Balík ml.

Dotační program obce Bludov na rok 2019

Úvod
Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových 
příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Za-
stupitelstvo si je vědomo důležitosti aktivit občanů obce i spolků 
v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, vzdělávání, 
kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče a veřejné zeleně. 
 Z tohoto důvodu vypisuje zastupitelstvo s oporou v zákoně  
č. 250/2000 Sb., v platném znění Dotační program obce Bludov 
na rok 2019 (dále jen „dotační program“). Dotací se v tomto 
dotačním programu rozumí dotace poskytovaná na účel určený 
poskytovatelem, tzn. programové dotace (ve smyslu § 10a odst. 
2 až § 10c zákona č. 24/2015 Sb.).

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Dotační titul A) Podpora zájmové činnosti mládeže:
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný či 
vzdělávací prvek - např. celoroční výchovná činnost v zájmo-
vých organizacích, pobyt v přírodě, tábory, hudební činnost, 
ochotnické divadlo a výtvarná činnost, apod. 

Dotační oblast Podpora výsadby zeleně a ochrana životního pro-
středí je rozdělena do tří dotačních titulů:

Dotační titul  B1) Výsadba ovocných sadů: 
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stromů 
ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových sadů 
na vlastních, pronajatých či propachtovaných pozemcích kromě 
domovních zahrad).
Dotační titul  B2) Ochrana životního prostředí – prevence: 
Podporováno bude zajišťování prevence chorob rostlin 
a živočichů.
Dotační titul  B3) Ekologické projekty: 
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit. 
Dotační titul  C) Podpora rozvoje sportu:
Podporována bude činnost sportovních spolků a vrcholově 
-reprezentační sportovní činnost bludovských občanů.
Dotační titul  D) Podpora kulturní a spolkové činnosti:
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění  
programu spolku. Tento dotační titul se nevztahuje na spolkovou 
činnost mládeže.
Dotační titul  E) Sociální péče:
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií 
stanovených sociální a bytovou komisí rady obce.
Důvod podpory stanoveného účelu:
Důvodem pro dotační podporu je důležitost aktivit občanů obce  
i spolků v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, 
vzdělávání, kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče a ve-
řejné zeleně pro rozvoj občanské společnosti, a tedy pro kvalitu 
života v obci.

Časové vymezení dotačního programu:
Dotační program má platnost od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu obce na dotační program bude:
700.000 Kč (přesná částka peněžních prostředků vyčleněných na 
dotační program bude známa po schválení rozpočtu obce). 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
Maximální výše dotace pro jednoho žadatele může činit maxi-
málně polovinu celkového objemu peněžních prostředků vyčle-
něných v rozpočtu na dotační program.

Kritéria pro stanovení výše dotace:
Zastupitelstvo při stanovení výše dotace zohledňuje žádanou 
výši dotace, přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto dotační-
ho programu, realizovatelnost projektu, jeho důležitost a dopad 
na kvalitu života v obci. Bere ohled i na dosavadní působení 
žadatele v občanské společnosti v obci. Posuzuje se také využi-
telnost a čerpání poskytnutých dotací z minulých let. 

Okruh způsobilých žadatelů:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově,
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická osoba, 

jejíž organizační složka má sídlo v Bludově,
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov.

Lhůta pro podání žádostí:
Žádosti lze podat od 2. 1. 2019 do 31.1.2019 do 15:00 hodin na 
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov. 

Obsah žádosti:
Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici 
na obecním úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního úřadu 
žadateli poradí, jak formulář vyplnit (formulář bude zvlášť  
pro žadatele-fyzickou osobu a pro žadatele-právnickou osobu).  
Formuláře budou k dispozici i na internetových stránkách obce 
(www.bludov.cz/Obecni-urad/Informace-z-OU). 
V případě, že žadatel použije jiný formulář nebo bude předepsaný 
formulář změněn, bude žádost bez projednání vrácena.

Žádost bude obsahovat následující údaje:
1. identifikační údaje žadatele
 a) je-li žadatel fyzickou osobou, uvede jméno a příjmení, da-

tum narození a adresu trvalého pobytu žadatele o dotaci, 
 b) je-li žadatel právnickou osobou, uvede název, sídlo a iden-

tifikační číslo osoby,
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2. požadovanou částku,
3. popis projektu:
 a) účel, na nějž je dotace žádána, 
 b) jeho odůvodnění,
 c) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
 d) zařazení projektu do příslušného datačního titulu,
4. číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude poskytnuta 

finanční podpora přesahující částku 10.000 Kč,
5. položkový rozpočet projektu,
6. identifikaci osoby (jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu 

a funkci v organizaci), která bude oprávněna k vyřizování zá-
ležitostí spojených se samotným čerpáním dotace (např. před-
seda, účetní organizace)

7. je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci: 
 a) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého 

pobytu) zastupujících právnickou osobu s uvedením práv-
ního důvodu zastoupení,

 b) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého 
pobytu) s podílem v této právnické osobě,

 c) osob (název, sídlo a identifikační číslo osoby), v nichž má 
přímý podíl, a výši tohoto podílu,

8. seznam případných příloh žádosti
9. den vyhotovení žádosti a podpis žadatele (statutárního orgánu 

– jde-li o právnickou osobu) s prohlášením, že všechny uve-
dené údaje jsou pravdivé.

Přílohy žádosti:
1. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, C, D, který 

je právnickou osobou, k žádosti přiloží výroční zprávu o své 
činnosti za předcházející kalendářní rok, která bude obsaho-
vat minimálně: 
a) název, právní formu, sídlo, IČ,
b) počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku,
c) složení orgánů právnické osoby,
d) přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce 

rozdělený na oblast příjmů (rozdělena minimálně na člen-
ské příspěvky, dary, státní dotace, dotace od obce, příjem 
z akcí a ostatní příjmy) a oblast výdajů (rozdělena mini-
málně na odvod členských příspěvků, investice, opravy, 
vybavení, inventář, režie, hlavní činnost),

e) popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendář-
ním roce,

f) popis činnosti určené pro veřejnost v minulém kalendář-
ním roce.

2. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, D, který je fy-
zickou osobou, k žádosti přiloží stručnou informaci o činnosti 
za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat mini-
málně: 
a) popis činnosti (jaké akce a s jakou návštěvností pořádal, 

apod.),
b) pokud čerpal dotace od obce za předchozí kalendářní 

rok, přiloží kopie odevzdaných soupisek předkládaných  
dokladů.

3. Žadatel o dotaci z dotačního titulu C, který je fyzickou oso-
bou, k žádosti předloží zprávu o své činnosti (např. jaké akce 
a s jakou návštěvností pořádal, apod.), při vrcholově-repre-
zentační činnosti žadatel předloží informace o svých výsled-
cích za předcházející kalendářní rok. Pokud žadatel čerpal 
dotace od obce za předchozí kalendářní rok, přiloží i kopie 
odevzdaných soupisek předkládaných dokladů.

