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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI

Každý rok navštěvuje Mikuláš v doprovodu 
anděla a čerta kulturní dům. I letos se přišel 
podívat na děti a zjistit, zda byly hodné. 
Mikuláš měl letos pro děti připravené  
i záludné otázky, a tak získat odměnu nebylo 
vůbec jednoduché. Děti byly moc šikovné  
a nakonec s mikulášským balíčkem odchá-
zely všechny. Na závěr si ještě zatančily  
nejen s Mikulášem, ale i s andělem a hod-
ným čertem.

A. Znojová
Autor fotografií: J. Baslar, A. Znojová

Obecní úřad Bludov oznamuje  
občanům, že z důvodu dlouhodobé 

nemoci pracovnice obecního  
úřadu, která má ve správě agendu 
pohřebnictví, budou nové smlouvy 

na pronájem hrobových míst  
podepsány a úhrada nájmu 
za hrobová místa provedena  

po návratu pracovnice z pracovní 
neschopnosti. Vyčkejte, prosím, 

v dané věci na kontaktování 
ze strany obecního úřadu.  
Děkujeme za pochopení.

JUNÁK – svaz skautů 
a skautek ČR

středisko Františka Pecháčka 
Bludov si Vás dovoluje pozvat  

na přednášku vedoucího  
Katedry politologie Fakulty sociálních  

studií Masarykovy univerzity

prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.
Komunistická likvidace sedláků

Kdy: ve čtvrtek  
7. února 2019 od 12:25 hod. 

Kde: základní škola,  
nová budova, 1. patro
Přednáška se uskuteční jako  

připomenutí si smutného výročí  
„Vítězného února 1948“

Všichni jste srdečně zváni.

Máte doma přebytečné  
zbytky vln na pletení?

Můžete jimi potěšit ty, kteří 
vyrábí drobnosti určené 

k prodeji na poutích u “kosteléčka”.
 

Děkujeme za jejich odevzdání 
v KD Bludov u vedoucí 

Ing. Anny Znojové.
 

Spolek pro Kostelíček Božího Těla
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Poděkování
V sobotu 8. prosince 2018 proběhla Tradiční mikulášská beseda  
pro seniory. Zábavné odpoledne zaplnil následující program:
- úvodní slovo pana starosty
- dětská zumba se Šárkou
- Marcel Zmožek
- Taneční skupina Pohodáři
- Discant s panem Zelou

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce: 
členkám a příznivcům Sboru pro občanské záležitosti, Obci Bludov, 
dětem ze školní družiny, Gabriele Flašarové, Taneční skupině  
Pohodáři.

A. Znojová
 Autoři fotografií: M. Pavlíková, J. Baslar

Pohodáři
Vstoupili jsme do nového roku, a to je čas bilancování a plánů. 
I naše skupina se poohlédla za svou činností. V roce 2018 
jsme reprezentovali naši obec na pěti plesech (Olšany, Bludov,  
Rovensko, Zvole a Oskava). Své taneční vystoupení jsme  
předvedli na dvou soukromých akcích a na akcích pro veřejnost  
v Lošticích (Loštický tvarůžek a Country piknik), ve Smolné, 
Velkých Pavlovicích a v Bludově.
 Na jaře jsme pořádali Country bál, na podzim víkendový 
country seminář, který už má své pevné místo v kalendářích  
tanečních skupin, na který se vždy těšíme nejen my, ale  

i spřátelené skupiny z celé republiky. Každoročně se zapojujeme  
do organizace Mikulášské besedy pro seniory.
 Naše skupina se v roce 2018 zúčastnila festivalu a přehlídky 
country tanců ve Velkých Pavlovicích, víkendového soustředění 
ve Stříbrných Horách a rok jsme ukončili přátelským posezením 
s tancem.
 I v tomto novém roce nás čeká spousta zajímavých akcí a již 
nyní si vás dovolujeme pozvat na 6. dubna 2019 do Kulturního 
domu Bludov na Tradiční country bál.
 Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům  
a v neposlední řadě obci Bludov za podporu naší činnosti.

Taneční skupina Pohodáři
Autor fotografií: archiv TS Pohodáři
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2. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 10. prosince 2018 se v kulturním domě od 18:00 do 
21:00 uskutečnilo 2. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno 
bylo všech 15 zastupitelů, zasedání řídil starosta Pavel Ston, ově-
řovateli zápisu byli zvoleni Jaroslav Balhar a Roman Holinka. 
Zápis vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. Převážná část 
hlasování, s výjimkou několika, na něž bude upozorněno, byla 
jednomyslná. Starosta informoval o splnění všech úkolů zada-
ných minulými zasedáními zastupitelstva.

Pamětní listy obce
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení návrh předání pa-
mětních listů zastupitelům, kteří vykonávali mandát zastupite-
le obce ve volebním období 2014-2018 a nyní už nepokračují  
a kteří jej podle platných pravidel dosud neobdrželi – tedy Jiří-
mu Homolovi, Radku Březinovi a Šárce Dostálové. Zastupitel-
stvo předání listů schválilo a J. Homola a R. Březina si je osobně 
za potlesku přítomných převzali.
 Po předání listů Stanislav Balík upozornil, že pravidla pro 
udělování pamětních listů je potřeba doladit. Nedává třeba smy-
sl, že František Snášel obdržel pamětní list v roce 2010 za prá-
ci v zastupitelstvu v letech 2006-2010 a nyní už nikoli. Navrhl 
uložit radě obce, aby připravila návrh aktualizace pravidel pro 
udělování pamětních listů a ten předložila zastupitelstvu obce na 
březnové jednání. Tento návrh zastupitelstvo schválilo.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl místostarosta Josef Ťulpík. Od zářijového za-
sedání zastupitelstva se rada sešla třikrát – dvakrát ve starém 
funkčním období, jednou v novém. Mimo běžné agendy a bodů 
předložených zastupitelstvu se zabývala obsazením místa účetní 
OÚ, konkurzem na místo ředitelky MŠ, zřízením komisí a plá-
nem zimní údržby.
 V diskusi Milan Klimeš upozornil, že rada nezřídila komisi 
lázeňskou, která by se mohla zabývat i cestovním ruchem.  
Doporučil rozdělení komise školské, kulturní, mládeže a spor-
tu na dvě komise a do náplně jedné z nich zahrnout lázeňství, 
školství a cestovní ruch. J. Ťulpík reagoval, že lázeňská komi-
se fakticky nefungovala, a to především z důvodu nejasné si-
tuace kolem lázní. Zřízení komise je podle něj bezpředmětné. 
Komise kulturní, mládeže a sportu dle jeho názoru fungovala 
dobře, doporučil nerozdělovat. M. Klimeš sdělil, že mluvil hlav-
ně o cestovním ruchu. Záběr komise školské, kulturní, mládeže  
a sportu je dle jeho názoru velký, proto doporučil rozdělení na 
dvě komise a jedné z nich přiřadit cestovní ruch. S. Balík reago-
val, že rozdělení komise už tu před dvaceti lety bylo a ukázalo 
se, že nemělo smysl. Upozornil M. Klimeše na to, že komise již 
12 let neřeší otázky školství (a nemá ji ani v názvu), ty že řeší 
školská rada. Uvítal by podněty, co komise dělá špatně, na ces-
tovní ruch a jeho propagaci má obec vedoucí kulturního domu 
s informačním střediskem, pro jejichž funkci je důležitý vztah 
vedoucí kulturního domu s radou obce. Doporučil komisi ne-
rozdělovat. P. Ston rovněž doporučil komisi nerozdělovat, raději 
zřídit samostatnou Komisi cestovního ruchu, která by se moh-
la zabývat i lázeňstvím. Konstatoval, že spolupráce mezi obcí  
a lázněmi je v současné době na dobré úrovni. M. Klimeš rea-
goval, že plnohodnotná náplň pro Komisi cestovního ruchu se 
bude hledat těžko, proto doporučil rozdělení Komise kulturní, 
mládeže a sportu na dvě a jedné z nich přidělit cestovní ruch. 
S. Balík doplnil, že kulturu v obci nezajišťuje jen kulturní dům, 
ale především další subjekty, spolky. V této oblasti je důleži-
tá spolupráce vedoucí kulturního domu s radou obce, kde by  
vedoucí kulturního domu měla hrát především roli koordinátora 
kulturních akcí v obci. Velkou část činnosti komise nyní zabí-
rají záležitosti veřejného pořádku. Zastupitelstvo poté zprávu  
o činnosti rady schválilo.

Rozpočtové záležitosti
Zastupitelstvu byly předloženy rozpočtové změny č. 7-9, které 
schválila rada a které řešily zaúčtování dotací a změny příjmů 
a výdajů v rámci paragrafů; a změnu č. 10, která řeší změny 
výdajů mezi paragrafy rozpočtu. První sadu rozpočtových změn 
vzalo zastupitelstvo na vědomí, změnu č. 10 schválilo.
 Rada navrhla, aby se do schválení rozpočtu obce na rok 
2019, tak jako v letech předchozích, řídilo hospodaření obce 
pravidly rozpočtového provizoria: „V období rozpočtového pro-
vizoria obec hradí výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 skuteč-
ných výdajů předchozího roku, a to až do doby, kdy bude schvá-
len rozpočet na rok 2019.“ Zastupitelstvo nevzneslo připomínky, 
14 hlasy (1 se zdržel) pravidla schválilo.
 Zastupitelstvo dále schválilo pokračování praxe minulých 
volebních období, a sice že jako závazný ukazatel pro schvalo-
vání rozpočtů volebního období 2018-2022 bude stanoven pa-
ragraf (ODPA) a že bude zmocněna rada obce ke schvalování 
rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního 
rozpočtu, z rozpočtu Olomouckého kraje, ze strukturálních fon-
dů EU, dále ke schvalování rozpočtových změn v rámci paragra-
fu a ke schvalování rozpočtových změn v závazných ukazatelích 
v případě nutnosti na konci roku. Rovněž zastupitelstvo uložilo 
radě informovat pravidelně zastupitelstvo obce o schválených 
rozpočtových změnách.

