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Bludovan

Nabitý program, bohaté občerstvení a především příjemné před-
vánoční setkání se uskutečnilo v rámci tradiční každoroční Miku-
lášské besídky pro seniory v sobotu 7. prosince 2019. Tentokrát 
se, kromě hudební produkce a tanečních vystoupení, mohli ná-
vštěvníci seznámit také s výsledky soutěže o nejkrásnější okno, 
balkon a předzahrádku. O hudební vystoupení se postarala malá 
dechová hudba Sadovanka s jihomoravským temperamentem  
a posléze kapelník a hudebník Ivan Zela. Jak dokáží rozpohy-
bovat sál, potěšit přesnými a ladnými pohyby tance předvedla 
taneční skupina Pohodáři. Scénické provedení pak představila 
dámská taneční skupina Marly. 

foto: Josef Baslar

Silvestrovské plaváníBeseda pro seniory
Bludovští otužilci se za hojné účasti diváků sešli poslední den  
v roce na tradičním silvestrovském Memoriálu Jaroslava Špičky. 
Tentokrát se 41 otrlých plavců ponořilo do bludovského koupa-
liště (teplota vody 3,3 °C) už posedmé. 

foto: Josef Baslar

Mikulášská pro děti

Nejen nadílku od Mikuláše, andělů za doprovodu čertů, ale také 
autorskou pohádku mohli zhlédnout malí návštěvníci v rámci 
tradiční Mikulášské besídky pro děti, která se konala v nedě-
li 8. prosince v Kulturním domě Bludov. Tentokrát se o pro-
gram postaral divadelní soubor Blud v Tyátru, který představil  

pohádku o Bludovu pro Bludovany a Bludovánky, kterou napsali  
Josef Kašpar a Juliana Vohralíková, autorem libreta k písničkám 
je Stanislav Melichar. Děti pak čekala nadílka, dětská diskotéka 
a soutěže. 

foto: Josef Baslar
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Poděkování ples

Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali věcnou cenu na 
Obecní ples, který se konal v pátek 10. ledna 2020. Poděkování 
patří také těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci celé akce.

Obec Bludov

8. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 9. prosince 2019 se konalo 8. jednání obecního za-
stupitelstva. Předcházelo mu mimořádná 7. schůze zastupitelstva 
19. listopadu 2019, která rozhodla o finančním příspěvku obce 
52920 Kč, který usnadnil průběh vykupování pozemků pro blu-
dovský obchvat.
Prosincové zastupitelstvo proběhlo v Kulturním domě od 18:00 
do 21:30. Přítomno bylo 14 zastupitelů, omluven byl ze zdravot-
ních důvodů starosta Pavel Ston. Schůzi proto řídil místostarosta 
Josef Ťulpík, ověřovateli zápisu byli zvoleni Karel Bank a Ro-
man Holinka. Zápis, z nějž převážně vychází tento článek, vy-
hotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. Převážná část hlasování  
s výjimkou několika, na něž bude upozorněno, byla jednomy-
slná. Místostarosta informoval o plnění všech úkolů zadaných 
minulými zasedáními zastupitelstva.

Pamětní listy za dlouholetou práci pro obec Bludov
Zastupitelstvo rozhodlo na návrh komise kulturní, mládeže  
a sportu a na návrh rady obce o udělení devíti pamětních listů 
obce představitelům bludovských spolků za dlouholetou obě-
tavou práci: Zdeňku Holinkovi, Lubomíru Hrochovi, Jiřímu 
Krejčímu, Vladimíru Strašilovi, Miroslavu Huňatovi, Zdeňku 
Elgnerovi, Františku Poláchovi, Františku Kvapilovi a Luboši 
Krejčímu. Předání pamětních listů na návrh komise proběhne 
slavnostním způsobem v průběhu obecního plesu 2020, případně 
pak při jiné vhodné příležitosti.

Zpráva o činnosti rady obce, zápis z kontrolního výboru
Od zářijového zasedání zastupitelstva se rada sešla čtyřikrát, 
mimo běžné agendy a toho, co předložila zastupitelstvu, se za-
bývala výstavbou chodníku podél silnice I/11 od Panenky Marie 
ke kolejím, souhlasila s tím, že od 1. ledna 2021 bude obec sama 
provozovat dům s pečovatelskou službou (bude nazván „Domov 
pokojného stáří Ludwiga Vogla Bludov“), schválila výroční zprá-
vu o činnosti ZŠ v roce 2018/2019. Zastupitelstvo zprávu schvá-
lilo. Dále vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 
20.11.2019.

Rozpočtové provizorium na rok 2020
Zastupitelstvo 13 hlasy schválilo (1 se zdržel) praxi posledních 
let, a sice návrh, aby se do schválení rozpočtu obce na rok 2020 
řídilo hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria, kdy 
v tomto období obec hradí výdaje měsíčně pouze do výše 1/12 
skutečných výdajů předchozího roku, a to až do doby, kdy bude 
schválen rozpočet na rok 2020. V diskusi se Milan Klimeš ze-
ptal, kdy bude připraven návrh rozpočtu na rok 2020 pro pří-
padné připomínky. Místostarosta odpověděl, že návrh by měl 
být připraven nejpozději do konce ledna. Požádal, aby případ-
né návrhy a připomínky k rozpočtu byly řešeny ještě před pro-
jednáváním samotného návrhu rozpočtu na březnovém jednání  
zastupitelstva.
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Rozpočtové změny
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 11, 13 a 16 
a schválilo změny č. 12, 14, 15 a 17. Vesměs řešily menší přesu-
ny v rámci kapitol či úpravu rozpočtu těsně před závěrem roku.

Obecně závazné vyhlášky o odpadu
Rada předložila ke schválení návrh nové Obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bludov. Jsou 
v ní aktualizovány články týkající se svozu bioodpadu, nápo-
jových kartonů, plastu a papíru. Svoz papíru a plastu v pytlích 
bude probíhat 1x14 dní, svoz bioodpadu bude zajištěn do kontej-
neru u hasičárny i přes zimní měsíce, změní se příloha vyhlášky, 
jelikož se přidaly kontejnery na kovy po obci.
 V diskusi M. Klimeš upozornil, že nikde v zápise z rady 
obce nejsou, ani na zastupitelstvu nebyly předloženy informace 
o problematice nově založené společnosti „Servisní společnost 
odpady Olomouckého kraje, a.s.“ a postoji obce k této společ-
nosti, příp. vstupu do této společnosti. Stanislav Balík reagoval, 
že projednání dané věci je v zápise z jednání jedné z posledních 
rad obce, ve kterém jsou citovány jasné argumenty, mimo jiné 
to, že není řešen sběr separovaného odpadu. Místostarosta rea-
goval, že rada obce se shodla do této společnosti zatím nevstu-
povat. M. Klimeš již po několikáté doporučil, že je potřeba vy-
budovat sběrný dvůr na likvidaci nejen bioodpadu, ale i odpadů 
ostatních. Dle jeho názoru současná likvidace některých odpadů, 
domluvená u společnosti SUEZ, není tou správnou službou pro 
občany. Zastupitelstvo vyhlášku schválilo.
 Rada rovněž předložila zastupitelstvu ke schválení návrh po-
platku v roce 2020, úlevy z poplatku stanovením hodnoty EKO 
bodu a návrh OZV č. 3/2019, která toto vše řeší. Sazba poplat-
ku dosud činila 595 Kč. Skutečné výdaje obce přepočtené na 
jednoho obyvatele činily v roce 2018 682 Kč (2017: 595 Kč, 
2016: 479 Kč, 2015: 496 Kč), předpokládané výdaje v roce 2019 
asi 698 Kč. Nárůst nákladů v roce 2018 a 2019 byl v důsledku 
přechodu z placení paušální částky na reálné náklady a došlo 
zároveň ze strany svozové firmy ke zdražení veškerých služeb  
o 10 %.
 Nová výše poplatku v souladu se skutečnými výdaji je navr-
hována 682 Kč. Občan, který třídit nebude, zaplatí skutečné ná-
klady za svoz odpadů. Větší část příjmů od obalové společnosti 
EKO-KOM za vyseparované využitelné odpady budou každo-
ročně používány na pokrytí úlev z poplatku pro třídící občany 
v rámci systému MESOH. Místostarosta upozornil na obrovský 
nárůst biodpadů prakticky na trojnásobek, což nemá v našem re-
gionu obdoby a obec bude nucena hledat svou cestu k likvidaci 
bioodpadů. Doporučil maximální třídění, minimalizovat netří-
děné odpady, maximální využívání systému MESOH, hledání 
vlastní cesty likvidace bioodpadů.
 V diskusi M. Klimeš sdělil, že termín zákazu skládkování 
dle současné legislativy je stanoven na rok 2024. V novele záko-
na je navrhováno posunutí tohoto termínu na rok 2030. Kateřina 
Juránková upozornila, že systém MESOH je výhodný pro ty, co 
mají hodně odpadů. Ti, co se chovají ekologicky a mají odpadů 
málo, nemají plasty, nemají co vytřídit, platí plný poplatek. Ro-
man Holinka reagoval, že by to předpokládalo vážení popelnic, 
to není možné, systém je podle něj nastaven dobře, sám platil 
minimální poplatky. S. Balík doplnil, že třídit a minimalizovat 
tak komunální odpad, využívat slevy za vytřídění je cílem, aby 
lidé třídili a nevznikaly tak černé skládky. Zastupitelstvo schvá-
lilo místní poplatek ve výši 682 Kč na osobu a rok, a hodnotu  
1 EKO bodu na 8 Kč. Rovněž schválilo celou vyhlášku.