4. Žadatel o dotaci z dotačního titulu B1 předloží informativní 
výpis z katastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsad-
bu a kopii katastrální mapy se zákresem plánované výsadby.  
V případě, že se bude jednat o výsadbu stromků do pronajatého 

či propachtovaného pozemku, doloží žadatel o dotaci úředně 
ověřenou kopii nájemní či pachtovní smlouvy na předmětný 
pozemek a originál souhlasu vlastníka pozemku s výsadbou 
stromků z této dotace.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
1. V první fázi hodnotí obecní úřad formální kritéria žádosti. 

Žádost podaná mimo lhůtu pro podání žádosti, žádost neú-
plně vyplněná, podaná na jiném formuláři nebo neobsahující 
předepsané přílohy, nebude dále projednána a bude žadateli 
vrácena bez věcného vyřízení.

2. Poté nastává fáze hodnocení specifických kritérií. Obecní úřad 
postoupí bez zbytečného odkladu žádost, jež splňuje formální 
kritéria k projednání a posouzení příslušné komisi rady obce, 
a to: 
a) dotační titul E - Komisi sociální a bytové;
b) dotační titul A, C, D - Komisi kulturní, mládeže a sportu;
c) dotační titul B1, B2, B3 - Komisi životního prostředí.

3. Komise hodnotí přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto 
dotačního programu, jeho realizovatelnost, důležitost a dopad 
na kvalitu života v obci. Bere ohled i na dosavadní působení 
žadatele v občanské společnosti v obci, a na využití a čerpání 
těchto dotací žadatelem v minulých letech. 

4. Všechny žádosti splňující formální a obsahové náležitosti  
posléze projedná rada obce, která je se svým stanoviskem  
i se stanoviskem příslušné komise předloží k rozhodnutí  
zastupitelstvu obce.

5. Komise rady obce a rada obce mohou navrhovat podmínění 
poskytnutí dotace, zastupitelstvo obce posléze o tomto podmí-
nění rozhoduje. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Žádosti hromadně projedná a o výši dotací rozhodne zastupitel-
stvo obce nejpozději do konce dubna 2019.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2. Dotace se přiznávají na budoucí projekty, na projekty již rea-

lizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštního zřetele 
hodných.

3. Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o dotaci vyrovnány 
veškeré finanční závazky vůči obci.

4. Žadatel musí s obcí uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí dotace.

5. Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a viditelné označe-
ní dokladů, které budou předloženy k vyúčtování dotace.

6. Poskytnutá dotace musí být použita hospodárně a účelně. 
7. Z poskytnuté dotace není možno hradit nákupy občerstvení  

a potravin.
8. Příjemce dotace nesmí poskytnout dotaci nebo její část třetí 

osobě.
9. Pokud bude poskytovatelem dotace zjištěno, že poskytnutá 

dotace byla použita jinak, než na co byla schválena, je pří-
jemce dotace povinen vrátit předmětnou dotaci v plné výši 
na účet poskytovatele dotace, a to nejpozději do 1 měsíce od 
písemné výzvy poskytovatele. 

Obsah veřejnoprávní smlouvy:
O poskytnutí dotace se sepíše s žadatelem smlouva s následují-
cím obsahem: 
a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace,
b) jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, 

je-li příjemce dotace fyzickou osobou; název, sídlo a identifi-
kační číslo právnické osoby, je-li příjemce dotace právnickou 
osobou,
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c) identifikace oprávněné osoby, která je pověřena předložit 
 finanční vypořádání dotace,
d) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace,
e) poskytovaná částka 
f) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,
g) doba plnění, v níž má být dosaženo stanoveného účelu,
h) doba pro předložení finančního vypořádání dotace, 
i) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněž-

ních prostředků splnit (předložení soupisky předkládaných  
dokladů apod.),

j) povinnosti příjemce dotace v případě přeměny nebo zrušení 
právnické osoby s likvidací (je-li příjemcem dotace právnická 
osoba),

k) závazek příjemce dotace k jejímu vrácení v případě nedodrže-
ní nebo porušení stanovených podmínek,

l) dobu pro předložení finančního vypořádání dotace,
m) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy,

Způsob proplácení dotace:
1. Čas plnění je v průběhu příslušného roku, na který je  

dotace schválena. Příjemce dotace je povinen nejpozději  
do 9.12.2019 do 17:00 hodin předložit poskytovateli dota-
ce řádné vyúčtování dotace a za tímto účelem vyplnit přede-
psaný formulář a doložit poskytovateli dotace doklady, kte-
ré budou prokazovat využití dotace v souladu s uzavřenou 
smlouvou. Po kontrole předloženého vyúčtování bude dotace 
příjemci dotace vyplacena. 

2. Částky do 10.000 Kč mohou být vyplaceny hotově z poklad-
ny poskytovatele dotace nebo mohou být na základě žádosti 
příjemce dotace poskytnuty na jeho bankovní účet uvedený 
ve smlouvě o poskytnutí dotace a to do 15 dnů poté, co pří-
jemce předloží poskytovateli řádné vyúčtování dotace. 

3. Částku do 10.000 Kč lze na základě žádosti příjemce dotace 
poskytnout i zálohově.

4. Částky přesahující 10.000 Kč budou po předložení vyúčtová-
ní dotace poukázány pouze na bankovní účet příjemce dotace 
uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace a to do 15 dnů poté, 
co příjemce dotace předloží poskytovateli řádné vyúčtování 
dotace.

5. U dotačního titulu B1 bude dotace vyplacena po souhlasu ta-
jemníka komise životního prostředí, který provede kontrolu 
výsadby stromků do pozemku.

Kontrola čerpání dotací:
Kontrolu čerpání dotací má právo provádět po stránce věcné 
ta komise, která je příslušná k posouzení daného dotačního  
titulu. Kontrolu po stránce finanční provádí finanční výbor  
do 31.1.2020, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.
 Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace 
provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskyt-
nuté dotace. Při této kontrole je příjemce dotace povinen vyvíjet 
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

Zveřejňování uzavřených veřejnoprávních smluv: 
Poskytovatel dotace zveřejní všechny uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace a jejich případné dodatky na své 
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do 30 
dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku s příjemcem 
dotace. 
 Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků bude zveřejněna  
nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Tento dotační program byl schválen Zastupitelstvem obce 
Bludov dne 10.9.2018, usnesením č. 386/Z/18.

Ing. Pavel Ston, starosta obce 

Classic Band Bludov ve spolupráci 
s Farním sborem kostela sv. Jiří v Bludově

   Vás srdečně zvou na

 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
pořádaný dne 6.1.2019

v kostele sv. Jiří v Bludově v 17:30 hod.

Uslyšíte vánoční a jiné skladby světových a našich autorů  
k vytvoření pravé vánoční i novoroční nálady. 

Přijďte se naladadit s námi.  
   

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit 
na opravu bludovských varhan.

       Po koncertě si pro Vás Spolek pro Kostelíček Božího Těla 
připraví malé občerstvení.   