OZV č. 4/2018 o komunálním odpadu
Rada předložila zastupitelstvu ke schválení návrh poplatku za 
svoz komunálního odpadu v roce 2019, úlevy z poplatku sta-
novením hodnoty EKO bodu a návrh nové obecně závazné 
vyhlášky (OZV) č. 4/2018. Sazba poplatku dnes činí od roku 
2012 450 Kč. Zákon přitom umožňuje, aby činila max. 1000 Kč.  
V roce 2018 se zvýšil předpokládaný výdaj na sběr odpadu na 
jednoho obyvatele na 602 Kč, takže cca 150 Kč na osobu doplá-
cí obec ze svého rozpočtu. V roce 2019 nejsou plánovány žádné 
nové svozy, takže by nemělo dojít k vyššímu nárůstu nákladů.  
Naopak obec Bludov dostane větší částku za vyseparované od-
pady od obalové společnosti EKO-KOM, kdy od roku 2019 bu-
dou uváděny skutečné náklady na svozy separovaných odpadů. 
Navrhovaná nová částka poplatku 595 Kč je pro občany spra-
vedlivá. Občan, který třídit nebude, zaplatí skutečné náklady za 
svoz odpadů. Větší část příjmů od obalové společnosti EKO-
-KOM za vyseparované využitelné odpady budou každoročně 
používány na pokrytí úlev z poplatku pro třídící občany v rámci 
systému MESOH.
 V rámci systému MESOH je zapotřebí také stanovit hodno-
tu EKO bodu. Aby byl systém MESOH motivační pro občany,  
navrhuje se stanovit hodnota EKO bodu na částku 11 Kč za  
1 EKO bod (v roce 2018 bylo v obci Bludov nasbíráno celkem 
34 811 EKO bodů).
 V diskusi se Kateřina Juránková zamyslela, jestli MESOH 
není diskriminační vůči těm, kteří třídí, ale do systému se ne-
zapojili (nemají všichni přístup elektronicky komunikovat), 
případně vůči těm, kteří se snaží odpady zcela omezit a nepro-
dukovat je. Starosta reagoval, že osvěta byla dostačující. Jana 
Holinková z pléna doplnila, že všichni měli možnost se zapo-
jit. Bylo prezentováno, že v případě problémů je nápomocna  
referentka životního prostředí, která má likvidaci odpadů na sta-
rosti.
 S. Balík se dotázal, jestli došlo tříděním k poklesu pro-
dukce neseparovaných odpadů. Pokud ano, doporučil zveřejnit  
v Bludovanu vyhodnocení likvidace odpadů v obci za rok 2018. 
Starosta odpověděl, že ano. M. Klimeš doporučil zaměřit se na 
likvidaci bioodpadu, na kontrolu jeho vážení. Bioodpad tvoří 
největší podíl na odpadech. Oprášil doporučení na zřízení sběr-
ného dvora a dotázal se, jestli do ekonomiky likvidace odpadů 
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byly zahrnuty výdaje na zavedení motivačního systému, příp.  
v jaké výši. Starosta odpověděl, že výdaje činily zhruba 100.000 
Kč a zahrnuty byly. M. Klimeš dále připomněl své doporučení 
na úlevy pro děti a seniory. Ke kompostování starosta odpověděl, 
že to s sebou nese nepříjemnosti jako příp. zápach, vyšší výskyt 
hmyzu apod. Proto je systém v současnosti nastaven na likvidaci 
bioodpadu svozem. 
 Vojtěch Kotrlý z pléna upozornil, že již jednou požadoval  
řešení pro svážení odpadu z úzkých ulic, kam se nedostane vo-
zidlo a obyvatelé musí odvážet popelnice desítky metrů daleko 
(třeba i z kopce). S. Balík se přimluvil za to, aby rada tento pro-
blém řešila – dlouhodobě není přijatelné, abychom dělili obyva-
tele na dvě kategorie – jedny, kterým je vyvezena popelnice od 
brány, a na druhé, kteří ji musí třeba i na náledí vozit daleko. 
Navrhl, že by bylo možné, aby z úzkých ulic svážela popelnice 
na sběrné místo společnost Obecní lesy Bludov. Starosta odpově-
děl, že to rada projedná. M. Klimeš se dotázal, jaká byla v roce 
2017 úspěšnost výběru poplatku za svoz komunálního odpadu. 
Starosta odpověděl, že se vybralo určitě více než 80 %, s tím, že 
nedoplatky se vymáhají. Do zápisu ze zastupitelstva bylo posléze 
doplněno, že úspěšnost výběru poplatku za odpad byla v roce 
2017 plných 98 %. 
 Karel Bank informoval o problematickém parkování aut na 
místních komunikacích, které brání svozu odpadu, zimní údržbě, 
průjezdu hasičů. Doporučil v této věci upozornit občany v míst-
ním rozhlasu, příp. článkem v dalším čísle Bludovanu. Starosta 
reagoval, že je k zamyšlení, jestli nezavést nějaký systém platby 
poplatku za parkování na místních komunikacích. Jaroslav Čech 
doplnil, aby tak byla řešena především kritická místa v obci.
 Zastupitelstvo poté 14 hlasy (1 se zdržela) schválilo poplatek 
na osobu a rok ve výši 595 Kč a hodnotu jednoho EKO bodu na 
11 Kč. Poté schválilo inovovanou OZV č. 4/2018.

Řád veřejného pohřebiště obce Bludov
Již v červnu 2018 se řešila otázka nutnosti schválit nový řád ve-
řejného pohřebiště, který, kromě jiné právní formy, dramaticky 
mění především délku tlecí doby. V důsledku stížností několika 
občanů na nedostatečnou zetlelost lidských ostatků po uplynutí 
více než patnácti let nechala obec vypracovat odborné měření, 
které závazně stanovilo délku tlecí doby na 30 let. V červnu 
si zastupitelstvo vyhradilo pravomoc schvalovat řád veřejného 
pohřebiště (tedy zastupitelstvo, nikoli rada). Rada v mezidobí 
schválila usnesení, jímž stanovila úřednicím OÚ, aby umožňo-
valy pohřbívání „na patro“, tedy do větší hloubky tak, aby mohlo 
být do rodinných hrobů v případě potřeby pohřbeno více osob  
i před uplynutím tlecí doby. Vyjasnila se také platnost – prodlou-
žená tlecí doba se týká až pochovaných po 10. prosinci 2018.
 V diskusi vyzval S. Balík, aby byl z OÚ do Bludovanu dodán 
text, kterým bude občanům celá problematika detailně vysvětle-
na. Rovněž doporučil, aby úřednice nejenom nebránily pochová-
vání „na patro“, ale aby k tomu pozůstalé aktivně vybízely. Poté  
zastupitelstvo zrušilo starý řád veřejného pohřebiště z 3.6.2002 
a schválilo řád nový.

Odkup pozemků – obchvat Bludova
Dopravoprojekt Brno a. s., který pro Ředitelství silnic a dál-
nic ČR (ŘSD) zpracovává projekt obchvatu Bludova, předložil 
obci k projednání a schválení dalších 13 trojstranných kupních 
smluv. Jedná se opět o vykoupení pozemků od fyzických osob 
pro infrastrukturu obchvatu (propustky, zelené pásy pro přístu-
py, osvětlení, chodníky). S Dopravoprojektem Brno je dohod-
nuto, že ke schválení odkupů pozemků, budou obci vždy před-
loženy pouze pozemky bez zástav, dluhů či exekucí. K výmazu 
těchto práv dochází postupně, proto budou odkupy pozemků 
předloženy ke schválení v několika etapách. Zastupitelstvo 
tuto fázi odkupu schválilo – konkrétní údaje jsou uvedeny v 
zápisu ze zastupitelstva (zde je pro velký rozsah neuvádíme). 

 V diskusi se Jaroslav Frič z pléna zeptal, proč se jednání  
zastupitelstva v této věci nezúčastnili zástupci ŘSD Olomouc, 
jak bylo avizováno na ustavujícím zastupitelstvu. Starosta odpo-
věděl, že obdržel email, ve kterém se tito zástupci z provozních 
důvodů omluvili.

Žádost o odprodej pozemku 649/2 - manželé Hájkovi 
Manželé Helena a Kamil Hájkovi, Ztracená 243 si podali žá-
dost o odprodej pozemku 649/2 – ostatní plocha o výměře 24 
m2. Pozemek tvoří zaplocenou předzahrádku a vstup u jejich 
domu. Stavební komise a komise životního prostředí s prodejem 
souhlasí, rada navrhuje prodej za 100 Kč/m2. Náklady spojené  
s odprodejem si budou hradit kupující. Jiný zájemce se nepřihlá-
sil. Zastupitelstvo prodej schválilo.

Žádost o změnu regulativ výstavby - Lukáš Indra
Lukáš Indra koupil v roce 2015 od obce pozemek 1314/6 o vý-
měře 1171 m2 pro výstavbu svého domu (při ulici Nádražní, kde 
obec prodávala tři pozemky). Obec tehdy stanovila několik regu-
lativů, včetně max. šíře domu 11 m. Poté ovšem L. Indra koupil 
i sousední pozemky a svou parcelu výrazně zvětšil. Rád by pro-
pojil dům i s parkovacím přístřeškem pro dvě vozidla, rád by, 
aby obec zrušila regulativ maximální šíře domu. Zastupitelstvo 
žádost (vypuštění tohoto regulativu) schválilo.

Odměny členům finančního a kontrolního výboru 
za práci v roce 2018
Zastupitelstvo schválilo celkovou odměnu členům kontrolního 
výboru (který pracoval do voleb 2018) ve výši 4400 Kč a finanč-
ního výboru ve výši 4000 Kč. Rozdělení odměn mezi jednotlivé 
členy je v kompetenci předsedů.

Volba předsedů a členů finančního a kontrolního 
výboru 2018-2022
Tento bod byl vzhledem k nepřipravenosti zastupitelů jednoho 
politického hnutí poměrně komplikovaný. Předsedou finančního 
i kontrolního výboru musí být vždy zastupitel obce a počet členů 
musí být vždy lichý. Starosta přednesl návrh kandidátů do obou 
výborů s tím, že rada rozhodla nabídnout obsazení funkcí před-
sedů výborů hnutí ANO. To jako jediné nedodalo žádné nomina-
ce. Ostatní strany nominovaly tyto kandidáty na členy: kontrolní 
výbor - Marcela Březinová, Pavel Jílek, Lubomír Znoj, Zdeňka 
Musílková; finanční výbor - Jiří Homola, Vladislava Dostálo-
vá, Jiří Juránek, Petr Švéda, Kateřina Juránková. Poté starosta 
vyzval k doplnění návrhů. K. Bank navrhl do funkce předsedy 
kontrolního výboru Milana Klimeše. Zastupitelstvo tento návrh 
včetně dalších členů schválilo.
 Zaseklo se to při obsazování finančního výboru. M. Klimeš 
navrhl, aby byla předsedkyní jediná nominovaná zastupitelka 
K. Juránková. To odmítla jednak ona, přidal se S. Balík, který 
nedoporučil, aby byl předseda finančního výboru (výboru, který 
mj. kontroluje hospodaření obce) ze stejné strany, jako starosta, 
místostarosta a většina zastupitelů, tedy z ODS. Právě tento vý-
bor by měl být veden představiteli opozice. Poté si vzali zastupi-
telé za ANO pět minut na rozmyšlenou a přišli s návrhem změnit 
funkci předsedy kontrolního výboru Jaroslavem Hudlíkem (nut-
no revokovat již schválené usnesení), návrh starosty na slože-
ní finančního výboru doplnili o návrh M. Klimeše na předsedu  
finančního výboru a Karla Banka za člena finančního výboru. 
Zastupitelstvo poté revokovalo usnesení o předsedovi kontrolní-
ho výboru, kterým zvolila J. Hudlíka (1 se zdržel) (dále zvoleni 
M. Březinová, P. Jílek a L. Znoj). Následně zvolilo finanční vý-
bor ve složení M. Klimeš (předseda), V. Dostálová, J. Juránek,  
P. Švéda, K. Juránková, J. Homola a K. Bank (členové). 