Obecně závazné vyhlášky o poplatcích – za užívání veřejného 
prostranství, z pobytu, ze psů a k evidenci trvalého označování psů

 Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
dochází k výrazným změnám v problematice místních poplat-
ků, takže se musí změnit místní obecně závazné vyhlášky. Od  
1. ledna 2020 vstupuje současně na základě novely veterinár-
ního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat 
psy mikročipem. V případě potřeby tak bude možné prokázat 
vlastnictví psa. Zatoulané řádně označené a evidované zvíře má 
podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majite-
li, evidence je důležitá i v případě postihu vyplývající ze zod-
povědnosti za psem způsobenou škodu (dopravní nehoda, psi 
pytláci apod.). Rada proto předložila zastupitelstvu sérii čtyř  
vyhlášek, které na novely zákonů reagují.
 V diskusi se Luděk Březina dotázal, jestli musí být očipo-
váni všichni psi. K. Juránková odpověděla, že ano. Všechny  
vyhlášky byly poté schváleny.

Žádost o odprodej pozemku 361
Manželé Oldřich a Miroslava Švédovi, Za Školou 743 a Roman 
Horáček, Za Školou 742 podali společnou žádost o odprodej 
obecního pozemku 361 – trvalý travní porost o výměře 638 
m2. Pozemek se nachází mezi pozemky 2336/2, 2336/3, 362/2 
a 362/1, které jsou ve vlastnictví žadatelů. Uprostřed pozemku 
stojí budova sloužící jako přečerpávací stanice s vlastním par-
celním číslem 360. Přečerpávací stanice je v majetku VHZ Šum-
perk, pozemek, na kterém stanice stojí, je v majetku obce. V této 
lokalitě v současné době dochází ke zpracování studie zástavby 
rodinnými domky. Stavební komise nedoporučila prodej – obec 
bude potřebovat nějaké pozemky na případné směny či vytvoře-
ní ploch veřejného prostranství (lavičky, herní prvky, kontejne-
ry) apod. Ani komise životního prostředí prodej nedoporučila. 
Zastupitelstvo záměr prodeje pozemku neschválilo.

Žádost o odprodej pozemků – Klára Matějčková
Klára Matějčková, Stará Ves nad Ondřejnicí požádala obec  
o odprodej tří pozemků, které tvoří funkční celek s jejím domem  
čp. 148, nacházející se v bludovské ulici V Potokách. Dům 
užívají její prarodiče Snášelovi. Jedná se o pozemky: 796/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2, 797/2 – zahrada  
o výměře 4 m2, 797/3 – zahrada o výměře 43 m2. Rada na-
vrhla odprodej za 100 Kč/m2. K. Matějčková požádala o sníže-
ní navrhované kupní ceny na polovinu. Uvádí, že dům čp. 148  
a okolní pozemky jí v srpnu 2019 darovali prarodiče. Až při 
tomto darování se zjistilo, že tři pozemky kolem domu nepa-
tří jejich rodině. O pozemky se starají od nepaměti a berou je 
jako součást svého pozemku kolem domu. Domnívá se, že chy-
ba mohla nastat v období digitalizace pozemků, kdy prarodiče 
bydleli mimo Bludov a neověřili si, jak byly pozemky změřeny 
při digitalizaci. Rada doporučuje cenu nesnižovat.
 Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků za 100 Kč/m2 jako 
cenu, která je v poslední době při prodeji obdobného typu obec-
ních pozemků obvyklá.

Záměr převodu vodovodních řadů do majetku společnosti 
VHZ Šumperk
V rámci narovnání majetkových a provozních vztahů mezi VHZ 
Šumperk, ŠPVS a obcí Bludov rada 25.11.2019 schválila Do-
datek č.3, kterým se aktualizuje příloha č. 1 smlouvy o provo-
zování vodovodů v majetku obce a úpravě vzájemných vztahů 
o nově vzniklé vodovody – prodloužení vodovodního řadu ke 
hřišti, vodovodní přípojka z Tyršovy ulice na ČOV, rozšíření vo-
dovodu k Habermannově mlýnu (jedná se o příslib převodu do 
majetku VHZ potřebný pro vydání stavebního povolení). Zastu-
pitelstvo záměry nepeněžitých vkladů (vodovodní řady) do zá-
kladního kapitálu VHZ Šumperk schválilo s tím, že cena vkláda-
ného majetku bude určena znaleckým posudkem, který vyhotoví 
na své náklady VHZ Šumperk a obec za vložený majetek obdrží 
příslušný počet akcií. 
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Finanční dar Nadaci Karla staršího ze Žerotína 
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu Nadaci Karla staršího 
ze Žerotína ve výši 1,25 mil. Kč – čímž se naplnil předpoklad 
obecního rozpočtu 2019.

Žádost o směnu obecního pozemku 2172/9 – Nimrichtrovi
Jiří Nimrichtr st., Jiří Nimrichtr ml. a Marek Nimrichtr, kteří 
jsou spoluvlastníci pozemku 2172/6 – orná půda, žádají obec  
o směnu pozemků z důvodu záměru rozšíření oplocení a zkva-
litnění životních podmínek chované zvěře v pronajaté oboře, 
kterou mají na části obecního pozemku 2172/9. Celá dokumen-
tace k případu, jednání žadatelů s obcí je poměrně komplikovaná  
– ve zkratce jde o to, že po sérii jednání nabídli žadatelé obci, 
jelikož by rádi získali do vlastnictví pozemek za Nealkem, na 
němž mají oboru a který mají v pronájmu od obce, výměnu za 
jiný svůj stejně velký pozemek nedaleko Olšanských bytovek. 
Předložili znalecké posudky. Stavební komise směnu nedopo-
ručila s tím, že k obecnímu pozemku s oborou vede příjezdo-
vá komunikace a není zde problém napojení inženýrských sítí. 
Pozemek přiléhá k zastavěné části obce, není tedy problém po-
zemek zhodnotit jakoukoliv výstavbou. Po stránce urbanistické 
má pozemek nesčetněkrát větší hodnotu než 2172/6 nabízený 
Nimrichtrovými. Rada k navrhované směně pozemků nepřijala 
žádné usnesení.
 V diskusi vystoupil nejprve z pléna J. Nimrichtr ml., který 
vysvětlil důvody, které vedly k žádosti o směnu. Na méně bo-
nitním obecním pozemku vede vysoké napětí a optický kabel, 
na pozemku je porušený přítok vody do Nealka, pozemek býval 
na podzim, v zimě a na jaře zamokřený, voda neodtékala, tvo-
řily se bažiny. Během nájmu investovali hodně času a financí 
na odstranění černé skládky, náletu ze třetiny plochy, odvodnění 
pozemku. Nechtějí již investovat do pozemku, který je v nájmu, 
požadují pozemek směnit a získat ho tak do svého vlastnictví.  
K. Juránková konstatovala, že pozemek za Nealkem je pro by-
tovou i průmyslovou výstavbu nevhodný, je stále zamokřený. 
Navíc jej územní plán nevede jako pozemek k zastavění. Dopo-
ručuje směnit, ponechat oboru jako součást rekreačního využití. 
Místostarosta reagoval, že nemůže být vše pro rekreační účely, 
je potřeba hledat kompromisy a snažit se o bytovou i průmys-
lovou výstavbu. B. Strouhal doporučil směnu. Konstatoval, že 
pozemek byl 50 let mrtvý, nájemci pozemek upravili, zkulturnili 
do dnešního stavu. Je využívaný. Pro směnu se s konkrétními 
argumenty vyjádřili i S. Balík a L. Březina. Zastupitelstvo na-
konec 11 hlasy (3 se zdrželi) souhlasilo se záměrem navržené 
směny. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a zastupitelstvo 
definitivně rozhodne na příští schůzi.