                                                                                                
Využijte také možnosti prohlédnout si betlém.

      Těšíme se na Vás

Dobrovolný hasičský  
sbor v Bludově 

Vás srdečně zve na

Hudba BROADWAY
Začátek ve 20:00 hodin

Bohatá kuchyně a tombola
Zvou pořadatelé

Předprodej vstupenek u paní  
Jarky Kašparové od 5. ledna 2019.

který se koná v pátek

18. ledna 2019
v Kulturním domě Bludov

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka
   

   

   

Dal ses na cestu, kterou jde každý sám.
Jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

Dne 22. prosince uplyne 26 roků  
od výročí úmrtí pana 

Františka Šubrta
S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají nejvíc.
O to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 7. prosince 2018 uplyne 7 roků 
od úmrtí paní 

Boženky Šubrtové
S láskou na svou maminku, babičku 
vzpomínají syn, dcery, vnoučata  
a pravnoučata.

Kdo v srdci žije, nezemřel. 

Dne 16. ledna 2019 by se dožila 90 let paní

Ing. JINDŘIŠKA STONOVÁ
Stále vzpomíná rodina.

Tato svíčka dnes hoří pro tebe,
posíláme tichou vzpomínku do nebe.

Již čtyři roky jsou tomu,
kdy zhasly oči Tvé.

Nezhasnou však nikdy,
vzpomínky na Tebe.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 15. prosince 2018 vzpomeneme 
4. smutné výročí úmrtí pana 

Pavla Feita
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte. S láskou 
vzpomínají manželka, děti a maminka.

POZVÁNKA
prosinec 2018, leden 2019

 

Vše nejlepší k 75. narozeninám,
které naše Maruška Jelínková

oslaví 8. ledna 2019,
přejí

manžel a děti s rodinami

Blahopřání

Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným, chceme Ti říct.
Žij podle svého, měj pevné zdraví, 
narozeniny oslav, tak jak se slaví.

Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.

Věk není, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,

tak ten věk není znát.
Paní Anně Havlíkové všechno nejlepší  

k 80. narozeninám,
kterých se dožívá dne 17.1.2019

přejí synové Jaroslav a Pavel  
s rodinou a sestra s rodinou

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU BLUDOV 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 10. prosince 2018 od 18:00 hod. 

proběhne v Kulturním domě 
2. zasedání zastupitelstva obce.

Všichni jste srdečně zváni.

 20.12. běžný provoz
 21.12. omezený provoz
SO 22.12. ---------
NE 23.12. ---------
 24.12. Štědrý den
 25.12. 1. svátek vánoční
 26.12.      2. svátek vánoční
 27.12. zavřeno
 28.12. zavřeno
SO 29.12. ---------
NE 30.12. ---------
 31.12. zavřeno
 01.01. Nový rok
 02.01.      běžný provoz  

Pokladna v roce 2018 otevřena do středy 19.12.2018 včetně. 
Pokladna v roce 2019 otevřena od středy 02.01.2019.

Ne 2.12. 17:00 hod. I. Adventní koncert /Kostel sv. Jiří/
      Motýli Šumperk a Schola Cantharel /Fr/
Pá 7.12. 17:00 hod. Mikulášská besídka pro děti /KD/
So 8.12. 14:00 hod. Mikulášská beseda pro seniory /KD/
Ne 9.12. 17:00 hod. II. Adventní koncert /Kostel sv. Jiří/
      ZUŠ Šumperk pod vedením A. Mináře
Po 10.12. 18:00 hod. Zasedání zastupitelstva obce /KD/
Čt 13.12.   Vánoční koncert žáků M. Machaly /KD/
So 15.12. 9:00 hod. Šachový turnaj /KD/
So    15.12.  17:00 hod. III. Adventní koncert /Kostel sv. Jiří/  
      KLARINETOVÝ KVARTET FUNICULAIRE
Ne 23.12. 17:00 hod. Tradiční zpívání u stromu – IV. Adventní  
      koncert /nádvoří bludovského zámku/
Po 31.12.   Silvestr v KD /KD/
Pá 11.1.    Obecní ples /KD/
Pá 18.1.    Hasičský ples /KD/
Pá 25.1.    Myslivecký ples /KD/



Tříkrálová sbírka 2019 & Betlémské světlo 2018
V lednu 2019 proběhne opět celostátní 
Tříkrálová sbírka, jako vždy i v Bludově. 
Místní skautky a skauti budou koledovat  
v sobotu 5. ledna 2019 od 8.30 do čas-
ného odpoledne. 
 Někdy v této době by k vašemu 

nejbližším okolí. V  roce 2019 chce Charita 
podpořit Centrum pro rodinu v Šumperku, 
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy  
a dívky, z.s., část přerozdělených peněz 
poskytneme na přímou pomoc pro občany, 
kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Pouze  
5 % jde pak na celostátní projekty a režie  
sbírky.

domu měli zavítat tříkráloví koledníci s úředně zapečetěnou po-
kladničkou označenou logem charity a vedoucí skupinky bude 
mít průkazku se jménem a číslem pokladničky. Koledníci spolu 
se zpěvem tříkrálové koledy budou prosit o příspěvek pro po-
třebné – chudé, nemocné, bez domova, v nouzi.
 Pokud chcete mít jistotu, že se k vám dostaneme, prosím, 
zkontrolujte si své zvonky. Z vlastní zkušenosti vím, že se k vám 
často nedostaneme jen proto, že nefunguje zvonek (třeba bez-
drátový mívá v mrazu velké problémy). Také se občas stane, že 
na brance (plotě) je cedulka „Pozor, zlý pes“, ale zvonek je až 
u dveří. Malé koledující děti takovému riziku nevystavíme a od 
domu musíme odejít. Pokud se tedy náhodou nepotkáme, věřte, 
že to není z naší strany zlý úmysl.
 Pokud bychom se minuli a Vy přesto chtěli do Tříkrálové 
přispět, můžete i jinými způsoby, než přispět rovnou do kasičky: 
Zašlete dárcovskou SMS na číslo 87 777. Vybrat si můžete ze tří 
výší daru – 30, 60, 90 Kč. Pro první zašlete DMS ve tvaru DMS 
KOLEDA 30, pro druhou DMS KOLEDA 60, pro třetí DMS 
KOLEDA 90. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslá-
ní DMS na číslo 87 777 vám každý měsíc bude automaticky 
odečtena příslušná částka - DMS TRV KOLEDA 30, nebo DMS 
TRV KOLEDA 60, DMS TRV KOLEDA 90.