Začlenění uspořených financí z odměn zastupitelů za rok 2018 
do návrhu rozpočtu 2019
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva schválili zastupitelé, že 
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v období 2018-2022 budou odměňováni pouze ve výši 33 %  
z maximální výše stanovené dle přílohy nařízení vlády. Nedo-
hodli se však na tom, kam budou nasměrovány ušetřené pro-
středky s tím, že se k diskusi vrátí v prosinci. Za rok 2018 se 
takto ušetřilo cca 471.000 Kč.
 V diskusi J. Balhar zopakoval návrh z ustavujícího zastupi-
telstva začlenit ušetřené finance do položky 4341 ostatní sociální 
péče na pomoc postiženým dětem, lidem na vozíku, atd. Návrh, 
komu ušetřené finance na základě žádosti přidělit, by připravila 
rada. Podle M. Klimeše si Bludov svých zastupitelů dostateč-
ně neváží, když jim nevyplácí plnou výši - přednesl výši odměn 
zastupitelů vybraných okolních obcí. Doporučil ponechat na 
rozhodnutí každého zastupitele, na co ušetřené finance použi-
je. Luděk Březina doporučil také ponechat rozhodnutí o použití 
ušetřených financí na každém zastupiteli.
 S. Balík doporučuje udělat z toho systémový krok – začlenit 
do dotačního programu obce nový dotační titul, který by pokrý-
val návrhy, o kterých mluvil J. Balhar. Probíhalo by standardní 
dotační řízení, o němž by rozhodovalo zastupitelstvo. Jindřich 
Matěj připomněl, že ponechání použití ušetřených financí na ka-
ždém zastupiteli už tady v minulosti bylo, ale neosvědčilo se.  
J. Balhar podpořil návrh S. Balíka od roku 2020 ušetřené finance 
začlenit do dotačního programu obce. S. Balík pak navrhl uložit 
radě obce, aby výši ušetřené částky zhodnotila a tuto částku nebo 
její část zohlednila do návrhu rozpočtu obce na rok 2019. Sdělil, 
že na jednání rady obce o návrhu Dotačního programu obce na 
rok 2020 připraví návrh, ve kterém se pokusí zohlednit ušetřené 
finance z funkčních požitků. Zastupitelstvo tento návrh 10 hlasy 
(3 proti, 2 se zdrželi) podpořilo.

Různé
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 3 Partnerské smlouvy pro 
projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová 
služba“ mezi městem Šumperk a obcí Bludov.
 V závěrečné diskusi M. Klimeš upozornil, že je potřeba 
zkontrolovat znění usnesení, která byla schválena v předchozím 
volebním období, ve věci stanovení zástupce obce např. při řád-
ných i mimořádných valných hromadách společností, ve kterých 
má obec majetkový podíl, ve sdruženích, spolcích.
 František Dobeš se z pléna dotázal, proč se netřídí odpad na 
hřbitově. Je tam dost plastu i bioodpadu. Starosta odpověděl, že 

danou věc zkonzultuje s referentkou životního prostředí. Dále 
se F. Dobeš dotázal, jak jsou daleko projekční práce na chodník  
a stezku k Habermannově vile. Starosta odpověděl, že jsou před-
loženy dvě cenové nabídky na vypracování projektové doku-
mentace, jedna z nich bude vybrána. V roce 2019, nejpozději  
2020, budou projekční práce zahájeny. Informoval, že je zájem  
na financování akce využit dotaci.
 Marie Holinková z pléna požádala, jestli by nemohla být 
ve směru na horní konec Bludova umístěna dopravní značka 
pro omezení rychlosti. Starosta odpověděl, že dopravní značení  
v obci prošlo důkladnou revizí dopravním expertem a všeobecně 
dopravní inspektorát téměř nikde nesouhlasí s omezením rych-
losti na místních komunikacích. Prověří ale možnosti.
 František Čmakal z pléna připomněl, že horní konec nemá 
zpětnou vazbu na vyřešení situace kolem odstřelu v listopadu 
2017, na stanovení bezpečné vzdálenosti od odstřelu, požaduje 
zpevnění cesty a vybudování srážek k lomu, zpochybnil četnost 
čištění točky na konečné. Starosta reagoval, že vyjádření Ob-
vodního báňského úřadu, ve kterém je sděleno, že k žádnému 
pochybení nedošlo, bude zasláno, shrnul, že točka se přinejmen-
ším dvakrát čistila, informoval, že cesta k lomu není vedena jako 
cesta, ale přesto prověří zřízení 2 - 3 srážek. 
 F. Čmakal dále upozornil na situaci kolem volně pobíhajícího 
agresivního psa Jana Matějíčka (U Lip), je dle jeho názoru na 
obci, aby psa odchytila. Přizvaná policie ho odkázala na obec  
s tím, že nejsou pro řešení této situace vybaveni. Požaduje infor-
movat občany, jak v této situaci postupovat. Jako návod uvedl 
obec Nový Malín, kde mají danou věc ošetřenu. Upozornil na 
vzrostlý smrk ohrožující elektrické vedení u rybníka na horním 
konci a požádal, jestli by nešlo sladit v příštím roce dobu příjez-
du autobusu dle jízdního řádu z horního konce ke kostelu ráno 
v 7.00 hod. s otevřením školy od 7.20 hod. Starosta odpověděl, 
že J. Matějíčka upozornil, pokud se bude situace opakovat, bude 
daná věc řešena jako přestupek. Rád si nechá poradit od obce 
Nový Malín, jak postupovat při odchytu agresivního psa. Vzrost-
lý smrk u horního rybníka a možnosti sladění příjezdu autobusu 
s otevřením školy prověří. K. Bank pochválil vánoční výzdobu 
Bludova.
 Na závěr starosta popřál všem přítomným veselé Vánoce  
a šťastný nový rok.

Stanislav Balík ml.

VYHODNOCENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2018

Rok se s rokem sešel a my můžeme zanalyzovat průběh třídění 
odpadů v naší obci za rok 2018. Tento rok byl pro nás všechny 
přelomový, jelikož každá domácnost měla možnost se zapojit do 
nově zavedeného systému MESOH. Prvním rokem se do systé-
mu zapojilo skoro 70 % domácností. Očekávali jsme, že zave-
dením tohoto systému se sníží množství komunálního odpadu  
a naopak se ještě zvýší množství vytříděných složek z komu-
nálního odpadu. A to se také povedlo. Změny můžete porovnat  
v tabulce níže. 

Je velmi potěšující, že došlo k razantnímu poklesu komunál-
ního odpadu a k dalšímu navýšení separovaných odpadů. Už 
se pomalu začínáme řadit mezi správně třídící obce, což jsme  
v roce 2017 ještě zdaleka nemohli. Díky lidem, kteří třídí, jsme 
i přes zdražení veškerých služeb týkajících se svozu odpadů  
nepocítili citelné navýšení nákladů na svoz odpadů. Zároveň 
jsme dostali více peněz z vytříděných odpadů od obalové společ-
nosti EKO-KOM. I proto Rada obce a následně Zastupitelstvo 
obce rozhodlo, že od roku 2019 bude navýšen poplatek za likvi-
daci komunálního odpadu na 595,-. Toto jsou skutečné náklady 
obce rozpočítané na každého občana. Peníze, které obec dosta-
ne od společnosti EKO-KOM za vytříděné složky komunálního 
odpadu nebudou již pokrývat náklady za likvidaci odpadů, ale 
budou použity na pokrytí úlev z poplatku pro občany, kteří se 
zapojili do systému MESOH a odpad tak prokazatelně třídí. Tito 
občané si takový krok určitě zaslouží a je správné, že bude pla-
tit pravidlo: Kdo netřídí, bude platit hodně. Kdo prokazatelně 
třídí, bude platit málo. Věřím, že v letošním roce se do systému 
MESOH zapojí ještě více domácností a dosáhneme ještě lepších 
výsledků. Na opravdu poctivé „třídiče“ čeká nemalá úleva na 
poplatku za komunální odpad.

komodita rok 2017 rok 2018 rozdíl
počet kg na 

1 občana

Papír 34,84 tun 57,76 tun +22,92 tun 18,94 kg

Plast 41,196 tun 54,19 tun +12,994 tun 17,77 kg

Sklo 38,73 tun 50,49 tun +16,55 tun 16,55 kg

Kovy 9,551 tun 9,193 tun -0,358 tun 3,01 kg

Bioodpad 549,36 tun 565,91 tun +16,55 tun 185,54 kg

Komunální 
odpad

667,82 tun 504,35 tun - 163,47 tun 165,36 kg
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Pár otázek a odpovědí k systému MESOH

Stále mnoho občanů neví, jak systém MESOH funguje a co 
všechno má udělat, aby dostával úlevu na poplatku. Níže nalez-
nete několik otázek a odpovědí. Pokud budete mít další dotazy, 
kontaktujte přímo paní Šoupalovou.
 
Je nutná registrace do systému?
Ne, každému číslu popisnému (v bytových domech bytu) byl vy-
tvořen koncem roku 2017 odpadový účet, který je aktivní. Pokud 
na pytle s papírem či plastem lepíte příslušné kódy, jsou vám 
automaticky načítány EKO body za tyto pytle.