Řešení situace - prodej bytů v Olšanských bytovkách 
Nejkomplikovanějším bodem prosincového zastupitelstva  
(a vlastně celé agendy obce posledních měsíců) bylo řešení 
komplikací při prodeji bytů v tzv. Olšankách. Zahájení prodeje 
schválilo zastupitelstvo v červnu 2019. Zájemce o podrobnou 
dokumentaci odkazuji na zápis ze zastupitelstva. Ve zkratce: 
hlavní problém je v tom, že při přípravě podkladů pro prodej se 
zjistilo, že smlouvy mezi nájemníky bytů v nástavbách a obcí  
z roku 1998, na jejichž základě byly nástavby postaveny a jejich 
nájemníkům přislíbeno, že si po dvaceti letech budou moci byty 
odkoupit za 27 % ceny, byly zřejmě přijaty formálně špatným 
procesem (záměr, podle kterého záměr obce převést nemovi-
tý majetek nebyl vhodným způsobem zveřejněn minimálně po 
dobu 30 dnů před jeho projednáním v orgánech obce; usnesení 
neobsahují schválení podstatných náležitostí smlouvy – jména 
osob, označení bytu, konkrétní vyjádření velikosti dílu ceny bytu 
odpovídající podílu obce na vybudování bytů doložené výpo-
čtem). Takto uzavřené smlouvy je nutné považovat za neplatné. 
Obec není schopna (částečně i kvůli absenci obecního archivu  

z tohoto období) dokázat, že byly schváleny formálně správně. 
V Olšankách je celkem 24 bytů (z toho osm v nástavbách), obec 
chtěla prodávat všechny byty naráz, aby se vyhnula budoucím 
komplikací při fungování společenství vlastníků jednotek. Pů-
vodně téměř všichni nájemci vyjádřili zájem o odkoupení bytu 
– jak se nyní ukázalo, část z nich ze strachu, aby obec byty,  
v nichž bydlí, neprodala třetím osobám. Vše je komplikováno 
i časovým faktorem, kdy nájemníci v nástavbách měli podle 
smluv právo byty odkoupit do šesti měsíců od konce dvacetileté 
lhůty (tato lhůta uplynula v srpnu 2019), takže nyní se už obje-
vila žádost o konec placení nájmu.
 Obecní právník JUDr. Martinák tvrdí, že smlouvy jsou ne-
platné a nelze je použít jako podklad pro prodej (se zmíněnou 
slevou 73 %). Formální pochybnosti o jejich platnosti může od-
stranit svým výrokem pouze soud. Kdyby soud prohlásil, že jsou 
smlouvy platné, má obec podle nich povinnost, budou-li nájem-
níci nástaveb chtít, byty prodat. Do té doby by ale obec byty 
se slevou prodat nemůže. Může prodávat, ale bez slevy. Proto 
rada navrhla revokovat (zrušit) usnesení zastupitelstva o zaháje-
ní prodeje. V říjnu 2019 proběhlo jednání obecních představitelů  
s nájemníky bytovek. Radu písemně informovali někteří nájem-
níci, že nemají zájem o odkoupení bytů do svého vlastnictví  
s tím, že chtějí zachovat současný nájemní vztah s obcí – v č.p. 
653 se jedná o pět bytů a v č.p. 654 se jedná o čtyři byty.
 Po představení situace proběhla obsáhlá diskuse. S. Balík 
konstatoval, že prodat všechny byty naráz nebo naopak žádný 
je asi nerealistické. Doporučil by asi prodávat i po částech. Mís-
tostarosta konstatoval, že zkušenosti obcí, které prodávaly byty 
po částech, jsou velmi negativní. V jednu chvíli jsou v bytovém 
domě vlastníci, nájemníci a obec. Jelikož se vlastníci s nájem-
níky nejsou schopni domluvit na společných záležitostech jako 
fasáda, společné prostory, atd., začnou tlačit na obec. K. Jurán-
ková se dotázala, kolik je dnes potenciálních zájemců o koupi 
bytu. Místostarosta odpověděl, že se nyní jedná jen o několik 
jednotlivců. Karel Soural z pléna shrnul, že smlouvy byly se-
psány za podmínek a dohod poplatných dané době a situaci, 
investoval ne 320.000,- Kč ale cca 0,5 mil. Kč, bral si úvěr s 
12% úrokem. Zájemci poskytli obci příspěvek na výstavbu bytů 
v nástavbě v dobré víře, že budou moci později odkoupit, že 
pomůžou obci danou věc zafinancovat, že obci ušetří na úrocích 
nemalé peníze 4 - 5 mil. Kč. Zájemci podepisovali smlouvu vy-
pracovanou právníkem v přesvědčení, že je vše v pořádku. Vidí 
to tak, že obec hledá důvody, proč neprodávat. Místostarosta 
konstatoval, že obec musí danou věc řešit v souladu se zákony, 
snaží se danou věc zprůchodnit, najít cestu k řešení. Informoval, 
že 3.12.2019 obecní úřad obdržel žádost manželů Indrových, 
aby projednání tohoto bodu bylo odloženo, aby mohlo dojít  
k jednání o dané věci mezi zástupci obce a právníkem zastupu-
jícím nájemníky. Nájemníci spodních bytů v diskusi informo-
vali, že mají v bytech vše o desítky let starší než v nástavbách, 
museli nástavby strpět, dnes mají stropy popraskané a měli by 
byty odkoupit za tržní cenu, přitom nástavby by se prodávaly za 
27% tržní ceny, že měli zájem odkoupit byt před dvaceti lety, 
ale rozhodlo se, že se vybudují nástavby. Květoslava Cygrýdová 
sdělila, že žila 20 let v dobré víře, že si byt po uplynutí dvaceti 
let odkoupí. Místostarosta sdělil, že obec bude chtít v lednu ak-
tualizovat seznam zájemců o koupi bytu, podle kterého se ujasní 
další postup, zpracovat znalecké posudky na všechny byty se 
jeví finančně náročné, nabízí se vypracování příp. modelového 
znaleckého posudku. S. Balík připomněl, že obec žila až do léta 
v přesvědčení, že zájem o koupi nemají jen jednotlivci, ale té-
měř všichni – čas od času na zastupitelstvech vystupovali pouze 
zájemci o koupi. Situace se však změnila a dnes to vypadá, že 
těch, kteří nechtějí koupit je většina. Vyzval k tomu, zda nejed-
nat o mimosoudním řešení – aby nájemci v nástavbách vyčíslili, 
jak moc obci finančně pomohli tím, že si tehdy nevýhodné úvěry 
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vzali sami, co do bytů (se souhlasem obce) investovali apod.  
– a dohodnout se na ceně, která bude spravedlivá i vůči těm, kdo 
by odkupovali staré byty. Zastupitelstvo 13 hlasy (1 se zdržel) 
revokovalo usnesení o prodeji. 12 hlasy (2 se zdrželi) neschvá-
lilo prodej a konstatovalo, že při uzavírání smluv v roce 1998 
nebyly naplněny zákonné požadavky a že tak smlouvy lze pova-
žovat za neplatné.

Informace k žádostem Josefa Hruby - hranice pozemku 
1582/1 v ulici Slepá 
Již poněkolikáté bylo zastupitelstvo informováno o vývoji situ-
ace ohledně sporu Hruba – Frank v ulici Slepá. 10 hlasy (4 se 
zdrželi) vzalo na vědomí stanovisko obecního právníka, že obec 
nemá žádné právní prostředky k tomu, aby změnila stávající 
hranici pozemku 1582/1. V závěrečné diskusi konstatoval Josef 
Hruba z pléna, že dle jeho názoru obec problém stavebně nepo-
voleného plotu na sporné hranici pozemku vůbec neřeší. Mís-
tostarosta doporučil využití Mediační a probační služby v tomto 
sousedském sporu.