Nebo můžete peníze poslat na sbírkový účet 66008822/0800,  
variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 
558 (bezhotovostní převod), specifický symbol: jakékoli číslo.
Přispět lze i za pomocí platební karty – na této webové adrese: 
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/

Komu výtěžek sbírky pomáhá? Z daru, který vhodíte kolední-
kům do kasičky, pomůže největší část přímo v Bludově nebo 

 Nápis, který koledníci na Vaše přání na Vaše dveře či veřeje, 
píšou požehnanou křídou - K+M+B+2019 – znamená Christus 
Mansionem Benedicat – Nechť Kristus žehná tomuto domu  
v roce 2019.
 Nežli se v novém roce rozejdeme po koledě, přivezeme před  
Vánoci do Bludova Betlémské světlo, které zvěstuje pokoj  
lidem dobré vůle. Starým a nemocným lidem jej budeme rozná-
šet v sobotu 22. prosince 2017 od 14.00. Zároveň bude k dispo-
zici i v kostele.
 Závěrem mi opět dovolte poděkovat všem, kteří našemu 
skautskému středisku v uplynulém roce jakkoli pomohli.  
V letošním roce se nám podařilo získat pozemky pro vlastní  
tábořiště na Drozdovské Pile. Děkujeme těm, kdo přispěli,  
abychom brzy mohli uhradit půjčku, kterou jsme si vzali  
– rodičům, našim příznivcům, některým bludovským podnika-
telům. Zvláštní poděkování patří obci Bludov za mimořádný 
velkorysý finanční příspěvek, stejně jako za pravidelnou velkou 
podporu, kterou nám poskytuje.
 V neposlední řadě chci poděkovat všem rádcům, rádkyním, 
činovníkům a vedoucím, kteří bezplatně věnují desítky hodiny 
měsíčně tomu nejhodnotnějšímu, co mohou dělat: zušlechťování 
naší mládeže.
 Všem bludovským občanům přejeme požehnané Vánoce  
a vše dobré v novém roce 2019.

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce

skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Skautské dobývání hradu

V sobotu 10. listopadu 2018 jsme se sešli v půl deváté u klubovny. 
Společně jsme se vydali na místo v bludovských lesích, kde se 
„bitva“ odehraje. 
 Odložili jsme si věci a začali hrát první hru, kde byly dvě 
skautské družiny proti sobě; pár vlčat bylo přidáno ke každé  
družině. Vyhráli Lišáci, poté zase Jeleni, bylo to vyrovnané.
 Po malé svačině jsme se rozdělili do týmů, ve kterých jsme 
hráli to pravé Dobývání. Smysl hry je takový, že jsou dva týmy, 
které proti sobě hází hadrové koule, jeden zásah znamená, že 
se musí vrátit na základnu oživit. Jeden tým, který útočí, má 
za úkol sebrat vlajku druhému týmu, který brání hrad, a musí ji 
donést na svou základnu. Když jsi zasažen při unášení vlajky, 
musíš vlajku položit na zem a jít se oživit! 
 Dvakrát jsme se vyměnili v rolích obránce a útočníka. Poté 
jsme si dali ještě jednou Lišáci proti Jelenům, ale tentokrát  
zásah znamenal „smrt“. A po všech těch bojích, které nás  
obzvlášť bavily, jsme se vrátili domů. Vážně skvělá akce!!! 

ses. Karolína Juránková
2. oddíl Bludovit

Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
Autor fotografií: František Čmakal
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Česká kniha rekordů a třetí zápis pana Karla Adama v ní!

Dne 26. května 2018 byl v rámci akce Odpoledne s muzikou 
aktualizován rekord pana Karla Adama. Někteří z Vás se rekordu 
účastnili, nebo o rekordu slyšeli a proto ví, kolik přítisků k poš-
tovním známkám s bludovskými motivy, které fotí pan Baslar, 
Karel Adam od roku 2003 vydal. Malou nápovědou může být 
informace, že počet známek se shoduje s roky, které slaví letos 
naše republika. Ano, má jich celkem 100 a může se pyšnit již 
třetím zápisem do České knihy rekordů. Pan Adam nejenom že 
motivy sám vymýšlí a stará se o jejich realizaci do podoby plat-
né známky odpovídající typu A, ale stará se i o to, abyste mohli 
tyto známky posílat jako kuriozitu z Bludova svým známým. 
Kdykoliv potkáte pana Adama, je připraven Vám známky oka-
mžitě zajistit. Na kulturních a společenských akcích v Bludově 

a blízkém okolí ho potkáte u stolečku, kde nabízí k prohlédnutí 
a k prodeji právě tyto známky. Rád se skrz známky seznamuje 
s novými lidmi. Na poslední akci si o svém koníčku povídal  
s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Ladislavem Oklešťkem. 
Během přátelského rozhovoru hejtman Olomouckého kraje  
přislíbil, že pana Adama osobně doma navštíví a rád se dozví 
více o filatelii a netradičním koníčku.
 Bludovského filatelistu můžete v nejbližší době potkat  
například na vánočních trzích v Oranžerii, nebo si známky  
zakoupit v Kulturním domě Bludov.

Napsala Anna Znojová
Autor fotografií: J. Baslar

Mladá rodina hledá 
ke koupi byt 

nebo malý domek  
v Bludově.

Platba v hotovosti.
Tel.: 737 64 88 44

Mladá rodina s jedním dítětem  
(stáří 3 měsíce) 

hledá na dobu cca 9-ti měsíců 
(od března 2019 do listopadu 2019)

 pronájem bytu nebo části domu 
nejlépe zde v Bludově. 

Důvodem je rekonstrukce vlastního domu. 
Děkujeme za případné tipy či nabídky. 

Tel.: 732 206 863.
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Příjemné prožití 
vánočních svátků 
a štastný nový 

rok 
vám přeje 
SPOZ 

1. ADVENTNÍ 
KONCERT

NEDĚLE 2. PROSINCE 2018 V 17:00
HOD. 

V KOSTELE SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ

KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE NA

VYSTOUPÍ:

MOTÝLI ŠUMPERK 
        a SCHOLA 
    CANTHAREL 

dobrovolné vstupné bude věnováno na
dobročinné účely

(Francie)

Tradiční zpívání u stromu 
na nádvoří 
bludovského zámku 
 
23.12.2018 v 17 hod. 
 
Srdečně zve rodina Mornstein-Zierotin, obec Bludov, 
zpěváci od Sv.Jiří v Bludově společně 
s pěveckým sborem ZŠ Bludov pod taktovkou Ivana Zely 
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Zveme vás na „tradiční“ putování 
za vánoční atmosférou 

 Kdy?     8.12.2018, odjezd v 5:45 od zámku 
 Co se nabízí?  Štamprlička na zahřátí v autobusu 

                             Návštěva hradu Karlštejn 
                            Oběd v podhradí 
                            Svařák na Staromáku 

 
 

Zájemci volejte na : 603 513 593  
doprava: 200,- hrad: 180,- 
 

 
Pořádá AGREGA,a.s. 
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Mobilní aplikace

Aktuální informace o dění v obci teď nově 
i ve vašem mobilním telefonu 
– prostřednictvím aplikace „Česká Obec“  

Nejen obec Bludov se zapojila do projektu „Česká Obec“. 
Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na 
kterém občané českých obcí, městských částí a měst získají 
rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen 
o své obci, ale např. i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný 
čas, kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá.
  