Jak je možné dostávat více EKO bodů nejenom 
za odevzdaný papír a plast?
Na odpadovém účtu je zapotřebí vyplnit odpadový dotazník  
a potvrdit inventuru stanoviště, aby bylo možné započítávat 
EKO body za efektivní využívání nádob a pytlů a EKO body za 
snižování produkce odpadů.

Jakým způsobem je možné se přihlásit na odpadový účet?
Na archu se štítky na pytle je na pravém boku či nově ve spodní 
části uvedena webová stránka a přihlašovací údaje pro každý  
rodinný dům či byt.

Co když nemám počítač a ani internet, abych mohl 
potvrdit inventuru stanoviště a odpadový dotazník?
V takovém případě navštivte osobně na obecním úřadě paní 
Šoupalovou, kde odpadový dotazník a inventuru stanoviště vypl-
níte na tištěnou verzi, která bude následně zadána na internetový 
odpadový účet.

Jak mohu zjistit, jestli mám na odpadovém účtu 
načtené všechny svezené pytle či popelnice?
Pokud máte možnost přihlásit na svůj odpadový účet na interne-
tu, tak po přihlášení v tabulce svezený odpad naleznete všechny 
načtené pytle či popelnice. Pokud nemáte možnost se na internet 
přihlásit, tak je zapotřebí si celý rok vést evidenci odvezených 
pytlů a popelnici, kterou následně v měsíci listopadu každého 
roku předložíte paní Šoupalové ke kontrole.

Co dělat, když mi nebyl načten pytel s plastem či papírem 
nebo popelnice s komunálním odpadem?
Pokud při kontrole odpadového účtu zjistíte, že nebyl načten 
pytel či popelnice, tak tuto informaci je možné sdělit paní Šou-
palové osobně na obecním úřadě nebo telefonicky na telefon-
ním čísle 605 254 426 a následně budou data na odpadový účet  
dohrána.

Jak se načítají eko body za papír a plast?
Nyní existují tři možnosti načítání EKO bodů a to:
1. používání pytlů na plast (žlutých průhledných) nebo papír 

(čirý průhledný), který je opatřen příslušným štítkem  
s kódem

2. rodinný dům vlastní svoje popelnice na papír a plast
3. odnášení papíru či plastu do veřejných barevných kontejne-

rů – zde je podmínka, že na odpadový účet musí být zadána 
čísla kontejnerů, do kterých je odpad donášen. Pokud toto 
nebude provedeno, nebudou se žádné EKO body načítat  
a domácnost nemá nárok na úlevu na poplatku

Kde získám nový arch s čárovými kódy na plast a papír?
Je nutné zajít na obecní úřad za paní Šoupalovou, která nové 
čárové kódy ihned vytiskne.
 Nechci papír či plast třídit do pytlů a ani nosit do veřejných 
kontejnerů, mám jinou možnost třídění?

 Pokud nechcete třídit papír či plast do pytlů, je možné si na 
vlastní náklady zakoupit popelnice na papír a plast. Na plast je 
zapotřebí zakoupit žlutou a na papír modrou popelnici. Takové 
popelnice budou vyváženy v termínech svozu konkrétního odpa-
du v pytlích. Velikost popelnice můžete volit mezi 120 l a 240 
l. Při zakoupení těchto popelnic je zapotřebí si domluvit s paní 
Šoupalovou jejich očipování. Při svozu se načítá kód popelnice 
a její naplněnost.

Potřebuji vyměnit popelnici na komunální odpad, jak postu-
povat?
Po zakoupení nové popelnice na komunální odpad kontaktujte 
paní Šoupalovou na telefonním čísle 605 254 426 a domluvíte 
si termín čipování.

Kde najdu podrobné informace o systému MESOH?
Podrobné informace naleznete na webových stránkách obce  
v sekci odpadové hospodářství, kde jsou vyvěšena aktuální Pra-
vidla k systému MESOH č. 2/2018, která jsou platná pro rok 
2019. V těchto pravidlech naleznete informace, co dělat, abyste 
dosáhli maximálního počtu EKO bodů.

Jak je to s tříděním v bytových domech či panelácích?
Rozhodující je, jaké jsou možnosti v třídění papíru, plastu  
a komunálního odpadu. Některé bytové domy mají společné 
kontejnery na komunální odpad, někde mají domácnosti svoje 
popelnice (v tomto případě jsou načipovány jednotlivé popelni-
ce k bytům). Při společném kontejneru na komunální odpad se 
svezený objem odpadu rozpočítává mezi všechny občany, kteří 
kontejner využívají. Kontejnery na komunální odpad jsou nave-
deny na odpadové účty automaticky. Není tedy třeba je zadávat 
na odpadový účet. Jiná situace je u kontejnerů na papír a plast. 
Pokud u bytových domů používáte k odstranění papíru a plastu 
kontejnery (podzemní nebo 1100 l), je zapotřebí takovou sku-
tečnost zadat na odpadový účet (tj. opíšete si číslo kontejneru, 
do kterého papír či plast nosíte a údaj zadáte na svůj odpadový 
účet. Pokud někdo nemá možnost tento údaj zadat, tak kontak-
tuje paní Šoupalovou a ta údaje na odpadový účet zadá). Už to 
tady bylo napsáno. Jestli kdokoliv používá k odstranění papíru  
a plastu veřejné kontejnery (1100 l nebo podzemní), musí mít 
tuto skutečnost nastavenou na odpadovém účtu. V opačném  
případě nemá občan nárok na úlevu na poplatku!!

Co mám dělat, když papír dávám do ZŠ Bludov při jarním  
a podzimním sběru a nechci přijít o EKO body?
O EKO body nepřijdete. Balíky s papírem označte visačkou  
s kódem. ZŠ má v daném týdnu sběru od obce zapůjčenou čtečku 
a balíky s papírem, které jsou označeny kódem, načítá.  

CHYBY PŘI SVOZECH PAPÍRU A PLASTU
1. NENALEPENÍ štítku s kódem na visačku. V některých 

případech jsou kódy lepeny přímo na balík s papírem či plast
2. ŠPATNĚ NALEPENÝ KÓD – kód je zrohovatěle nalepen 

na visačku. Stává se, že takový kód čtečka nenačte
3. V pytli s papírem se vyskytují papírové kapesníky či 

ubrousky nebo krabičky od vajíček. Tento odpad již není 
papírem vhodným pro recyklaci, proto do pytle či popelnice 
na papír NEPATŘÍ
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Bludovští vládcové I.

V uplynulém roce byla završena dlouhá série článků v Bludovanu 
věnovaná bludovským starostům. Procházeli jsme společně ději-
ny naší obce od roku 1848, a to na základě osudů našich staros-
tů a předsedů MNV. Tímto číslem otevíráme seriál nový, který 
bude časově předcházet – budeme se věnovat dějinám naší obce 
od jejích počátků právě do konce poddanství v roce 1848. Vý-
kladovou linií nám při tom budou osudy majitelů bludovského 
panství, které můžeme zkráceně označit jako bludovské vládce.
 Zhruba půldruhého století od vzniku obce do poloviny  
14. století jsou informace zcela nejasné a neúplné. Odkázáni 
jsme jen na útržkovité zprávy o rodu Bludoviců, přičemž není 
jasné, kdo z nich skutečně Bludov držel a kdo se podle bludov-
ského panství (a rodu) pouze psal. Až od obnovení moravských 
zemských desek (něco na způsob dnešního katastru nemovi-
tostí, ovšem pouze pro královské a šlechtické majetky) v roce 
1348 jsou údajně kompletnější, bez mezer jsou pak od počátku  
16. století. Níže uvádím seznam známých bludovských vládců. 
Dlouhou dobu nešlo o skutečné majitele panství – tím byla sto 
padesát let od roku 1349 do roku 1504 moravská markrabata 
(příp. čeští králové vládnoucí jako moravská markrabata), kteří 
ovšem panství dávali jednotlivým šlechticům do zástavy. Tito 
zástavní držitelé pak ale skutečně často pobývali na bludovském 
hradě, vybírali poddanské dávky a chovali se jako faktičtí páno-
vé. Zároveň ale nevíme, jestli známe všechny zástavní držitele 
bludovského panství, nebo jen ty, po nichž se dochoval písemný 
záznam.

Celkem tedy uvádíme 52 majitelů, z nichž ale prvních pět je 
značně nejistých. Od poloviny 14. do začátku 16. století pak 
byla situace komplikovaná tím, že Bludov patřil přímo k mar-
kraběcímu (královskému) majetku, ale byl často  zastavován. 
Zpočátku ale byl občas i v přímé držbě a správě těchto markra-
bat, později byla tato držba spíš právní, než faktická. Zajímavé 
je, že mnozí tito zeměpáni alespoň občas hrad Bludov využívali 
jako své dočasné sídlo. Tak např. markrabě Jan Jindřich vydal 
v roce 1372 na Bludově listinu Uherskému Hradišti. Situace se 
změnila v roce 1504 za krále Vladislava II. Jagellonského, který 
bludovské panství skutečně prodal a od té doby (až na výjim-
ky) mělo šlechtické majitele. Ještě ale dlouho trvalo, než majitel 
panství skutečně v Bludově trvale sídlil, fakticky až za Lich-
tenštejnů-Kastelkornů, kdy byl postaven nový zámek. Jediným 
sídlem majitelů panství se Bludov stal až v roce 1802, tedy na 
poslední necelé půldruhé století.
 Trochu statistiky – průměrná doba držení panství činila  
14 let, odpočítáme-li mnohdy jen formální držitele v podobě  
českých králů a markrabat, činí průměr 16 let. Kdybychom se 
ale zaměřili až na období od rou 1504 (definitivní konec králov-
ské držby), činí průměr 18 let. V době pobělohorské, kdy patřil 
Bludov za více než 300 let jen dvěma rodům (10 majitelům),  
činil průměr 31 let, přičemž za poslední století se v držbě vystřídali 
jen dva majitelé – předposlední a poslední moravský Zierotin.
Od dalšího čísla Bludovanu se budeme podrobně věnovat jed-
notlivým majitelům či jejich skupinám. Zaměříme se přitom ne-
jenom na dějiny obce vždy v dané době, ale i na životní osudy 
jednotlivých majitelů a dobové souvislosti.