Změna č. 2 územního plánu
Po velkých peripetiích byl uzavřen proces změny č. 2 územní-
ho plánu obce, jemuž se zastupitelstvo věnovalo už mnohokrát. 
Na zářijové schůzi zastupitelstvo revokovala část usnesení. Poté 
byla Změna č. 2 pořizovatelem přezkoumána, zda je v souladu 
se stavebním zákonem. Pořizovatel konstatoval, že ano. Zastupi-
telstvo tak v sérii usnesení Změnu č. 2 vydalo. 

Zamýšlená Změna č. 3 územního plánu
Stávající územní plán obce nabyl účinnosti k 6.1.2012, Změna 
č. 1 nabyla účinnosti 29.6.2017 a Změna č. 2 (ta ovšem řeší  
v zásadě jen lokalitu Zámečku) v prosinci 2019. Život v obci se-
bou přináší nejrůznější změny, které je v mnoha případech nutné 
promítnout i do územního plánu. Návrh o zpracování Změny č. 
3 vychází z nadměrného množství požadavků vlastníků nemovi-
tostí na změnu ploch pro bydlení.
 V diskusi se L. Březina dotázal, jestli jsou nějaká pravidla 
pro vypouštění ploch určených k výstavbě z územního plánu. 
Upozornil, že bude nevole, když se bude chtít někde dát, bude se 
muset někde vzít. Místostarosta odpověděl, že je stanoven pro-
centní podíl záboru zemědělské půdy, který je dnes naplněn a ne-
smí se překročit. Když se bude někde dávat, musí se někde vzít. 
M. Klimeš doplnil, že dodržení právě toho podílu záboru je nej-
větším problémem při schvalování změn územních plánů. Poté 
konstatoval, že podle jeho názoru by mělo zastupitelstvo obce, 
před zpracováním zadání Změny č. 3 pořizovatelem, rozhodnout, 
které podněty budou předány pořizovateli ke zpracování zadá-
ní. S. Balík navrhl posunout termín pro podněty ke změnám do 
29.2.2020 tak, aby mohla informace proběhnout kromě úřední 
desky a webu i v Bludovanu (zastupitelé se na tomto termínu 
shodli). Zastupitelstvo poté schválilo zamýšlenou Změnu č. 3  
a souhlasilo se sběrem podnětů pro konečné rozhodnutí. 

Odměny členům finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo schválilo odměnu členům kontrolního výboru  
v souhrnné výši 4600 Kč a finančního výboru 1300 Kč (podle 
počtu schůzí). Rozdělení odměn jednotlivým členům je v kom-
petenci předsedů.

Poskytnutí finančního příspěvku - Jaroslava Kašparová
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelového daru Jaroslavě 
Kašparové, Husova 455 z rozpočtu obce pro rok 2019 - sociální 
pomoc občanům ve výši 60.000 Kč na úpravu koupelny (bezba-
riérový přístup) a opravu přístupové cesty do domu – chodní-
ku pro vážně nemocného syna Dušana. Jedná se o peníze, které 

jsou „úsporou“ z odměn zastupitelů, kteří nepobírají odměnu za  
výkon své funkce ve 100% výši.

Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti
Za roky 2018 a 2019 platila obec Olomouckému kraji příspěvek 
70 Kč ročně na jednoho obyvatele jako podíl na dopravní ob-
služnosti kraji, tedy cca 210.000 Kč ročně. Pro rok 2020 Olomo-
ucký kraj zvýšil požadavek na příspěvek na jednoho obyvatele 
na 150 Kč, obec tedy bude ročně kraji platit 459 900 Kč. Obec 
se dále s krajem dohodla, že výši ročního příspěvku, počínaje 
platbou za rok 2021, je příjemce oprávněn každoročně jedno-
stranně zvýšit o tolik procent, kolik činila meziroční inflace za 
uplynulý kalendářní rok. Důvodem navýšení příspěvku ze stra-
ny Olomouckého kraje byla skutečnost, že kraj dotuje dopravní 
obslužnost stále vyššími částkami (nárůst rozsahu km od roku 
2014 o cca 30 %, zkvalitnění služeb, vozového parku, rostoucí 
ceny PHM a rostoucí mzdy řidičů). Zastupitelstvo schválilo Do-
datek č. 2 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění Dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje mezi Obcí Bludov a Olomouc-
kým krajem od roku 2020. 

Schválení Dodatku č. 4 Partnerské smlouvy pro projekt 
„Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“
Zastupitelstvo schválilo návrh Dodatku č.4 Partnerské smlouvy 
pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová 
služba“ mezi městem Šumperk a obcí Bludov.

Odměny zastupitelů v roce 2020
L. Březina navrhl, aby od 1.1.2020 byly odměny neuvolněným 
zastupitelům vypláceny v maximální výši stanovené novelou na-
řízení vlády. Zastupitelé by podle něj měli prostor rozhodnout se 
sami, komu z obdržené odměny poskytnou finanční příspěvek.
 V diskusi S. Balík doporučil neschvalovat, už to tady jed-
nou bylo a neosvědčilo se to. Pokud by však měly být odměny 
vypláceny v plné výši, zvedlo by to výdaje v rozpočtu, potom 
by doporučil, aby navýšení těchto výdajů bylo kompenzováno 
snížením jiných výdajů, např. omezením dotací z dnes dobře 
fungujícího Dotačního programu obce, což by ale nepodpořil. 
 J. Čech sdělil, že i když tento systém už kdysi fungoval, ale 
špatně, podpořil by z důvodu nových tváří zastupitelů návrh  
L. Březiny. Výdaje z dotačního programu by nekrátil. Karel 
Bank doporučil také výdaje z dotačního programu nekrátit,  
vyplácet odměny v plné výši a sám si rozhodovat, komu přispěje. 
Jindřich Matěj také připomněl, že to tady už bylo, ale nefungo-
valo. Zastupitelstvo nakonec návrh neschválilo (7 pro, 5 proti, 
2 se zdrželi).

Různé
V závěrečné diskusi Marie Znojová z pléna doporučila zamyslet 
se nad tříděním odpadu na hřbitově. Upozornila také na stojící 
vodu na přechodech u zámku, na schody Na Balóně, které končí 
na louce v blátě bez osvětlení. 
 Marie Holinková z pléna sdělila, že předání pamětních listů 
na obecním plese se určitě polovina oceněných určitě nezúčast-
ní. Na to S. Balík odpověděl, že se to vyzkouší a pro další léta se 
uvidí. Dále se M. Holinková dotázala, kdo bude opravovat zaří-
zení naučných stezek. Upozornila na zčernalé tabulky se jmény 
významných osobností Bludova zvěčněných na dřevěném prvku  
u autobusové zastávky naproti cukrárny. Místostarosta odpově-
děl, že opravu zkonzultuje s úředníky a sdělil, že zčernalé tabul-
ky byly reklamovány.
 Bohuslav Strouhal požádal o označení hydrantů v obci.  
Místostarosta slíbil nápravu.

Stanislav Balík ml.



Bludovan 6

Bludovan 1/2020

Přehled místních a uživatelských poplatků v obci Bludov v roce 2020 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů
Splatnost: 31.3.2020  
Základní sazba: 682,- Kč/osoba. V případě, že je poplatník  
zapojen do Motivačního a evidenčního systému odpadového 
hospodářství, poplatek se snižuje (hodnota jednoho EKO bodu 
se stanovuje na 8,- Kč)
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1340

Místní poplatek ze psů 
Splatnost: 31.3.2020
- sazba za 1. psa: 120,- Kč
- sazba za 2. a každého dalšího psa téhož držitele: 180,- Kč
Držitel psa – osoba starší 65 let:
- sazba za 1. psa: 20,- Kč
- sazba za 2. a každého dalšího psa téhož držitele: 30,- Kč

Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341

Uživatelský poplatek za stočné 
(sazby schváleny Radou obce Bludov)
Vodoměry 
Splatnost: 20.8.2020 do 31.8.2020 v pokladně OÚ 
Sazba: 33,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2020      
     
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1.8.2020 do 31.8.2020   

Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné 
uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu 

v Bludově v úřední dny, tj. v pondělí a středu v době  
od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00. Z důvodu úspory 
Vašeho času je lépe využít bezhotovostní platební styk, 
číslo účtu je 1905607389/0800. Variabilní a specifické 

symboly jsou uvedeny níže. Pakliže chcete využít 
plateb přes SIPO, vyzvedněte si formulář na pokladně 

Obecního úřadu Bludov.

Poplatek na osobu a rok: 1155,- Kč včetně DPH (33,- Kč x 35 m3)  
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 2321

Firmám je stočné fakturováno, příslušné informace o platbě  
naleznete na dané faktuře.

Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazných vy-
hlášek, které jsou k dispozici na webových stránkách obce Blu-
dov na www.bludov.cz. Uživatelský poplatek za stočné se platí 
na základě smlouvy mezi obcí Bludov a majitelem nemovitosti, 
jež je napojena na kanalizaci. V případě, že dojde k jakékoliv 
změně, poplatník je povinen tuto změnu neprodleně nahlásit. 
Konejte tak, prosím, na pokladně Obecního úřadu v Bludově.

V Bludově dne 8.1.2020     
Obecní úřad Bludov

Změna č.3 územního plánu obce Bludov

Vážení vlastníci nemovitostí na katastru obce Bludova.
Zastupitelstvo obce Bludov odsouhlasilo na svém jedná-
ní dne 9.12.2019 sběr podnětů pro konečné rozhodnutí  
o tvorbě Změny č.3 územního plánu Bludov. Znamená 
to, že vlastníci pozemků a nemovitostí, kteří mají zájem  
o změnu funkčního využití pozemků či nemovitostí, mohou 
své požadavky zasílat na adresu Obce Bludov.
 Své požadavky zasílejte buď elektronicky na adresu:  
kosslerova@ou.bludov.cz nebo poštou na adresu: Obec Blu-
dov, Jana Žižky 195, 78961 Bludov. Termín ukončení sběru 
podnětů je stanoven na 28. únor 2020. Poté budou žádosti 
vyhodnoceny a bude sestaveno zadání, na základě kterého 
dojde ke zpracování Změny č.3 územního plánu Bludova.

Eva Kösslerová, OÚ Bludov

MUDr. Klofáčová informuje:

Lékárna Bludov 
oznamuje změnu
otvírací doby 
od 1.1.2020

Telefonické objednání tištěných receptů provádějte vždy den 
dopředu. Recepty na SMS zprávu budou poslány tentýž den po 
ordinačních hodinách. Ordinační doba od 7–9 hod. je vyhrazena 
pro odběry biologického materiálu a akutní ošetření. Úterní  
odpolední ordinace je určena převážně pro pracující a objednané 
na různé prohlídky. Zákonná lhůta pro zhotovení výpisu ze zdra-
votní dokumentace za účelem provedení závodní preventivní 
prohlídky je 10 pracovních dní.
 Poslední pacient bude ošetřen 15 minut před koncem ordi-
nační doby.

Pondělí 8–13 hod.
Úterý     13–16 hod.
Středa    8–13 hod.
Čtvrtek   8–15 hod.
Pátek     8–13 hod.
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OÚ Bludov

Vážení občané,
k dotazům, které zazněly na posledním ZO konaném dne 
9.12.2019 sdělujeme následující:

Dotaz: Výše poplatku pro občany, kteří mají malé množství 
odpadu

Odpověď: 
V systému MESOH je důležité, aby občané, kteří vyprodukují 
málo odpadu, měli vyplněný na svém odpadovém účtu odpado-
vý dotazník a potvrzenou inventuru stanoviště. A samozřejmě 
musí pytle s papírem či plastem před svozem opatřit patřičným 
štítkem, aby byly načítány EKO body za třídění odpadů. Pokud 
není takto nastaven odpadový účet, tak občané dostávají EKO 
body pouze za třídění odpadů a jelikož odpadu odevzdají za celý 
rok málo, tak je sleva na poplatku minimální. Při vyplněném 
odpadovém dotazníku a potvrzené inventuře stanoviště mají 
dále právo dostávat  EKO body za efektivní využívání nádob  
a pytlů a EKO body za snižování produkce odpadů a tím se jim 
může sleva na poplatku zvýšit i na maximální možnou míru  
(tj. 70 % z poplatku). Všechny tyto informace jsou uvedeny  
v Pravidlech k MESOH č. 2/2018, které všichni občané obdrželi 
do svých schránek na konci minulého roku nebo jsou k dispozici 
na webových stránkách obce. 
 Jelikož systém MESOH je pro občany dobrovolný, tak zá-
leží pouze na občanech, jestli systém využijí či nikoliv. Pokud 
se občané ozývají po dvou letech fungování systému, že mají 
odpadu málo a platí velký poplatek, tak není chyba v systému 
ale v lidech. Pokud chci slevu, musím se zajímat a vědět, jaké 
podmínky musím splnit, abych dosáhl na co největší možnou 
slevu. Nikdo opravdu zadarmo nic nedostane.

Dotaz: Proč se netřídí odpady na hřbitově

Odpověď: 
Třídění odpadů na hřbitovech je problematické. Žádný hřbitov  
v okolí obce odpady netřídí. A je to z těchto důvodů:
a) Proč se netřídí bioodpad – bioodpad by se mohl třídit pou-

ze na květiny či dřeviny, které neobsahují žádné kovové či 
plastové části (věnce, sezónní výzdoba hrobů či vázané kvě-
tiny se stuhou či jinými doplňky již do bioodpadu nepatří). 
Existují velké obavy z nedůslednosti v třídění bioodpadu  
u některých občanů a v následných problémech při ukládá-
ní odpadu na skládce. Pokud by byla v bioodpadu příměs 
jiných nerozložitelných složek, tak odpad bude na skládce 
uložen jako komunální odpad nikoliv jako bioodpad. 

b) Proč se netřídí plast – do plastu by bylo možné ukládat 
pouze čistý plast. Nelze ukládat plastové kelímky s jakým-
koliv zbytkem vosku a s kovovým plíškem na dně kelímku. 
Mimo plastových kelímků od vyhořelých svíček, snad jiný 
využitelný plastový odpad na hřbitově nevzniká.

c) Proč se netřídí sklo – skleněného odpadu je na hřbitově mi-
nimum – je možné do něj zahrnout pouze sklo, bez jakékoliv 
příměsi plastu (např. celoskleněné lucerny). V krajním pří-
padě je možné pro odstranění skla využít kontejner na sklo  
u základní školy, který je od hřbitově vzdálen cca 70 m.

Za kalendářní rok svezeme ze hřbitova cca 10 tun komunálního 
odpadu. Vývoz se provádí cca 1 x měsíčně. Pokud by se odpa-
dy začaly třídit, komunálního odpadu by ubylo v zanedbatelném 

množství, jelikož větší část vzniklého odpadu by byla stejně vy-
kazována jako komunální odpad.

Dotaz: U přechodu pro chodce u cukrárny se tvoří kaluže. 
Co s tím?

Odpověď: 
Komunikace Lázeňská a 8. května, stejně jako celá křižovatka  
u zámku, jsou ve vlastnictví a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.  
 V letošním roce má být rekonstruován povrch těchto komu-
nikací (celá křižovatka u zámku od přechodu u cukrárny, přes 
ulici 8. května  - I/44, až po železniční přejezd u Habermannovy 
vily. Součástí této akce je rovněž úprava autobusových zálivů  
u zámku a vyrovnání povrchu, tvořícího v současné době kaluže 
na komunikacích. Realizací stavby by měly být kaluže odstraně-
ny. Celá akce je financována ŘSD ČR.

Dotaz: Schody Na Baloně končí na louce a není tam světlo.

Odpověď:
V obci je spousta „cestiček“ kolem stávajících plotů, které bý-
valy používány jako zkratky. Do nedávna i tato „cestička“ Na 
Baloně nad domem č.p. 170 byla jen vyšlapanou zkratkou, kte-
rá se nedala používat po dešti, ve sněhu, ale byla tam a tvořila 
součást urbanismu obce. Tyto cestičky nesloužily jako hlavní, 
ale používaly se pouze v případě příznivého počasí či za světla. 
Ke každodenním účelům jsou zde další přístupy se zpevněným 
povrchem, osvětlené a s odvodněním. Je to místní komunikace 
Dr. Březiny či V Potokách. 
 Před třemi lety se cestička v rámci rekonstrukce opěrné zdi 
Na Baloně upravila a nahradila schody. Pořád byla ale ctěna pů-
vodní filozofie, že i nadále bude průchod pouze jako „cestička“ 
bez nároku na osvětlení, dodělání chodníku mezi komunikací  
V Potokách a schody, bez požadavku pro imobilní.
 Pokud bude rozhodnuto o dostavbě chodníku a nasvětle-
ní schodů, lze tento požadavek technicky vyřešit. Je důležité 
zvážit, zda chceme nahrazovat zelené plochy betony či asfalty  
i v místech, kde to není nutné (byť se jedná asi o 10 m délky 
chodníku) a zda chceme dávat veřejné osvětlení na místa, která 
to nevyžadují.