Zeptali jsme se proto projektového manažera České Obce 
pana Davida Jedlinského, čím je tato mobilní aplikace  
zajímavá?
Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo, 
které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný  
a praktický komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice? 
V místním tisku, ve vaší obci, e-mailem, nebo jste prostě ve své 
volné chvíli navštívili webové stránky a posléze se dověděli, že 
se např. událo něco, co jste potřebovali vědět o dvě hodiny dří-
ve, nebo si případně potřebujete nové informace poznamenat 
do svého kalendáře, abyste na ně nezapomněli. A právě mobilní 
aplikace Česká Obec, kterou nejen Bludov využívá a je přímo 
propojena s vaší radnicí, která vás tak může o dění ve vašem 
obci informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje s obrázky, 
videi, textem, externími odkazy, najdete tu důležité kontakty na 
vaši obec a zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem 
mobilním telefonu, takže si např. upoutávky na kulturní akce ve 
městě můžete do kalendáře přímo ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní aplikace 
jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen obec Bludov, ale také jiné obce, 
městské části (pokud jsou do projektu Česká Obec zapojeny),  
a to jednoduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci.  

Získáte tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají, nebo 
kde se momentálně nacházíte.
A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat? 
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tab-
lety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone). Zde je 
jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ 

nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte 
Česká Obec,

• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém 

horním rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj se zob-
razí žluté pole s nápisem „Přidat Obec“, po kliknutí na něj 
můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete 
sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, která obec 
má být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte a pře-
táhnete nahoru či dolů,

• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, 
zobrazí se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec za-
pojená do projektu Česká Obec, zobrazí se dané pří-
spěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním,  
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Aplikaci Česká Obec  
stahujte buď přes  

GooglePlay nebo App Store

že s námi nespolupracuje.
• obce sledujete přejetím prstu 
 po displeji vlevo či vpravo.
Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, 
což zabere minimální místo v paměti 
vašeho mobilního zařízení. Na nové 
události vás upozorní prostřednictvím 
notifikací (upozornění) a na váš po-
žadavek si načte pouze vybraný pří-
spěvek, který vaše město zadá. Je tedy 
šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
… a doufám, že se mobilní aplikace  
stane nedílnou součástí vaší obce.

Děkujeme za rozhovor.
Autoři rozhovoru 

zaměstanci obecního úřadu.

Šachový kroužek při KD Bludov a Kulturní dům Bludov 
pořádají 6. ročník 

VÁNOČNÍHO TURNAJE V ŠACHU
O putovní pohár starosty obce

V sobotu 15. prosince 2018 zahájení 9.00 hodin 
/žáci, dorost, dospělí/

Prezentace od 8.00 hod.
Ceny zajištěny

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov pod vedením
Jaroslava Dobeše.

Přihlášky do 13. prosince 2018 on-line na web, 
nebo na adresu pořadatele.

Jaroslav Dobeš, Na Hradě 289, 789 61 Bludov
www.otisek.com/mohelnice (od 3.prosince 2018)

Turnaj se koná za podpory obce Bludov.
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Vánoce 2018
v Zámecké oranžerii 

Bludov
Čt 13.12. – Pá 14.12.
Čt 20.12. – Pá 21.12.

 Vždy od 14.30 do 20.00 hod.
Vánoční atmosféru navodí STÁNKY plné vůně 
medoviny, punče, svařeného vína, grilovaných 

specialit a dobrot z domácí zabijačky,
zvěřinový guláš. Chybět nebudou ani vánoční 

stromky a dekorace, rozličné dárečky,  
keramika dílny žáků ZŠ.

ŽIVÉ RYBY v pátek 21.12.

Doprovodný program: 
Čt 13.12. /18.00 hod./  

Vystoupení dětí ZŠ 
 

Pá 14.12. /18.00 hod./
 Koncert Classic Band pod taktovkou Ivana Zely

 
ČT 20.12. /18.00 hod./ 

Koncert mladých muzikantů pod vedením M.Machaly  
 

Pá 21.12. /18.00 hod./  
Vernisáž „Ohlédnutí“ výtvarné práce bývalých  

i současných žáků ZŠ s hudebním doprovodem
19,30 hod. OHŇOSTROJ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Na s Vámi příjemně strávené chvíle v čase adventním  
se těší pracovníci Obecních lesů Bludov s.r.o.

Přijímáme objednávky 

na živé ryby.

Z návštěvní knihy na Brusince
Návštěvní knihy nacházíme na různých kopcích a rozhlednách. 
Také na Brusince byla připevněna schránka na sešit, aby mohli  
návštěvníci zapisovat svoje zážitky a postřehy. Jenže nenechavci  
napřed zcizovali sešit na zápisy, poté jeden i zapálili. A brzy někdo 
zničil i plechovou schránku. Proto bývá návštěvní kniha k dispozici 
jen v době dobrovolnické služby, tedy o víkendech a svátcích. 
 Z letošní turistické sezóny máme spoustu a spoustu zápisů. 
Někteří se jen podepíší, jiní připojí pochvalná slova k místu a kon-
strukci Brusinky. Pokud jsou zápisem pověřeny děti, které ještě  
neumí psát, tak něco nakreslí. Návštěvníky prosíme, aby nám taky 
napsali, odkud k nám přijeli. Takže víme, že nás navštívili malí i velcí 
z Prahy, Kyjova, Věřňovic, Brna, Opavy, Těšína, Holešova, Hradce 
Králové, Gotwaldova – Zlína, Chocně a Vysokého Mýta, Javorníku, 
Ostravy, Frýdlantu nad Ostravicí, Uherského Hradiště, Blanska, 
Chotusic, Suchovršic, Stachuzova z kraje Vysočina, Karlových 
Varů, Markvartovic, Ráb u Pardubic, Moravské Třebové, Prostějova, 
Bílovic u Uherského Hradiště, Hlučína, Plzně, Loun, Domašova 
u Šternberka, Morkovic, Kroměříže , Dolních Břežan, Broumova, 
Budišova u Třebíče, Studnice, Slatiny, Olomouce, Ráb u Pardubic, 
Nasavrk, Šternberka. Ale také z bližšího okolí, ze Zvole, Bohuslavic, 
Uničova, Šumperka, Dubicka, Oskavy, Leštiny, Hrabové, Zábřeha, 
Bohutína, Nového Malína a Úsova, Petrova - Terezína. Také  
několik návštěvníků bylo ze Slovenska, např. z Piešťan a Těrchové  
a z německé Jeny. Z největší dálky ovšem přijeli v červenci slečna 
Nana s českými kamarády z tureckého Narcinu a v srpnu pan Bang 
z Vietnamu se slovenskými kamarády. 
 V době víkendových služeb jsme napočítali téměř 5 000  
návštěvníků. Přicházejí jednotlivci, mladé páry, skupinky kamarádů, 
prarodiče s vnoučaty, mladí rodiče s malými dětmi, organizované 
skupinky dětí např. oddělení družiny nebo bludovští hasiči. Pravi-
delně přicházejí také děti z bludovských lázní, v poslední době spíše 
přijíždějí na koloběžkách v rámci Fitkoloběhu. Někteří chodí pěšky, 
jiní se vypraví na cyklovýlet. Už zde byla několikrát i skupinka 
výletníků na koních. Často páníčky doprovází i čtyřnozí kamarádi. 
Největší počet návštěvníků ovšem bývá při akcích jako je např. dra-
kiáda, kterou pořádají již 23 let na Brusince na sv. Václava bludov-
ští skauti, při Slunovratu nebo Česko zpívá koledy, které pořádají 
ochránci přírody.
 Těší nás pochvalné zápisy:“Příjemné překvapení a konstatování, 
že tato vyhlídka tu prostě vzniknout musela.“ nebo „Udělali jste to 
tu hezký.“, „Pěkná stavba na pěkném místě, určitě se sem vrátíme.“, 
„Na cestě po rozhlednách jsme se zastavili i zde na Brusné a pře-
kvapil nás zajímavý vzhled rozhledny. .Moc pěkná.“, „Na doporu-
čení dcery jsme zajeli na tuto vyhlídku, prý je ze všech rozhleden  
v okolí nejzajímavější. Měla pravdu.“, „Je to tu hezké jako u nás důle 
na mojem Slovácku.“, „Přijeli jsme na doporučení kamarádů. Krásný 
výhled. Budeme doporučovat dál.“, Milá obsluha. Co nevidíte 
sami, rádi vám ukáží“, „Moderní a bezpečná konstrukce s úžasným  
výhledem na Jesenicko“. Někteří přímo zaveršují:
Přijeli jsme ze Zlína, je tu krásná krajina. 
Vrátíme se příště zase, v nějakém příštím čase.