Stanislav Balík ml.
Literatura:
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská. Šumperský, staroměstský 
a vízmberský okres, Brno 1932.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště

Blud I. z Bludova ?1190-?1215

Vítek (Viktor) z Bludova Moravské Huzové ?1215-?1241

Blud III. z Jičína a Zierotina ?1232-?1288

Blud IV. z Bludova a Košic ?1288-?1311

Oneš III. ze Zierotina ?1326-?1352

Čeněk z Lipé před 1346-1352

moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský 1352-1375

moravský markrabě Prokop Lucemburský 1375-1397

  zástavní držitel Diviš z Bludova cca 1380

  zástavní držitel Ondřej z Bludova a Nechvalína cca 1387

  zástavní držitel Jindřich z Dambořic ?-1397

moravský markrabě a římský císař Jošt Lucemburský 1397-1411

  zástavní držitel Procek Lysický z Kunštátu ?-po 1406

  zástavní držitel Procek Bůzovský z Wildenberka po 1406-1412

český král Václav IV. Lucemburský 1411-1419

  zástavní držitel Smil Loučanský z Kunštátu 1412-po 1419

moravský markrabě a český král Zikmund Lucemburský 1419-1437

  zástavní držitel Benedikt (Beneš) z Valdštejna a na Bludově 1436-po 1447

český král Ladislav Pohrobek 1453-1458

moravský markrabě a český král Jiří z Poděbrad 1458-1469

  zástavní držitel Jan Tunkl Drahanovský ? – 1464

moravský markrabě Matyáš Korvín 1469-1490

  zástavní držitel Jiří st. Tunkl z Brníčka a na Zábřeze 1464-1493/1494

český král Vladislav II. Jagellonský 1490-1504

  zástavní držitel Jindřich Tunkl z Brníčka a na Zábřeze 1493/1494-1496

  zástavní držitel Jan st. ze Zierotina 1496-1497

  zástavní držitel Petr st. ze Zierotina 1497-1504

Jan z Kunovic 1504

Petr st. ze Zierotina 1504-1530

Přemek I. ze Zierotina 1530-1558

Fridrich (Bedřich) st. ze Zierotina 1558/1560-1568

olomoucký biskup Vilém Prusinovský z Víckova 1568-1572

olomoucký biskup Jan Grodecký 1572-1573

Jan z Boskovic 1573-1589

  vazal Petr Horecký z Horky před 1578

  vazalky Alena a Johana Horecké z Horky cca 1578

Ladislav Velen ze Zierotina 1589

Jan ze Zierotina 1589-1605

Fridrich (Bedřich) ze Zierotina 1605-1613

Jan st. Odkolek z Újezdce 1613-1619

Jan ml. Odkolek z Újezdce 1619-1622

Karel I., kníže z Lichtenštejna 1622-1624

Kryštof Pavel, hrabě z Lichtenštejna-Kastelkornu 1624-1648

Maxmilián, hrabě z Lichtenštejna-Kastelkornu 1648-1675

Kryštof Filip, hrabě z Lichtenštejna-Kastelkornu 1675-1685

František Antonín, hrabě z Lichtenštejna-Kastelkornu 1685-1710

Jan Jáchym, hrabě ze Zierotina 1710-1716

Jan Ludvík, hrabě ze Zierotina, svobodný pán z Lilgenau 1716-1761

Josef Karel, hrabě ze Zierotina, svobodný pán z Lilgenau 1761-1818

František Josef, hrabě ze Zierotina, svobodný pán z Lilgenau 1818-1838

Zdeněk Otto Arnošt, hrabě ze Zierotina, svobodný pán z Lilgenau 1838-1885

Karel Emanuel, hrabě ze Zierotina, svobodný pán z Lilgenau 1885-1934
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KULTURNÍ OKÉNKO

Vzpomínka
   

   

   

   

Dne 23.12.2018 jsme si připomněli  
nedožité 91. výročí narození paní 

Milady Brablecové

Dne 20.1.2019  jsme si připomněli  
nedožité 92. výročí narození pana. 

Štěpána Brablece
S láskou a úctou vzpomínají syn Štěpán  
a dcera Jana s rodinami.

10. února 2019 vzpomeneme 4. smutné 
výročí úmrtí pana 

Oldřicha Kašparce
Kdo znal, vzpomene.
Manželka, dcera a syn s rodinami.

V únoru 2019 vzpomeneme 10. smutné 
výročí úmrtí pana 

Rudolfa Kašpara
S láskou vzpomínají manželka, syn a dcera 
s rodinou.

Čas neúprosně letí,
v srdci bolest zůstává.

Slzy v očích tě neprobudí,
domov prázdný zůstává.

Dne 24. ledna 2019 jsme si připomněli  
3. výročí, co nás navždy opustila naše drahá 
maminka, babička, prababička, sestra a teta 
paní 

Zdeňka Matějíčková 
a zároveň 16. prosince 2018 by se dožila 
85 let. Za tichou vzpomínku děkujeme 
všem, kdo jste ji znali a měli rádi. S láskou 
vzpomíná dcera Eva s rodinou.

POZVÁNKA na únor 2019
 

Ne 3.2. 15:00 hod. Dětský maškarní karneval /KD/
Pá 8.2. 14:00 hod. Ples otevřených srdcí /KD/
Pá 15.2. 20:00 hod. Maškarní ples pro dospělé /KD/
Ne 24.2. 15:00 hod. Pohádka pro děti „Pojďte pane, 
      budeme si hrát“/KD/
Ne 3.3. 17:00 hod. Divadelní představení „Dveře“/KD/

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 osobně v Kulturním domě Bludov, 
nebo na tel.: 583 238 177, 736 609 734, 
či přes email kulturni.dum@bludov.cz

Jedná se o všechny druhy koníčků – sběratelství, výtvarné práce, ruční práce, modelářství atd.
Termín výstavy bude upřesněn v březnovém čísle Bludovanu.

Děkuji A.Z.

Hanka Mösnerová alias BOBINA,
za přispění Kulturního domu Bludov

pořádá

XII.PLES OTEVŘENÝCH SRDCÍ

PRO HANDICAPOVANÉ, 
VOZÍČKÁŘE A SENIORY

v pátek 8.února 2019 od 14 hod. 
v Kulturním domě v Bludově 

 
Vstupné 80,-Kč/ osoba 

V ceně je zahrnuta večeře. 
K tanci a poslechu bude hrát

Petr NEx Krivošej
Plesáním provází BOBINA

Sponzoři: budou doplněni
Počet klientů + doprovod nahlaste do 31.1.2019

na číslo 777 212 560 nebo na email:
kamaradiotevrenychsrdci@seznam.cz

Bludovan 1/2019
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MŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
Narodila jsem se 4.2.1918 v Šumperku, ještě Rakousko-Uher-
sku, žila v první Československé republice, ve smíšené česko-
-německé rodině. Otec Josef Kvapil byl české národnosti, matka 
Anna, rozená Czermak, národnosti německé, což v tehdejší době 
v pohraničí nebylo nic neobvyklého. Rodiče měli 7 dětí, z toho 
3 zemřeli po narození, jedno v dětství. Zůstaly jsme nakonec  
3 děti, nejstarší bratr, já a nejmladší sestra.
 Naše rodina byla velmi chudá. Oba rodiče pracovali v ze-
mědělství u barona Chiariho, matka na poli a otec jako hlídač. 
Protože otec byl vážně nemocný, mnoho matce s výchovou  
a zaopatřením rodiny nepomohl. Pamatuji si ho převážně ležet  
v posteli. Starost o rodinu byla na mamince. Jídla jsme měli 
málo, žili jsme zejména z deputátu, který rodiče kromě malé 
mzdy dostávali, a z toho, co jsme dostali od příbuzných. To se 
týkalo i oblečení.
 Tato situace rodiny se odrazila na našem vzdělání. Chodili 
jsme do německé školy. Po vychození tehdejší měšťanky jsem 
též pracovala v zemědělství u barona Chiariho, později v textilní 
továrně. Protože jsem byla Češka a v té době již začala Hen-
leinnova propaganda, byla jsem z práce propuštěna. Protičeská  
atmosféra ve společnosti mě a kamarádku donutila odejít praco-
vat do Německa, odkud jsem se vrátila až počátkem roku 1945.
 Bratr Wilfried, nar. 1912, byl již ženatý a měl 2 děti. Protože 
se stýkal převážně s Němci a jeho žena byla Němka, přihlásil se 
k německé národnosti a zapojil se do německých spolků. I když 
později pochopil, že asi nejlépe neudělal, nedalo se již nic dělat. 
V roce 1939 byl povolán na vojnu. Nasazen do války a v roce 
1941 padl u Stalingradu. Jeho rodina byla po válce odsunuta do 
Německa.

Blahopřání
 

Dne 4.2.2019 oslaví 
101. narozeniny 

paní Helmtraud Langerová. 
Do dalších let přejeme  

vše nejlepší, 
hodně zdraví a pohody.

 Sestře Elizabeth, narozené 1920, se v roce 1945 narodila 
dcera Eliška, o kterou jsme se většinou staraly s maminkou.  
V roce 1948 sestra odešla ilegálně se svým mladším manželem 
do Austrálie a malou dcerku nám zde nechala. Toto bylo pro 
mě a malou Elišku velmi problematické. Jednak jsem na Eliš-
ku dlouho nepobírala žádnou finanční výpomoc a také při růz-
ných příležitostech nám úřady i lidé dávali najevo, že její matka 
emigrovala. S maminkou jsme ji vychovávaly a snažily zajistit 
dobrou výchovu a výživu, jak to šlo. Po válce jsem pracovala 
až do důchodu v Hedvě-textilní továrně. Plat nebyl velký a já 
z toho musela zajistit i neteř Elišku, které jsem chtěla zabezpe-
čit vzdělání, aby se měla lépe než já. Otec zemřel v roce 1946, 
maminka v roce 1967, takže mi ještě mohla pomoct s Eliškou, 
dokud byla malá.
 Prožila jsem dvě nevydařená manželství. Obě skončila 
rozvodem. Když si vše zpětně promítám, tak zřejmě na mém  
a Eliščině životě měla částečně vinu i sestra, jejímž odchodem 
se vše zkomplikovalo. I když se sestra v roce 1969 vrátila zpět  
z Austrálie do ČR, přijela sama, manžel se tam s ní rozvedl,  
dcera Eliška s ní již pevný vztah nenavázala.
 Neteř Eliška vystudovala gymnázium a nástavbu na ekono-
mické škole v Olomouci, kde se seznámila se svým budoucím 
manželem. Ale ani jí se v manželství nevydařilo, i její manžel-
ství zůstalo bezdětné a skončilo rozvodem. Nakonec zakotvila  
v Karlových Varech, kde pracovala v nemocnici a dálkově  
vystudovala vysokou školu, obor manažersko-ekonomický.
 Eliška bylo pro mě všechno. Obě jsme byly přesvědčeny, že 
se o mne ve stáří postará a spolu dožijeme. Bohužel, před 9 lety 
zemřela, což byla pro mne snad nejtěžší životní rána, ze které se 
stále nemohu vzpamatovat.
 Nemám zde již žádné příbuzné, všechny jsem přežila.  
V Německu mám neteř a synovce – bratrovy děti – a též vnučku 
po matčině sestře. Často telefonují a jednou až dvakrát ročně 
mě navštíví. V Bludově jsem měla mého bývalého manžela. Její 
manžel mi dle svých možností pomáhal. Teď po jejich smrti mne 
navštěvuje jejich syn David s rodinou.
 Přesto všechno mám štěstí, že jsem obklopena hodnými lidmi, 
včetně paní obvodní lékařky a její sestřičky. Moje sousedka Jana 
s manželem mi pomáhají a zajišťují vše potřebné, abych mohla 
být doma, ve svém jednopokojovém bytečku, ve kterém se cítím 
velmi dobře. Také další mi pomáhají tuto situaci zvládnout.
 Kdybych měla podrobně vylíčit všechny překážky, které 
jsem musela v životě zdolat, bylo by toho hodně, ale některé 
věci si již ve svých letech nepamatuji a tak raději žiji současností  
a vážím si toho, že jsem relativně zdravá a v dobré pohodě.