Dotaz: Kdy a kdo bude opravovat naučné stezky.

Odpověď:
Na opravu stezek je pamatováno. 
Oprava bude provedena na jaře 2020.

Dotaz: Cedule na stole cukrárny.

Odpověď: 
Stávající měděné cedulky, které zoxidovaly ve styku s dubem, 
budou nahrazeny cedulkami nerezovými. Výměna bude prove-
dena v termínu do 29.2.2020.

Zpracovaly: Lucie Šoupalová, DiS, Eva Kösslerová
Vážení spoluobčané, opětovně se na vás obracíme s žádostí, abyste 
se svými připomínkami, podněty, náměty apod. nečekali na  
konání ZO, ale přicházeli za námi i v průběhu mezi konáním ZO. 
 Je v zájmu nás všech řešit problémy průběžně tak, aby se 
nám v naší krásné obci žilo co nejlépe. Těšíme se na setkávání.
Za OÚ Bludov Josef Ťulpík, místostarosta obce
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Když zemřel na sv. Štěpána roku 1530 Petr starší ze Žerotína, 
jeho velké panství si rozdělili jeho čtyři synové. Bludov se Šum-
perkem, Vízmberkem (dnešní Loučná nad Desnou) a Velkými 
Losinami se staly základem panství nejmladšího z nich – Pře-
myslava I. (také řečený Přemek I.), zakladatel tzv. losinsko-ví-
zmberské (někdy také bludovské) větve rodu Žerotínů.
 Kdy a kde se Přemek narodil, nevíme. Z jeho osobního ži-
vota víme, že se oženil s Kateřinou z Oseku a Rýzmburka, která 
pak zemřela v roce (nebo po roce) 1554. Měli spolu pět synů 
a dvě dcery – Petra mladšího, Bedřicha (Jetřicha), Zikmunda, 
Boreše, Jana mladšího, Johanku a Magdalénu. Uvažuje se ješ-
tě o dalších dvou synech – Bernardovi a Karlovi, nicméně není 
dostatek jasných důkazů, že šlo skutečně o Přemkovy syny. Šlo 
tak o druhou generaci Žerotínů po sobě, kde se dospělosti dožila 
řada mužů, a tak došlo k rozdělení rodu do mnoha větví, které 
ale po nějaké době vymíraly.
 Byli to Přemkovi synové, kteří se zapsali do historie rodu 
brutálním způsobem. Zřejmě na šumperském zámku se utkal 
Zikmund se svým bratrem Janem (pozdější stavitel velkolo-
sinského zámku), snad v hádce o dědictví, kdy byl Zikmund 
oproti bratrům znevýhodněn. Jan zranil Zikmunda mečem snad  
i mnoha ranami na hlavě tak, že Zikmund zemřel. Ačkoli byl Jan 
žalován u zemského práva pro bratrovraždu, žerotínský rod si 
celou kauzu „stáhl“ k sobě a vlastním soudem odsoudil Jana na 
rok těžkého žaláře. Právě tato událost, tedy vyloučení zemského 
soudu z kauzy a souzení uvnitř rodu, bývá vydávána za jeden 
z prastarých důkazů výjimečného původu Žerotínů (snad sku-
tečně z krve Rurikovců). Touto výsadou totiž disponovaly pou-
ze knížecí, nikoli jen panské rody. Ale Žerotínové zřejmě byli 
ostatními rody té doby uznáváni jako výjimeční, že ačkoli „jen“ 
panského stavu mohli soudit sami sebe. Janův žalář v losinské 
tvrzi (předchůdkyni zámku) byl zřejmě velmi tvrdý, protože se 
za jeho zmírnění přimlouvalo mnoho vlivných osobností doby, 
stejně jako prosil o zmírnění i samotný vězeň Jan.
 O bludovských dějinách Přemkovy doby toho nevíme mno-
ho. V roce 1542 si bludovští farníci rozparcelovali bludovské 
farní pozemky a faráři byli odkázáni jen na desátek. Šlo zřejmě 
o projev protikatolických tendencí, které naplno propukly v dal-
ších desetiletích. Obdobu najdeme i v šumperských dějinách za 
Přemkovy vlády. Tam v roce 1553 Šumperští, mezi nimiž pře-
važovali luteráni, vyhnali ze šumperského kláštera dominikány. 
Přemek si tehdy přisvojil pole, která patřila ke klášteru. Za to 

dovolil městu, aby se v klášterním kostele mohla konat odpole-
dní protestantská kázání a aby mohl být v klášteře sklad kožešin  
a soli.
 Roku 1549 zapsal Přemek své ženě Kateřině na bludovském 
Horním dvoře „pod pustým zámkem bludovským“ a na vesni-
cích Bludově, Frankštátě a Temenici k jejímu věnnému právu 
1250 kop grošů a 1750 kop nad věno. Šlo o její finanční zabez-
pečení pro případ manželova úmrtí.
 Z Přemkových dob pochází také bezpečně pravá zpráva  
o kostelíčku – v listině z roku 1553 se uvádí, že vedla cesta od 
Šumperka na kostel Božího Těla. Jak jsme ale uváděli v jednom 
z předchozích dílů, velmi pravděpodobně je kostelíček ještě o sto 
sedmdesát let starší.
 Poslední písemná zmínka o Přemkovi I. je z roku 1558;  
z toho se usuzuje, že v tomto roce zemřel. Bludov spolu  
s Novým hradem zdědil syn Bedřich (Jetřich, Fridrich), kterému 
se budeme věnovat příště a který se do bludovských dějin zapsal 
skutečně výrazně.

Prameny a literatura:
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská, II. Okres šumperský, staro-
městský, vízmberský, Brno 1932.
Kvapilíková, A.: Losinsko-vízmberská větev rodů Žerotínů na 
Šumpersku, bakalářská práce, FF MU 2009.
Polách, D.: Historické toulky Šumperskem II., Štíty 2007.
Polách, D.: Karel Starší ze Žerotína a Bludov, Bludov 1993.
Zierotin (http://genealogy.euweb.cz/bohemia/zierotin1.html#P3).

Stanislav Balík ml.

Bludovští vládcové XI. – Přemek I. ze Žerotína (1530-1558)

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

si Vás dovoluje pozvat na přednášku 
vedoucího děkana Fakulty sociálních 

studií Masarykovy univerzity
prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.

Pád komunistického režimu 
před třiceti roky

Kdy: ve čtvrtek 13. února 2020 od 12:25 
Kde: základní škola, nová budova, 1. patro

Přednáška se uskuteční jako připomenutí si smutného výročí 
„Vítězného února 1948“

Všichni jste srdečně zváni
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Vzpomínka
   

   

   

   

   

   

Dne 13. ledna 2020 jsme si připomenuli 
5. smutné výročí úmrtí paní učitelky
Zory Fričové
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří 
jste ji znali. S úctou vzpomíná rodina.

Dne 30. ledna 2020 vzpomínáme 30. výročí 
úmrtí naší maminky a babičky, paní 
Marie Vlčkové rozené Ospálkové.
S láskou vzpomínají dcery Zdenka, Věra  
a Táňa s rodinami.

Dne 3. února 2020 si vzpomeneme 
na 15. smutné výročí úmrtí pana 
Zdeňka Andrleho
Za tichou vzpomínku děkujeme, kdo jste 
ho znali a měli rádi. S úctou a láskou 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se dne 4. ledna přišli rozloučit  
s panem Jaroslavem Snášelem. 
Děkujeme za květinové dary a slova útěchy.  

Také za velkou účast spolupracovníků ze zemědělského 
družstva (Bludovská a. s.) Bludov, kde léta pracoval. 

Zarmoucena rodina Snášelova.

Dne 29. ledna 2020 uplynulo dlouhých  
40 let, kdy nás opustila po těžké nemoci 
ve věku  nedožitých 52 let naše milovaná 
maminka paní Věra Bláhová 
roz. Bezděková (kadeřnice).
S vděčností a láskou vzpomínají na její 
obětavost a přátelský vztah k lidem dcery 
Alena a Věra s manželem, vnučky Andrea, 
Alexandra a Gabriela a pravnučka Ájinka. 
Děkujeme všem, kdo vzpomenou.

A stromy stále šumí, slunce nepřestalo hřát, 
kdo Tě znal, ten porozumí, proč budeme 
vzpomínat. 10. února 2020 si připomeneme 
5. smutné výročí úmrtí
Oldřicha Kašparce
Kdo znal, vzpomene. Manželka, dcera 
a syn s rodinami.