 Ze zápisů v návštěvní knize vybrala Jana Holinková

autor fotografie JENA Šumperk autor fotografie J. Holinková

Při příležitosti založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Bludově před 140 lety, 
bude dne 6.1.2019 v 8.45 hod. 

v kostele Sv.Jiří v Bludově sváteční 
tříkrálová mše svatá 
za všechny zemřelé  

a žijící bludovské hasiče 
a jejich rodiny. 

Jste srdečně zváni.
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Zdravá pětka v MŠ MŠ Bludov získala titul Zelená škola 
Olomouckého krajeŘíká se: „Ve zdravém těle zdravý duch“, a proto vedeme děti ke 

zdravé výživě, pozitivnímu přístupu k pohybu. Součástí vzdě-
lávání v oblasti zdravé výživy je i celorepublikový program 
„Zdravá pětka“ pro mateřské a základní školy. Naši školu na-
vštívila paní lektorka, která měla pro děti připravený hodino-
vý program. Ten byl plný her, hudby a prožitků spojených se 
zdravou výživou. Děti si připravily zdravý talíř plný zeleniny 
a ochutnávaly podle svého přání, proměnily se ve zdravé i ne-
zdravé potraviny, zatancovaly si a seznámily se s kreslenou 
postavou Péti, který byl velmi nemocný, protože se stravo-
val opravdu nezdravě. Co by to ale bylo za kamarády, kdyby 
Péťovi nepomohli!  Po celou hodinu dělali všichni vše pro to, 
aby se Péťa naučil zdravě jíst a aby se uzdravil☺. Podařilo se, 
Péťa byl zdravý a děti si odnesly spoustu poznatků o tom, co 
můžou udělat zdravým životním stylem pro své vlastní zdraví.

Bc. Kateřina Nétková

Zelená škola Olomouckého kraje je ocenění nejlepších škol,  
které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. Ocenění se uděluje v sedmi  
kategoriích: mateřská škola, základní škola pouze s 1. stupněm, 
základní škola s 1. a 2. stupněm, gymnázium, střední odborná 
škola, střední odborné učiliště. V každé kategorii z přihlášených 
škol získá titul pouze jedna. Za získáním tohoto titulu je skryta 
dlouhodobá práce v oblasti environmentální výchovy. 
A na co všechno se v environmentální výchově zaměřujeme? 
Jsme školou, která vede děti k ochraně přírody, šetření pří-
rodních zdrojů, k ekologickému myšlení a chování. Na školní 
zahradě máme vybudovanou přírodní učebnu, kde mohou děti 
pozorovat změny v ekosystému přírodním (louka) i umělém 
(bio sad, jezírko, záhony) po celý rok. Součástí zaměření se na  
přírodu je zapojení se do mezinárodního programu Ekoškolka, 
do sítě celostátního programu Mrkvička, získání certifikátu  
Přírodní zahrada.
A co plánujeme dál? V příštím roce budeme usilovat o získání 
titulu Ekolškolka, dále prohlubovat práci na environmentální 
výchově a osvětě a pokusíme se obhájit titul Zelená škola  
Olomouckého kraje.

Bc. Kateřina Nétková

Dýňování 2018
I letos jsme se sešli v naší mateřské škole na oblíbené akci  
„Dýňování aneb v Bludově se duchů nebojíme“.
 Rodiče s dětmi si přinesli vydlabané dýně, které pak spo-
lu různě vykrajovali a zdobili. Fantazie a nápadů bylo mnoho  
a vznikly z toho nádherné výtvory,  které jsme vystavili na para-
petech oken v přízemí naší mateřské školy. Děti se pak setkaly  
s Bílou paní a ta je provedla po cimbuří z nedalekého hradu 
Bouzov a měla pro ně připravené různé dobroty. Kdo chtěl, 
mohl si dle své fantazie vyrobit krásný čepec, podobný tomu, co  
zdobil její hlavu. 
 V přízemí byla pro děti připravena strašidelná cesta se  
spoustou pavouků, štírů, pařátů a různých překvapení. Sem 
vkročili jen opravdoví hrdinové. Ale ten pocit po jejím zdolání 
byl, dle dětí, úžasný. Ještě druhý den hovořily s rozzářenýma 
očima o strašidelném putování . 
 Na závěr měli všichni možnost ochutnat tři druhy dýňových 
polévek, které připravily děti ve třídách podle svého receptu  