Helmtraud Langerová

PODĚKOVÁNÍ
Sedmý ročník vánočního šachového turnaje o putovní pohár  
starosty obce Bludova. Účastnilo se 72 hráčů z celé republiky. 
Byli mezi nimi děti i dospělí. Děkuji za ceny a dárky. Sponzo-
rům rovněž děkujeme, že nám pomohli turnaj uskutečnit. Také 
starostovi obce Bludov a vedoucí kulturního domu.
Pořadí:

Jaroslav Dobeš
Autor fotografie: Kamil Hájek
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1. FM  Karlík Vladimír Sokol Kroměříž
2.        Sadil Roman TJ. Lanškroun
3. CM  Juříček Stanislav Zbrojovka Vsetín
Za Bludov:
1. Zdeněk Růžička
2. Vladimír Strašil
3. František Ptáček



Divadelní hra DVEŘE
Čeho se musíme vzdát, abychom mohli jít dál?

Úsměvohra o vážných věcech.
Manželský pár – muž s volantem, žena s velkou kabelou 

plnou věcí. Dvě přítelkyně v permanentním dialogu. 
Realitní makléř zakládající si na svém postavení. Bezdomovkyně 
s velkým ošuntělým kloboukem. Tito všichni se po smrti sejdou 

v předsíni nebe. Nikdo se nechce vzdát věcí, které si s sebou 
přinesl, ale se kterými dveřmi do nebe projít nemůže. 
Při vzájemné komunikaci, kdy se postupně dozvídáme 
jejich příběhy, bolesti i radosti, si postupně uvědomují, 

co je vlastně důležité a čeho se mohou vzdát. 
Projdou nakonec všichni dveřmi?

Maďarské termální lázně
Bükfürdő

Čtyřdenní zájezd
Léčebné lázně Bük jsou jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších lázní 
v Evropě, ležící v blízkosti rakouských hranic v nadmořské výšce 150 m. 
Nabízí 27 bazénů. V léčebných bazénech je teplota vody 32-38°C, teplota 

vody v plaveckých bazénech je 26 a 28°C, dále nabízí tobogány a jiné, 
ale také odpočinek a relaxaci. Je zde široký výběr aktivit pro všechny 

generace. Ubytování je v Apartmánovém hotelu v dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím a polopenzí.

Termín: 11.4.2019 – 14.4.2019
1. den – odjezd z V. Losin od hotelu Praděd v 7:00 hod.,

Šumperk Grandhotel 7:15 hod., možnost nástupu po trase 
(nástupní místa jsou i místa výstupní) Po příjezdu ubytování 

v apartmánovém hotelu, který sousedí s areálem lázní
2. a 3. den – pobyt v termálních lázních Bük, 

vzít s sebou – plavky, pantofle, župany
4. den – odjezd zpět v dopoledních hodinách

 Příjezd kolem 17:00 hod.

CENA: 4.950,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu záj. autobusem, 3x hotelové ubytování 

ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenzi, vstup do bazénů, 
lázeňský poplatek

Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění
Cena závisí od sezony.

Informace a přihlášky
Černochová Alena, tel.: 732 351 184

Spáčil Zdeněk, tel.: 608 834 221

POLOOSTROV PELJEŠAC

TRPANJ
CHORVATSKO

28.6. – 7.7.2019 – 6.000,-Kč/7 nocí
2.8. – 11.8.2019 – 6.000,-Kč/7 nocí

/sobota/ 24.8. – 4.9.2019 – 6.300,-Kč/9 nocí

Nástupní místa:  Šumperk hotel Grand 13:00 hod.
          Zábřeh poliklinika 13:30 hod

Možnost nástupu po trase dle dohody

Autobus zůstává s klienty v místě.
Autobus je možno využít i pouze 

pro soukromou dopravu do Chorvatska.
Výstup a nástup v Chorvatsku dle domluvy 

s řidičem – smluvní cena

V ceně je zahrnuto: doprava zájezdovým autobusem /klimatizace,  
WC, bar, video/, 7x ubytování a 9x ubytování, pobytová taxa

V ceně není zahrnuto zdravotní pojištění.

Hmotnost zavazadel max. 20 kg – váhu je nutno dodržet.
V místě pobytu je možno zajistit: výlety lodí – Duba, Divna

 S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2 000,- Kč

Více informací a přihlášky:
Černochová Alena tel. 732 351 184

Spáčil Zdeněk tel. 608 834 221
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Přijďte vyzkoušet klasickou a sportovní masáž ve 
Sportcentrum WELLY  

Husitská 2, 787 01 Šumperk 
 

REZERVACE na 
tel.: +420 608 153 911 

email: sarkarohalova@gmail.com 
fb.: facebook.com/massageSarka 
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Tříkrálová sbírka 2019

I letos proběhla v Bludově Tříkrálová sbírka, celkově už pode-
vatenácté. Letošní průběh byl standardní – ani obrovský mráz, 
jako předloni, ani teplo, jako loni – zasněžený Bludov, vstřícná 
přivítání, radost z pomoci. Letos koledovalo snad nejvíce skupin, 
celých dvanáct, do sbírky se tak v Bludově zapojilo téměř čty-
řicet dospělých i dětských koledníků. Po rozpečetění pokladni-
ček na obecním úřadu přišla úžasná zpráva - letos se v Bludově  
vybralo 93.320 Kč, tedy o 10.107 Kč více než loni.

Výsledky sbírky v Bludově
V průměru na jednoho obyvatele Bludova to vychází na cca 30,30 
Kč. V roce 2018 se v Bludově vybralo 83.213 Kč, 2017: 80.110 
Kč, 2016: 71.461 Kč, 2015: 67.830 Kč, 2014: 60.293 Kč, 2013: 
55.027 Kč, 2012: 55.280 Kč, 2011: 54 642 Kč, 2010: 50.911 
Kč, 2009: 42.686,50 Kč; 2008: 40.073 Kč, 2007: 39.738 Kč, 
2006: 40.377,50 Kč, 2005: 43.611 Kč, 2004: 32.042 Kč, 2003: 
37.918 Kč, 2002: 28.905,40 Kč a 2001: 14.220,40 Kč. Celkově 
se za devatenáct ročníků sbírky vybralo v Bludově 992.658,80 
Kč, tedy bezmála celý milion korun! Za povšimnutí stojí, že za 
jedno desetiletí (2009 – 2019) se vybraná částka v daném roce 
více než zdvojnásobila.

Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? V šumperském a zábřežském děkanátu 
(které se zhruba kryjí s hranicemi šumperského okresu) se letos 
vybralo 2.469.311 Kč (cca o 130.00 Kč víc než loni), v olomouc-
ké arcidiecézi téměř 30 milionů Kč, v celé ČR cca 120 milionů 
Kč (sčítání ještě není zcela uzavřeno).
 Z okolních obcí: v Sudkově se vybralo 20.898 Kč (18,80 
Kč na obyvatele), v Postřelmově 87.362 Kč (29 Kč/obyv.),  
v Chromči 23.376 Kč (42 Kč/obyv.), v Bohutíně 17.137 Kč 
(22,80 Kč/obyv.), v Rapotíně 47.233 Kč (14,50 Kč/obyv.),  
v Rudě nad Moravou 68.338 Kč (26,70 Kč/obyv.), v Novém 
Malíně 61.125 Kč (17 Kč/obyv.), ve Velkých Losinách 77.503 
Kč (29,50 Kč/obyv.) a v Šumperku 124.385 Kč (4,80 Kč/obyv.).  
V absolutním objemu se víc než v Bludově vybralo v šumper-
ském okrese pouze v Zábřehu, Mohelnici a Šumperku, a to přes-
to, že na počet obyvatel je větší i Rapotín, Nový Malín, Libina...
 Ani letos nemůže scházet poděkování – hlavnímu bludovské-
mu koordinátorovi Petru Juránkovi; dospělým vedoucím tříkrá-
lových skupinek i malým koledníkům. A samozřejmě všem, kdo 
nás nevyhnali, kdo před námi nezabouchli dveře, kdo se usmáli 
a třeba nepatrnou, ale mnohdy i velkorysou, částkou přispěli na 
pomoc potřebným vesměs v našem okolí. 

 Ať nám všem, celému Bludovu, platí slova, jejichž zkrat-
ku jsme zapisovali nad bludovské dveře – K+M+B+2019 – Ať  
Kristus žehná našim příbytkům (a těm, kdo v nich přebývají)  
i v roce 2019.