   Čas neúprosně letí, v srdci bolest zůstává.  
Slzy v očích tě neprobudí,  

domov prázdný zůstává.
Dne 24. ledna 2019 jsme si připomněli  
4. výročí, co nás navždy opustila naše drahá 
maminka, babička, prababička, sestra a teta 
paní 
Zdeňka Matějíčková 
a zároveň 16. prosince 2019 by se dožila  
86 let. Za tichou vzpomínku děkujeme všem, 
kdo jste ji znali a měli rádi.  
S láskou vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Reflexe bludovského kalendáře 2020
„Vážený pane Adame, úvodem přijměte pozdrav z mrazivého  
odpoledne a dík za Váš poslední dopis. 
Nejenom mne, ale i manželku překvapil kalendář městečka 
Bludova. I když jsem si přečetl ve Vašem dopisu, že ho dostali 
všichni obyvatelé zdarma, nemohl jsem tomu uvěřit, strašně se 
nám líbila grafická úprava a ty uvedené informace pro domác-
nosti. Z našeho pohledu je pro nás neuvěřitelné, že někde takhle 
může pracovat obecní úřad. Gratuluji Vám.“
Úryvek z dopisu pana Františka Šebka z Ústí nad Labem

Bludov se i v roce 2020 chystá na nový rekord. Na sklonku 
loňského roku přibylo dalších sedm přítisků. Celkem se tak 
obec může pochlubit unikátními 140 motivy přítisků poštov-
ních známek. 

PODĚKOVÁNÍ
Ne všichni z nás máme to štěstí a tu možnost žít důstojně 

podzim života v kruhu rodiny svých nejbližších. 
Každá sebemenší investice do domu seniorů v naší obci  

Bludov usnadňuje a povyšuje prožití života všech  
klientů na důstojnější úroveň. 

Proto bych chtěla v zastoupení našeho Chráněného bydlení  
v Bludově, všech klientů i pracovnic upřímně poděkovat  

panu starostovi a jeho spolupracovníkům, kteří se podíleli  
na zrealizování stavebních úprav v roce 2019 –2020. 

Poděkování patří i pracovnicím OÚ za příjemné posezení  
s klienty v čase vánočním, které potěšily předáním dárečků. 

Dana Zatloukalová, pracovnice v sociálních službách
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POZVÁNKA
na kulturní akce v únoru 2020 

 

14.2.   20:00   Hasičský ples /KD/
21.2.   14:00   XIV. Ples otevřených srdcí /KD/
22.2.   20:00   Děkanátní ples /KD/
23.2.   15:00   Barevný karneval po děti /KD/
29.2.   15:00   Kosí bratři – pohádka /KD/
12.3.   18:00   Hodina duchů – muzikálová komedie 
     Divadla Artur Praha /KD/

Restaurace Bludov
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám oznámili, že denní provoz restaurace 
Bludovská a. s. je od 1.1.2020 uzavřen.
 V současné době Vám bude restaurace k dispozici pro sou-
kromé a rodinné akce, jako jsou oslavy, pohřby, firemní akce, 
akce turistů a jiná setkání, která  jste zvyklí u nás pořádat.  
Rezervace přijímáme telefonicky na čísle 583238274 nebo  
přímo v kanceláři kuchyně Bludovské a. s.  na adrese Špalkova 
156 Bludov. Těšíme se na Vás! 

Bludovská a.s.  

DĚKANÁTNÍ  PLES 

f r o m  t h e

Srdečně  Vás zveme na

 
Předprodej  vstupenek ve  Vašich  farnostech  

a  
přes  e-mai l  jan.mat.pavl ik@gmai l .com

PŘELOM TISÍCILETÍ ANEB O 20 LET ZPÁTKY

V sobotu  22.  2.  2020
20:00

Kulturní  dům Bludov
Vstupné 100 Kč

taneční  vystoupení
bohatá tombola

výborné občerstvení
scénka

a h lavně  tanec  a  zábava se
známými  z  ce lého děkanátu!

večerem provází

kapela  F-Band

Hana Mösnerová alias BOBINA,
za přispění Kulturního domu Bludov

pořádá
XIV.PLES OTEVŘENÝCH SRDCÍ

PRO HANDICAPOVANÉ,VOZÍČKÁŘE A SENIORY
v pátek 21.února 2020 od 14 hod. 
v Kulturním domě v Bludově 

 
Vstupné 80,-Kč 

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

Petr NEx Krivošej
Plesáním provází BOBINA

Počet klientů + doprovod nahlaste co nejdříve 
(nejpozději 31.1.2020) na číslo 777 212 560 

nebo na email: kamaradiotevrenychsrdci@seznam.cz

který se koná v pátek 14. února 2020 
ve 20.00 hodin

 v Kulturním domě Bludov

Hudba DUO Pavla a Standa
Bohatá kuchyně a tombola

Zvou pořadatelé

Předprodej vstupenek u paní Jarky Kašparové od 25. ledna 2020.

Dobrovolný hasičský sbor v Bludově
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES



Bludovan 1/2020

Bludovan 11

Č Č ĚŽ
Ě

Č

Hodina duchů přiveze známé herce. 
Rozehrají příběh šestého nebe

Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit se jako v sedmém nebi? 
S touto myšlenkou si pohrává komedie Hodina duchů Divadla 
Artur Praha. Známí herci rozehrají příběh o tom, co může být  
a co nemůže být v takovém šestém nebi, pátém a ostatních.  
A co když s posledním výdechem nic nekončí? Hudební ko-
medii uvidí diváci v sále Kulturního domě Bludov ve čtvrtek  
12. března od 18 hodin. 
 Na jevišti se představí známé tváře jako Bořek Slezáček, Pavlí-
na Mourková, Eva Decastelo a mnoho dalších. Děj zavede diváky 
do okamžiku půlnoci, kdy se otevírá možnost pro duchy odejít a 
splynout s velkým Já. Ale nebude to tak jednoduché. I zde probíhá 
administrativa a úředník z určitého nebe musí prověřit, zda duch je 
dostatečně uvědomělý a může se stát duší a odejít.
 Kulturní dům zahájí předprodej vstupenek v pondělí  
10. února. Cena v předprodeji činí 200 korun, na místě před 
představením bude vstupné stát 250 korun.  

bh

Zprávy z Olomouckého kraje

…víte, že Olomoucký kraj se začátkem nového roku postupně 
otvírá možnost požádat o dotaci ve všech možných oblastech 
činnosti. Ať se jedná o sportovní a kulturní akce, ochranu život-
ního prostředí, chovatelství či zahrádkaření. Žadateli mohou 
být občané Olomouckého kraje, spolky a organizace zde půso-
bící atd. Žádosti postupně posoudí administrátoři z příslušných 
odborů, odborné komise, následně Rada Olomouckého kraje  
a poslední rozhodovací právo náleží Zastupitelstvu Olomouc-
kého kraje. Pokud máte dobré nápady a kvalitní projekty, ne-
váhejte o tuto pomoc požádat. Veškeré podrobnosti najdete 
na stránkách www.olkraj.cz, i s kontakty na odpovědné osoby,  
které Vám poskytnou další informace.
….víte, že termín podání žádosti o vydání stavebního povo-
lení a zahájení výběru dodavatele akce „Silnice I/44 Bludov  
– obchvat“ se blíží (06/2020)? Podle společného jednání Rady 
Olomouckého kraje s premiérem Andrejem Babišem a ostat-
ními členy vlády v Olomouci v lednu 2020 to potvrdil ředitel 
ŘSD, jehož rezort akci zaštiťuje. Je třeba především vyřídit  
odvolání proti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 
les a náhradní výsadbu,. Námitka byla podána v srpu 2019  
a odvolací orgán (odbor ŽP Olomouckého kraje) tomuto  
vyhověl rozhodnutím vydaným v prosinci 2019. Vypořádat se 
s touto námitkou musí prvoinstanční  orgán (tj. Obecní úřad 
Bludov), samozřejmě za součinnosti s investorem – Ředitel-
stvím silnic a dálnic.
….víte, že Regionální stálá konference se na svém posled-
ním zasedání v roce 2019 zabývala problematikou Jesenicka  
a Šumperska? Jedná se realizaci Akčního plánu Strategie 
regionálního rozvoje pro roky 2021 až 2022. Připravuje se 
podpora infrastruktury podnikatelských zón, rozšíření občan-
ské vybavenosti (např. sportovní haly v Šumperku i Jeseníku), 
příprava lokalit na bydlení, zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích, atd. Celkově bude in-
vestováno cca 640 milionů Kč.
V případě potřeby dalších informací mě neváhejte oslovit na 
níže uvedených adresách.