CESTA ZA PÁTÝM TITULEM
Se zlatým hattrickem se nespokojili. Zdeněk Plhák z Bludova  
a Stanislav Hutira z Kunčiny u Moravské Třebové vládnou  
mezinárodnímu mistrovství republiky v sidecarcrossu i nadále. 
Sehraná posádka na konci letošní sezóny zkompletovala už pátý 
veteránský titul v řadě!
 V úvodních třech závodech neslavil vítězství nikdo jiný než 
obhájci loňského prvenství. Postupně triumfovali v Mohelnici, 
Petrovicích u Karviné a Stříbře. Do té doby bezproblémová 
jízda za dalším republikovým úspěchem se zkomplikovala až  
v Dalečíně. „Při kvalifikaci se nám ulomily dva zuby v převo-
dovce a bylo po výsledku,“ odtajnil Plhák. 
 Se svým dlouholetým parťákem si střihli i jeden podnik  
mistrovství světa. Vloženou kategorii na kramolínské trati  
dokončili na třetí příčce.
 Na dalečínskou smůlu nechali zapomenout v Ledči a Bře-
zové, kde byli znovu nejlepší ze všech. Přesto si nemohli být 
ničím jistí až do poslední chvíle závěrečného závodu. Situaci jim 

zkomplikovalo Hutirovo zranění a také další nesnáze technic-
kého rázu. „I když měl Standa zlomenou ruku, nechyběli jsme 
ani v Kramolíně a Horním Újezdu. Nakonec nám umístění na  
čtvrté a třetí pozici stačila k tomu, abychom se stali mistry  
i letos. Ale že to byly nervy,“ odfukoval s úlevou v hlase  
Zdeněk Plhák a narážel přitom na nepříjemné trable s poroucha-
ným motorem. „Byly natolik vážné, že jsme se během újezd-
ského dramatu ocitli mimo hru. Naštěstí nás nenechali ve šty-
chu týmoví kolegové Mirek Jurka a Lukáš Sekanina, kteří nám  
zapůjčili svoji motorku. Moc jim za to děkujeme,“ vzkazovali na 
dálku členové šumperského SIDE MX CLUBU. 
 Jejich zapálení pro věc podporují nejen sponzoři, ale i obec 
Bludov. „Bez finanční přízně a nezbytné pomoci bychom  
nemohli existovat. Obrovsky si toho vážíme,“ ujišťoval Plhák. 

Petr Fišer   
týdeník Týden

a mohu říci, že všechny byly výborné. Také pečená dýně  
s medem a oříšky rodičům i jejich ratolestem chutnala. Při  
loučení děti dostaly papírový hrad, který si doma mohly dozdo-
bit podle svých představ.
 Dle slov rodičů se letošní ročník „Dýňování“ vydařil a těší se 
už na příští setkání.

Hana Roupová
Autor fotografií: Hana Roupová
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ZŠ Bludov

Kreslíme pro Nadaci pro lidská práva
Děti z naší školy již tradičně kreslí vánoční přáníčka pro Sto-
nožku. A protože jsou děti opravdu šikovné a paní Běla Jensen 
to dobře ví, poprosila mne, zda by letos nenakreslily svá malá 
vánoční umělecká díla pro Nadaci pro lidská práva.
 Tuto Nadaci založil v roce 2005 venezuelský filmový produ-
cent Thor Halvorssen Mendoza – patron Stonožky. Současným 
prezidentem je ruský šachový mistr Garry Kasparov.
 Cílem Nadace je spojovat lidi za účelem obrany lidských 
práv a prosazování liberální demokracie.
 Objednávka od paní Běly zněla na 200 kusů. Kreslení se 
zúčastnily téměř všechny děti od první do deváté třídy. Někteří 
žáci a žákyně byli ochotní nakreslit i několik přáníček. A oprav-
du se podařilo „zakázku“ splnit.
 Paní Běla Jensen vyjádřila všem poděkování a velký obdiv. 
Přiznala, že sama kreslit moc neumí a o to víc si práce dětí  
nesmírně cení.
 Prodejem vánočních přáníček se získávají finance na nákup 
hraček a zdravotního vybavení pro děti v nouzi. Projekt zahr-
nuje vybavování nemocnic, škol a učeben, nejen nábytkem, ale  
i učebnicemi, sešity a technologiemi či zdravotním materiálem.
Je to i velká propagace šikovnosti českých dětí v zahraničí.

Vladimíra Horáčková

z více stran a jinak, než se o něm učí v hodinách prvouky  
a zeměpisu. Učitelé si proto připravili různé aktivity, o kterých 
byli žaci předem informováni a ve čtvrtek 25.10. hned po pří-
chodu do školy se  měli zapsat na dvě z nich. To byl ráno boj! 
Ti, co nepřišli hned, když se otvírá škola, tak už měli omezený 
výběr a museli se spokojit i s tím, co jim nepřipadalo tak zajíma-
vé. Ale zajímavé byly všechny! Ti nejmladší z prvních až třetích 
ročníků (nemuseli se zapisovat) se postupně vystřídali na šesti 
stanovištích. Přiřazovali známé osobnosti do ČR a SR, skláda-
li jako puzzle vlajku SR, ochutnávali slovenské sýry, vytvářeli 
velkou lípu, podívali se na krátkou pohádku ve slovenštině a za-
hřáli se při čardáši. Jejich starší spolužáci ze třetích a čtvrtých 
tříd si vybrali dvě aktivity z pěti nabízených. Nejdříve obsazené 
bylo pečení koláče s bryndzou a AZ kvíz o Slovensku. V dalších 
se dozvěděli o nástrahách hor a zkusili si i první pomoc s pře-
nášením zraněného na provizorních nosítkách. Seznámili se se 
státními symboly a také došlo  na tanec a slovenské písničky. 
Žáci na 2.stupni měli těžší rozhodování. Měli si vybrat z devíti 
aktivit dvě a jistě to nebyla jednoduchá volba. Opět byla obsaze-
na cvičná kuchyň a vařily se tam halušky s bryndzou. Ve většině 
hodin byly využity interaktivní tabule jako výborná pomůcka  
k různým soutěžím jako byly Riskuj nebo AZ kvíz. Z jedné 
třídy se ozývali známí slovenští zpěváci a vzbuzovali hlavně  
v učitelích nostalgické vzpomínky. V IT učebně žáci na počíta-
čích plánovali dovolenou na Slovensku i s ubytováním a ceno-
vou kalkulací. Zkrátka nepřišli ani milovníci turistických zají-
mavostí a historických památek. V hodině slovenštiny někteří 

Vyučování jinak – Slovensko ze všech stran
K oslavám 100. výročí založení naší republiky jsme se ve škole 
domluvili, že když jsme se Slováky  po dlouhá desetiletí žili 
ve společném státě, tak by neškodilo přiblížit žákům Slovensko  
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pochopili, že přiřadit  slovenské výrazy k českým není úplně 
zadarmo a  v jiné hodině, že slovenské hory skrývají nečekaná 
dobrodružství a nebezpečí. Netradiční školní den byl zakončen 
obědem ve školní jídelně, který se rovněž skládal  ze sloven-
ských jídel. Za 200 let znovu!