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce Junáka - střediska Františka Pecháčka Bludov

Fotky: (autoři fotografií: Karel Směšný, Martin Dostál)
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Školička bruslení s mateřskou školou

Mikulášské nadělování v MŠ

Po delší pauze nastoupily naše děti z mateřské školy v 11 členné 
sestavě na led Zimního stadionu v Šumperku. Čekalo je celkem 
8 výukových lekcí, jejichž hlavním cílem je naučit děti hravou 
formou základům bruslení na ledě, zdokonalovat pohybové do-
vednosti a rozvíjet pohybové schopnosti, fyzickou a psychickou 
zdatnost a sebedůvěru dítěte.
 Na první lekci nastoupily děti velmi natěšeně a s vysokým 
nasazením, přesto každé i se špetkou strachu z něčeho nového, 
nepoznaného, v myšlenkách „zdali mně to půjde“. Je pravda, že 
každý začátek je těžký a ne každý se stane Jardou Jágrem hned. 
Avšak naše děti byly velice statečné, s velkou vervou bojovaly 
a pod vedením zkušeného trenéra získaly základy bruslení na 
ledě. A kdo ví, jestli se z někoho nestane v budoucnu hokejová 
jednička.
 Poslední bruslení si děti užily nejvíce, neboť je čekalo „kar-
nevalové řádění na ledě“. Konala se přehlídka masek, zábavné 

Opět po roce přišel 5. prosince v dopoledních hodinách do 
mateřské školy Mikuláš se svou družinou – anděly a čerty. 
Samozřejmě nezapomněl na Knihu hříchů, aby zkontroloval, 
jestli se děti polepšily a své sliby splnily. Ne vždy se to všem 
podařilo. Nejmladší děti čerti vůbec nenavštívili, v ostatních 
třídách jejich strašení usměrňovaly paní učitelky, takže pláče 
téměř nebylo. Za přednesené básničky a zazpívané písničky 
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hry a soutěže. Za odměnu si na závěr děti společně pochutnaly 
na zaslouženém vánočním cukroví.

Za kolektiv MŠ Bc. Dana Březinová
Autorem fotek je BcA. Pavla Rožnovjáková

děti dostávaly od andělů dárečky, někdo s nečistým svědomím 
dokonce odmítl. Některé odvážné děti se osmělily a anděly  
s čerty i pohladily, vyfotografovaly se s nimi.
 Poděkování patří žákům ze ZŠ Bludov, vedení školy a paní 
učitelce Mgr. Haně Žákové, která s mikulášskou družinou do 
naší školy za dětmi přišla. 

Miroslava Kulhajová, uč. MŠ
Autorka fotografií: M. Kulhajová

Bludovan 1/2019
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Vánoční trhy v MŠ

Již v září se kolektiv zaměstnanců mateřské školy domluvil, že 
opět připraví v adventním čase už páté vánoční trhy. Termín byl 
stanoven na 13. prosince.  Protože jsme chtěli tentokrát pozvat  
i širokou veřejnost, bylo třeba všechno důkladně promyslet a při-
pravit (plakáty, stromeček, osvětlení, prodej žetonů, občerstvení 
apod.). Každý zaměstnanec si vybral některý bod k zajištění této 
akce, paní učitelky se daly spolu s dětmi do výroby vánočních 
výrobků, přičemž si děti rozvíjely jemnou motoriku, tvořivost, 
představivost, fantazii… Poprvé jsme oslovili i rodiče, zda chtějí 
i oni svými výrobky přispět. 
 Blížil se očekávaný den trhů a my jsme s velkou obavou  
sledovali předpověď počasí na tento den. Počasí přálo, a proto 
od rána probíhaly přípravy na terase zahrady. Vánoční trhy za-
hájila paní ředitelka přivítáním přítomných, následoval zpěv 
vánočních koled s hudebním doprovodem, taneční vystoupení 
žáků ze základní školy. Stoly se prohýbaly překrásnými různo-
rodými vánočními výrobky a zájemci měli těžké rozhodování, 
co si koupit. Do prodeje se zapojily i samotné děti, kterým se 
prodej velmi líbil. Komu bylo chladno, mohl se občerstvit v naší 
„kavárničce Včelka“ a ochutnat skvělé věnečky, řezy, koláčky, 
chuťovky, zahřát se čajem nebo kávou. 
 Děti z MŠ a jejich sourozenci obdrželi poukázky na ob-
čerstvení – čaj a linecké cukroví, které děti samy připravily  
v dopoledních hodinách při hře na cukráře. Pomalu se stmívalo, 
výrobků ze stolů ubývalo, členové rodin se spokojeně rozcházeli 
do svých domovů a nás hřál pocit, že se nám vánoční trhy 2018 
opravdu vydařily. 
 Závěrem chceme poděkovat rodičům, kteří přispěli svými 
výrobky na trh. Děkujeme všem, kteří naše trhy navštívili a ná-
kupem podpořili další nadstandardní aktivity našich dětí (např. 

Předvánoční setkání v penzionu
Předvánoční čas je kouzelné období plné překvapení a radost-
ného očekávání. Lidé jsou na sebe milí, přejí si samé pěkné věci  
a dávají si dárečky, které nemusí být vždy hmotné. Proto se roz-
hodly děti z mateřské školy, že udělají radost, tak jako každým 
rokem nejstarším obyvatelům Bludova ve zdejším penzionu  
a navštíví je. Společně s paními učitelkami nacvičily pásmo básni-
ček a nejznámější lidové koledy. Setkání s obyvateli penzionu bývá 
vždy příjemné a stalo se jakousi tradicí. Za doprovodu zvučného 
akordeonu a zvonivé kytary si s námi zazpívali vánoční koledy  
a těšili se z přítomnosti dětí.
     Na rozloučenou jim děti popřály hodně zdraví, štěstí a dalších 
takových společných chvilek.

         Zapsala: Andrea Kouřilová    
 Autor fotografií: Dana Březinová 

výlet, vystoupení klauna apod.). Také děkujeme Obecním lesům 
za darovaný stromeček, žákům základní školy a jejich paním 
učitelkám za pěkné vystoupení. 

Miroslava Kulhajová, uč. MŠ
Autorka fotografií: M. Kulhajová
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Český halový pohár MH 2018 v běhu na 60m s překážkami  
Eliška Zaoralová vítězka českého halového poháru 
na 60m s překážkami
Český halový pohár v běhu na 60m překážek mladých hasičů 
se skládá ze 4 kol. V jarní části to jsou 2 kola v Ostravě, Jab-
lonci nad Nisou a v podzimní části další v Praze a Ostravě. Po 
loňském obrovském úspěchu, kdy vítězkou se stala Vendula  
Jílková a Markéta Hrabkovská skončila na druhém místě, jsme 
zahajovali nový ročník Českého poháru s obrovským očekává-
ním. Hned v prvním kole dokázala Eliška Zaoralová navázat na 
své starší kolegyně a doběhla si časem 15,25s pro 2. místo ve 
své kategorii. Týden poté jsme se vydali na kolo druhé, kde jsme 
čekali, zda Eliška potvrdí svoji formu. A stalo se! V Jablonci 
nedala šanci už žádné soupeřce a svoji kategorii dokázala vyhrát 
za čas 14,91s. Držela tedy, po jarní části poháru, průběžné prv-
ní místo. V prvním listopadovém víkendu nás čekalo kolo třetí. 
Vyrazili jsme tedy do Prahy s jasným cílem udržet celkové prv-
ní místo před kolem posledním. Zaběhnutý čas 14,22s zname-
nal pro Elišku další první místo a plný počet 40 bodů v tabulce. 
Dala tím jasně najevo, kdo vládne halovému poháru a zajistila 
si se ziskem 115 bodů celkové vítězství před kolem posledním.  
V Ostravě už jen potvrdila svou stálou formu, kdy si časem 14,04s 
doběhla pro místo druhé. Vyhrát Český halový pohár je obrovský 
úspěch, ovšem obhájit jej, je vždy ještě těžší. My vždy dětem 
říkáme že „není důležité jaké jméno je napsáno na stupních  
nejvyšších, důležité ovšem je, aby tam vždy bylo napsáno SDH 
Bludov.“  Můžeme tedy říci, obhájili jsme. Vítězkou Českého ha-
lového poháru v běhu na 60m překážek v kategorii mladší dívky 
pro rok 2018 se stala Eliška Zaoralová z SDH Bludov. Eliška byla 
oceněna 19. ledna 2019 SH ČMS na Galaodpoledni v Praze  
v divadle „U Hasičů“.

V mladších dívkách se umístila na vynikajícím 6. místě Lilia-
na Kulhajová , kdy získala celkem 77 bodů. Denisa Šustková, 
která měla zaběhlou pouze podzimní část, se umístila na cel-
kovém 18. místě. Něco úžasného se stalo na posledním kole  
v Ostravě, kdy běží 8 nejlepších závodnic vyřazovacího pavou-
ka.  Mezi nejlepších 8 závodnic se probojovaly tři závodnice  
z SDH Bludov, a to Eliška, Denisa a Liliana. Nikdo v žádné 
kategorii neměl takové obsazení. Los bohužel nalosoval všech-
ny tři naše závodnice společně do druhého semifinále. Do finále 
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Přespání ve skautské klubovně a noční hry

V listopadu pořádal náš skautský oddíl oblíbenou akci – přespá-
ní v klubovně. Celý večer jsme hráli nejrůznější stolní hry. Po-
tom začala první večerní/noční hra. Po vzbuzení jsme se rozděli-
li do dvou týmů. Každý tým měl svou část Bludova jako území.  
V nitru území jsme si zřídili štáb. Po čas hry jsme běhali po 
nepřátelském území a získávali různé informace tak, aby nás 
protější tým nechytil. Úkoly jsme plnili proto, abychom dosta-
li kousky QR kódu, který nám po poskládání napověděl hádankou,  
na kterém místě se nacházejí klíče od klubovny (základny). Klí-
če se nacházejí na místě, kde se kdysi pálily cihly, tedy kde byla 
bývalá cihelna. Tož, neměli jsme štěstí a druhý tým nás předběhl 
a dostal se ke klíčům dříve. Šli jsme spát... A co se nestalo!!!
 O půl třetí ráno nám před dívčí klubovnou, kde jsme spali 
jenom my – skauti, odpálili dvě petardy a asi po deseti sekun-
dách vlítli do klubovny a začali po nás povykovat, ať vylezeme 
ze spacáků, nebo že nás zneškodní. Tak tam nechali jednoho, 
abychom neutekli. Potom nás jeden mladík zachránil. A proto 
jsme utekli za velitelem, který nám řekl, že máme zabránit vel-
kým ztrátám na životech lidstva a zjistit více, co mají teroristé 
v plánu. Dal nám instrukce, kde se nachází jejich stanice. Tam 
jsme se dostali plížením přes pole. Ve stanici byla bomba, kte-
rá měla napáchat nemalé škody. Poté jsme se dali k základně  
(=kotlina na horním konci). Věděli o nás... V nebezpečné vzdá-
lenosti vybuchovaly různé „bomby“ (=petardy). Dorazili jsme 
tam. Podařilo se nám být neviditelní a nevšimli si nás. Proto 
jsme mohli vyslechnout přísně tajný rozhovor. 
 Potom je jejich velitel zabil, protože jim nevěřil, ale tím se 
oslabil, takže jsme ho mohli zneškodnit, protože byl sám. Náš 
velitel řekl, že udělal, co chtěl a že už nemá pro co žít, a proto se 
nabídl, že tu bombu odpálí. Protože to mají vymyšlené tak, aby 
to zabilo i toho, kdo to odpaluje... Takže za nás položil život. 
Potom hra skončila. Zamysleli jsme se nad jejím cílem a byli 
povzbuzeni v tom, abychom byli připraveni bránit svou vlast  
a své bližní. Vrátili jsme se do klubovny asi po dvou hodinách 
a mohli pokračovat v přerušeném spánku. V osm jsme vstali  
a šlo se domů.

ses. Karolína Juránková
2. oddíl Bludovit Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Autor fotografií: Vladislav Malý - Lála

tedy postoupila vítězka semifinále Liliana 
Kulhajová, která si doběhla pro úžasné 
3. místo. Mladší chlapci ve své kategorii 
sbírali hlavně zkušenosti a vylepšovali si 
každým závodem svoje osobní rekordy.
 V kategorii starších byla letošní sezó-
na hlavně o seznámení s novým materiá-
lem a sbírání cenných zkušeností v nové 
kategorii. Jména na startu jako Vendula 
Jílková, Markéta Hrabkovská či Lucie 
Ženčáková ovšem nenechaly žádné trené-
ry klidnými.  Dívky se do nové katego-
rie pustily hned od začátku a daly jasně 
najevo, že se letos možná rozkoukáváme, 
ale příští rok už s námi musíte počítat.  
Výsledky do 30. místa a body hned prvním 
rokem v kategorii starší, jsou velkým  
příslibem do dalších let. Starší chlapci si musí zvykat na přechod  
na větší překážku, ale i zde musíme chlapce pochválit za několi-
krát zlepšené osobní rekordy.  
 Na závěr musíme pochválit všechny, kteří se zúčastnili ať už  

jednoho či více kol Českého halového poháru a skvěle repre-
zentovali SDH Bludov, obec Bludov a dokázali, že Bludovská 
mládež patří několik let mezi nejlepší v republice.

Vedoucí MH SDH Bludov
Autor fotografií: SDH Bludov
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Zprávy z Olomouckého kraje
…víte, že Kraj změnil doménu z doposud používané  
„kr-olomoucky.cz“ na novou doménu „olkraj.cz“? Tato změna  
se týká i všech emailových adres a webových aplikací s domé-
nou „kr-olomoucky.cz“, (která po přechodnou dobu zůstává stále 
v platnosti)
…víte, že Rada Kraje a následně Zastupitelstvo schvaluje  
vyhlášení krajských dotačních programů na rok 2019? Cílem  
poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování 
všestranných potřeb jeho obyvatel. Na webu Kraje je zveřejněn 
seznam dotací, kde si můžete najít ten „svůj“ a podle návodu,  
případně po konzultaci s příslušným administrátorem dotačního  
titulu, vyplnit včas žádost a očekávat, zda žádost bude schválena.
…víte, že Krajský úřad Olomouckého kraje má od r. 2017  
k dispozici osobní automobil VW Golf na elektrický pohon? Rada 
kraje zvažuje o nákupu dalších vozidel s ekologickým pohonem
…víte, že Rada Kraje schválila přípravu projektu „Podpora  
biodiverzity v Olomouckém kraji – péče o vybrané evropsky  
významné lokality“ z Operačního programu Životní prostředí ve 
výši cca 15 mil. Kč? Budou zpracovány projekty např. na obnovu 
tůní, dojde ke kosení a odstranění nevhodných dřevin nebo bude za-
jištěna ochrana hnízdišť netopýrů. Předpokládá se rovněž vytvoření 
databáze s aplikací o ochraně přírody v Olomouckém kraji.

Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana 
pro životní prostředí, lesnictví a zemědělství                                                                    

Kontakt: m.klimes@olkraj.cz, telefon: 585 508 849                  

Podle většinového rozhodnutí zastupitelstva na svém 1. zasedání  
si odměnu nezaslouží. Dosavadní dlouholetá praxe u nás v Blu-
dově byla, že zastupitelé budou odměňováni odměnou stanove-
nou zákonem (nařízením vlády)  a to sníženou na 50% (netýká 
se uvolněného starosty). Doposud byly všechny pokusy o prosa-
zení vyšší odměny neúspěšné. V tomto volebním období navrhl 
za koalici J. Matěj další snížení odměn zastupitelům a to na 33% 
možného maxima. A důvod? Nařízením vlády stanovujícím výši 
odměn byla odměna navýšena, a tak po snížení na 33% budou 
zastupitelé dostávat odměnu zhruba ve stejné výši jako v minu-
lém období (což činí průměrně 550,- Kč/ měsíčně). Takto navr-
žená úprava byla většinou zastupitelů přijata. 
 Namátkový výběr z usnesení obecních zastupitelstev několi-
ka sousedních obcí. Schválení odměn pro zastupitele: 

Další diskuse o odměnách zastupitelů se rozvinula na 2. zase-
dání zastupitelstva ohledně návrhu, jak naložit s „ušetřenými“ 
penězi z nevyplacených odměn zastupitelům, což činí asi 470 
tisíc korun. Jednoznačně převládl názor, že by bylo vhodné tyto 
prostředky využít na podpoření charitativních účelů, případně k 
podpoření činnosti neziskových organizací. Neshoda však nasta-
la při projednání návrhu koalice, aby přidělení těchto prostředků 
náleželo Radě obce po doporučení komisí. Nebyl přijat návrh, 
aby každý zastupitel sám podle svého přesvědčení určil, kam 
budou jím ušetřené peníze věnovány.  Myslím si, že je to velká 
škoda. Každý zastupitel by mohl při rozdělení prostředků pro-
kázat svoji zodpovědnost bez velkého zasedání komisí. Takto, 
podle rozhodnutí zastupitelstva, Rada při tvorbě rozpočtu na rok 
2019 začlení ušetřené finance do položky ostatní sociální péče.

Milan Klimeš, zastupitel 

 Postřelmov Sobotín Štíty Vikýřovice Zvole Bludov
předseda 
komise 
(výboru)

2 800 3 068 2 000 2 300   

člen komise 
(výboru) 2 500 2 557 1 800 2 100   

zastupitel 1 300 1 534 1 400 800 950  (558)

TRADIČNÍ ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V NOHEJBALE

Dne 26. prosince 2018 se v Sokolovně konal 35. ročník  
Tradičního Štěpánského turnaje v nohejbale. Turnaje se  
zúčastnilo 10 družstev z Bludova a blízkého okolí.
S přehledem 1.místo obsadilo družstvo Bludov F3.
Pořadí:
1. místo – Bludov F3, Bludov
2. místo – Farma, Chromeč
3. místo – NOHUVEJŠ, Postřelmov
4. místo – BRKA, Sudkov
Za výborný sportovní výkon a pěknou hru byli účastníci od-
měněni cenami, na které nám přispěli sponzoři: Bludovská 
a.s., OÚ Bludov, KD Bludov, Potraviny Urban, Sokol Bludov, 
Libor Bryx, Hostinec Pod kostelem, U Tomášů Bludov, Pavel 
Moudrý.

Za pořadatele sponzorům děkují Fazor, Sigl, Bryx, Flašar
Autor fotografií: Fazor

1. místo

2. místo

3. místo
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Zaslouží si bludovští zastupitelé finanční odměnu?
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Adventní koncerty

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli na 
Adventní koncerty 2018. Výtěžek 14 608,- Kč bude pomáhat  
rodinám dětí, které jsou nemocné mukopolysacharidosou. Podě-
kování také patří p. Otto Sekaninovi za umožnění konání kon-
certů v kostele sv. Jiří a rodině Mornstein-Zierotin za poskytnutí 
prostor nádvoří zámku pro Tradiční zpívání u stromu.

A. Znojová
Autor fotografií: J. Baslar

Obec Bludov děkuje všem našim sponzorům za věcné dary do 
tomboly, která se i letos, díky nim, stala chloubou Obecního 
plesu. Velké poděkování patří také Vám, kteří jste si na místě 
samém ples užili a dorazili v hojném počtu. 

1.adventní koncert - Motýli Šumperk

3.adventní koncert - Funiculaire

4.adventní koncert - Classic Band a Farní sbor spolu se žáky ZŠ Bludov

1.adventní koncert - Schola Cantharel

2.adventní koncert - Flétnový soubor při ZUŠ Šumperk

2.adventní koncert - žáci ZUŠ Šumperk

Nové znám
ky pana Adam

a



ŠÍLENÝŠÍLENÝ

MAŠKARNÍ PLES

VLČÍ DŮL BLUDOV  
Vás srdečně zve na: 

hodnotná tombola s televizí jako hlavní cenou

maškarní fotokoutek

crazy welcome drink

soutěž o 3 nejlepší masky večera

k tanci a poslechu hraje kapela APAČI
bohatá kuchyně a občerstvení všeho druhu

míchané nápoje šíleného vědce

PRODEJ VSTUPENEK A REZERVACE MÍST ZAČÍNÁ 
15.1. V KANCELÁŘI KD BLUDOV VSTUPNÉ 100,- Kč

- 
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-
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KARNEVAL 

KULTURNÍ DUM BLUDOV ZVE 

NA

 S KLAUNY

DETSKÝ 

MASKARNÍ

PRŮVOD MASEK 

TANEČNÍ SOUTĚŽE 
DĚTSKÁ DISKOTÉKA

3 . Ú N O R A  2 0 1 9  V  1 5 : 0 0  H O D .  
K D  B L U D O V

VSTUPNÉ: DOSPELÍ 30,- DETI ZDARMA

 

Úžasné humorné příběhy dvou medvědích brášků, kteří si hrají napůl 
mezi skutečností a fantazií. Velký medvěd má vypečené hry a malý 

medvěd neztrácí důvěru v nové nápady. Když se nedaří, pomůže 
hromada výborných bonbónů...

 

POJĎTE PANE,
BUDEME SI 
HRÁT
 

K U L T U R N Í  D Ů M  B L U D O V  V Á S  S R D E Č N Ě  Z V E
N A  P O H Á D K U  

K D  B L U D O V
2 4 . 2 . 2 0 1 9

V  1 5 : 0 0  H O D .
 

T Ě Š Í  S E  N A  V Á S

 

V S T U P N É :  3 0 , -  K Č

Činnost spolku pro Kostelíček Božího Těla můžete podpořit také na 
č.ú: 1102096001/2700
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