                                                               Dana Králová

Halloween aneb, jak se děti učily bát
Přestože svátek Halloween nepatří mezi „českou klasiku“ a slaví 
jej především děti v anglicky mluvících zemích, i naše děti ho 
mají rády a vždy se na tento den moc těší. Halloween se tedy  
i u nás na škole stává jedním z tradičních večerů, kdy mohou 
strávit večer společně děti, rodiče a učitelé. 
 Ve čtvrtek 1. listopadu v 17:00 hodin jsme vpustili do útrob 
školy první statečné děti (a musíme říci, že i natěšené, protože 
první nedočkavci stepovali u vchodových dveří již o půl páté).  
U většiny z nich jsme si nebyli jisti, kdo se vlastně za maskou 
kostlivce, čarodějnice, ducha, či jiné bytosti, skrývá! Tak doko-
nalé a precizně vyrobené tyto masky byly. 
 Každé z dětí obdrželo při vstupu lísteček se stanovišti a bylo 
podmínkou, že musí všechny projít a splnit připravené úkoly. 
O ty se postaraly starší děti naší školy -  různorodost nechybě-
la! Byly připraveny hlavolamy, ochutnávky, úkoly zaměřené na 
zostření smyslů, či na koncentraci pozornosti, a mnoho dalších . 
Snad největší ohlas (zpětná vazba od dětí) letošního halloween-
ského večera měla „strašidelná ulička“. Děti s baterkou v ruce 
procházely přízemím nové budovy naší školy a cestou se setká-
valy s duchy a strašidly. Občas na ně někdo „vybafl“ či „houkl“. 
Nutno dodat, že bylo potřeba hodně odvahy a kuráže! Přesto 
statečnost zvítězila a i ti bojácnější z nich se nakonec do „stra-
šidelné uličky“ vydaly. Když měly svůj lísteček plný podpisů  
a razítek ze splněných stanovišť, přišly si pro odměnu v podobě 
balíčku se sladkostmi a mohly si jít zatancovat na minidiskotéku, 
která byla pořádána v prostorách jídelny. 

 V průběhu celého večera bylo také postaráno o naše spoko-
jená bříška. Za to děkujeme paním kuchařkám, které připravily 
dobroty jako: bramboráky, langoše, zákusky, hranolky a další 
pochoutky. Pokud si někdo nevybral z nabídky kuchyně, mohl 
se občerstvit u stánku, kde byly k dispozici různé druhy pitiva – 
nealko nápoje, káva, džus, ale také sladkosti či slané pochutiny. 
 V 19 hodin byla akce úspěšně zakončena a děti se mohly 
společnčně s  rodiči vydat do svých domovů. 
Těšíme se opět za rok na další halloweenský večer!
           Kateřina Verebelyová
 
Podzimní prázdniny ve školní družině- dýňování
V úterý 30.10.2018, v prosluněný den podzimních prázdnin, 
jsme se s některými dětmi sešli ve školní družině a společně za-
počali dýňování.
 Děti dlabaly, vykrajovaly a zdobily. Vzniklá překrásná díla, 
při jejichž výrobě se děti pobavily a  nám vyzdobila školní jídel-
nu pro nadcházející Halloween. Po něm si děti svá dílka odnesly 
domů.
 Zuzana Měrková, vychovatelka ŠD

CVIČENÍ, KONDICE A POSILOVÁNÍ
PONDĚLÍ 18:00  - 19:00  VE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ BLUDOV
OD 8.10. 2018
Cena cvičení: 30 Kč   (od 1.1.2019: 50 Kč)
S sebou: PITÍ, RUČNÍK, PODLOŽKU A DOBROU NÁLADU

Cvičí a na všechny se těší  Lida Maturová 
Podrobnější informace na tel.: 723528682, nebo e-mail.: maturovali@seznam.cz
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KVALIFIKACE MLADÝCH HASIČŮ PŘINESLA SLZY ZKLAMÁNÍ, ALE TAKÉ SLZY ŠTĚSTÍ

V neděli 21. října 2018 nás čekal nejdůležitější závod roku,  
a to kvalifikace na XXII. mezinárodní soutěž CTIF 2019 ve Švý-
carsku, takzvanou „malou olympiádu MH“. Do Litomyšle, kde 
se kvalifikační závod konal, jsme vyrazili s družstvem chlapců  
a družstvem dívek.  Věděli jsme, že to nebude vůbec jednodu-
ché. Postupový klíč byl zcela jasný.  Z jedenácti družstev  chlap-
ců postupují první dvě  a z devíti družstev dívek si účast ve 
Švýcarsku zajistí pouze vítězky.  Závod zahájili chlapci, kteří 
na mokré  trati zaběhli pojištěných 42,31s a tímto časem ob-
sadili druhé místo v útoku CTIF. Holky  začaly štafetou CTIF,  
čas 73,74s znamenal po odečtu věkových bodů vedení. Po obědě 
se disciplíny prohodily. Kluci nastoupili na štafetu, zaběhli čas 
68,45s a museli čekat, co předvedou týmy po nás. Na řadu opět 
přišla děvčata, která na disciplínu požární útok CTIF nastoupila 
jako předposlední. Věděli jsme, že nám bude stačit k postupu 
zaběhnout čistý pokus pod 49,97s. Časy z tréninku nám napoví-
daly, že jsme schopní dát čas kolem 44 sekund, ovšem musel být 
pokus bez chyb a naprosto čistý. Holky v podstatě vše zvládly na 
jedničku a na konci svítil neuvěřitelný čas 42,61s. Centimetrový 
dotek laťky na vodním příkopu znamenající 10 trestných sekund 
pohřbil veškeré naděje a odsunul nás na druhé nepostupové mís-
to. Obrovské zklamání a hromada slz holek, trenérů, fanoušků  
a kluků z týmu, kteří v tu dobu už mohli slavit druhé místo  
a postup v kategorii kluků na olympiádu do Švýcarska. Jak už je 

to ve sportu zvykem, někdo má sportovní štěstí větší, někdo menší, 
ale takový sport prostě je. Holky předvedly neuvěřitelný výkon  
a my jim za všechno velice děkujeme!! A vám, kluci, obrovsky 
gratulujeme k postupu a jsme na vás neuvěřitelně hrdí, že po 
úspěšné reprezentaci na loňské olympiádě ve Villachu budete 
opět reprezentovat náš sbor, Obec Bludov ,Olomoucký kraj  
a Českou republiku příští rok v červenci na XXII. mezinárodní 
soutěži ve Švýcarském Martigny. Jedno z největších poděkování 
patří samozřejmě našim fanouškům, kteří nás přijeli v hojném 
počtu podpořit a vytvořili nám skvělou atmosféru. Velké  
poděkování patří SDH Sudkov za zapůjčení tranzitu, dále všem 
sponzorům a obci Bludov.
SDH Bludov reprezentovali
Chlapci:  
Daniel Vykoupil, David Matějček, Patrik Soural, Petr Morávek, 
Martin Žižka, Josef Březina, Martin Renda, Tadeáš Žižka,  
Ondřej Jašek, Jakub Jírů a David Renda
Dívky: 
Lucie Ženčáková, Tereza Vaňková, Markéta Hrabkovská,  
Vendula Čermáková, Denisa Šustková, Vendula Jílková, 
Natálie Kvapilová, Kristýna Scheinerová, Eliška Zaoralová
Trenéři: Sobotka Martin ml., Kotrlý Vojtěch ml., 
Sobotková Milena a  Sobotka Martin st.

Autor fotografií: SDH Bludov

Bludovan 10/2018

Bludovan 18

Krásné prožití vánočních svátků, 
v novém roce 2019 mnoho štěstí,  

zdraví a osobních úspěchů  
přejí 

hasiči z Bludova
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