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

Kontakt: m.klimes@olkraj.cz, 
telefon: 585 508 849, mobil: 608 769 733                       
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Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián

Legenda o svatém Floriánovi
Svatý Florián, jehož jméno je z latinského slova „florianus“  
a v překladu znamená „kvetoucí, rozkošný“, patří mezi nejpopu-
lárnější české světce. Svatý Florián se narodil někdy v polovině 
3. století našeho letopočtu někde na území dnešního Rakouska. 
Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii (dnešní 
rakouská obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie 
Noricum se sídlem v městě Lauriacum, které stálo poblíž dneš-
ního města Enns. >Za vlády císaře Diokleciána a jeho spoluvla-
daře Maximiána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledo-
vaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu bylo odhalena 
jeho křesťanská víra a byl sesazen z funkce správce římské pro-
vincie. Vyšetřoval ho soudce Aquilinus, který ho podle legen-
dy dal třikrát zbít provazy a meči a Florián se odmítnul vzdát 
křesťanské víry. Svatý Florián byl v roce 304 našeho letopočtu  
s mlýnským kolem připevněným na krku svržen z mostu do řeky 
Enže. Byl pohřben paní Valérií v Linci, avšak později byly jeho 
ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. stole-
tí postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto 
klášteru pochází z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly na 
dlouho, neboť byly převezeny dvěma jáhny (jáhen – duchovní, 
který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský 
kníže Kazimír II. Spravedlivý (1177–1194) spolu s krakovským 
biskupem Gedeonem papeže Lucia III. (1181–1185), aby jim 
vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež 
jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy  
v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat 
za patrona Polska. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako 
římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra 
vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. Jeho památka je 
oslavována 4. května, stal se patronem všech hasičů, kominíků 
a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto předsta-
voval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky 
venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce  
o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby 
se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství“ je však tře-
ba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské 
zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, 
která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho 
„hasičství“ jsou výsledkem pozdních legend.

Atributy svatého Floriana:
Brnění, díže, dům, hrnec, kámen, kámen mlýnský, korouhev, 
koruna, kříž, meč, oheň, plamen, požár, praporec na kopí, řeka, 
škopek, vědro, voda, vojáci.

Legenda o svatém Floriánovi - Bavorsko
Ach svatý Floriáne
uchraň náš dům

zapal místo něj jiný!
Dnes hoří, svatý Floriáne, už
kam se jen podíváš
Ty ale jako správný muž
nás neštěstí uhlídáš!
 
Modlitba Svatého Floriána
O Bože!
který nás slavností Tvého sv. mučedníka 
Floriána obveseluješ, propůjč milostivě, 
abychom my, kteří jeho slavné vítězství 
na zemi velebíme, k radostné společnosti 
jeho v nebi připuštěni byli skrze 
Ježíše Krista, Pána našeho.
 
Jak již je výše psáno v citaci o životě a smrti svatého Floriána,  
v dávných dobách bylo zvykem umístit ve štítu domu, ve vý-
klenku sošku svatého Floriána nebo jeho vyobrazení na plecho-
vém podkladě. Svatý Florián měl chránit statek před požárem.
 Také v Bludově, ve výklenku štítu statku č. 39, na dnešní 
ulici Adolfa Kašpara, po mnoho roků stála dřevěná soška sv. Flo-
riána. Její stáří se odhaduje na více než 150 let. Na tomto statku 
mnoho let sídlil rod Zatloukalů. Poslední z nich, Josef Zatloukal, 
přenechal statek své dceři a jejímu manželovi Aloisu Nesetovi. 
Ti později statek přenechali svému vnukovi Stanislavovi Koneč-
nému s manželkou Emílií. Oba bývalý statek zrekonstruovali, 
štít byl zazděn a soška svatého Floriána byla uschována na půdě 
domu. V roce 1990 manželé Stanislav a Emílie Koneční dřevě-
nou sošku věnovali hasičskému sboru v Bludově.

Lenka Strouhalová, SDH Bludov
Foto: archiv SDH Bludov

Únorová pohádka pro děti 

Poslední únorovou sobotu bude sál Kulturního domu v Bludově patřit pohádce. Známí kosí bratři z večerníčku – Josef  
a Václav, jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet, představí své příběhy dětem v divadelním podání. 
 V jejich rošťáckých hlavičkách uzrávají ty nejdivočejší nápady. V Zoo pustí z klece lišku, která je hned pěkně prožene, 
hledají kouzelné světýlko, aby mohli chodit přes černý les, na pouti chtějí získat balónky a nakonec díky nim s hromadou 
balónků uletí stánek i s prodavačem. 
 Veselou pohádku s řadou divadelních efektů, převleků a legračních písniček v nejnovějším zpracování Liduščina divadla 
uvidí malí návštěvníci v sobotu 29. února od 15 hodin. Představení je určené pro děti od 3 do 10 let. Délka činí  
65 minut.  

bh
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Český halový pohár 2019 

Dvěma listopadovými víkendy pokračovala druhá polovina Čes-
kého halového poháru v běhu na 60 m překážek mladých hasičů.  
Po jarní části poháru držela Denisa Šustková první místo a Lili-
ana Kulhajová průběžné třinácté místo v kategorii mladší dívky. 
Lukáš Matějček držel průběžné 19. místo, Vendula Jílková 16.  
a Patrik Soural 10. místo. 
 Třetí kolo, se uskutečnilo v Praze a naše naděje odjížděly  
s cílem nejvyšším. Komplikace ovšem byla v mladších dívkách, 
když si měsíc před závody na tréninku zlomila zápěstí prů-
běžně vedoucí Denisa Šustková a musela odběhnout toto kolo 
se  sádrou na ruce. Výsledky z Prahy mohly mnoho napovědět  
o celkovém pořadí. V mladších dívkách jsme měli dvojnásob-
né zastoupení na stupních vítězů. První místo obsadila Liliana  
Kulhajová a třetí místo brala Denisa Šustková. Po pražském zá-
vodě bylo tedy jasné, že celkovou vítězkou se může stát pouze 
trojice závodnic a to ta, která poslední závod seriálu v Ostravě 
vyhraje. Naše dvě želízka v ohni Denisa a Liliana do této trojky 
patřily. 
 Ve starších dívkách si doběhla pro čtvrté místo Vendula  
Jílková časem 11,58 s  a pro 10. místo Markéta Hrabkovská. Ve 
starších chlapcích se nejlépe umístil Patrik Soural, který časem 
12,39 s obsadil dvanácté místo. Pražského závodu se zúčastnilo 

bezmála tisíc mladých hasičů z celé republiky. Poslední kolo se-
riálu proběhlo 23. listopadu v ostravské atletické hale. Denisa 
zaběhla 14,12 s a Liliana čas 13,16 s. V našem táboře zavládla 
spokojenost a zároveň napětí, co předvede jediná závodnice ve 
startovním poli, která mohla rozhodnout o vítězce nejen ostrav-
ského závodu, ale i celého poháru. Čas Anny Karpielové byl 
13,15 s, ano jen pouhých 0,01s rozhodlo o celkové vítězce letoš-
ního ročníku v mladších dívkách. Liliana brala tedy z posledního 
závodu druhé a Denisa místo třetí. 
 Celkové pořadí českého halového poháru tedy pro nás zna-
menalo v mladších dívkách úžasné dvojí obsazení na stupních 
vítězů. Denisa Šustková obsadila druhé místo se ziskem 164 
bodů. Třetí místo patřilo Lilianě Kulhajové se ziskem 160 bodů. 
Nepodařilo se nám tedy obhájit dvouleté držení vládkyň mlad-
ší kategorie. Ovšem mít od roku 2017–2019 dvě vítězky, dvě 
stříbrné a jednu bronzovou medaili za celkové umístění je něco 
neuvěřitelného a žádný jiný sbor toto v historii Českého poháru 
nedokázal. Z mladších chlapců se nejvíce dařilo Lukáši Matějč-
kovi, který skončil v celkovém hodnocení na 24. místě. Radost 
nám ve starších dívkách udělala Vendula Jílková. Probojovala 
se do vyřazovací fáze, kde zaběhnutým časem 11,77 s svoji ka-
tegorii ovládla. Čtrnáctého místa dosáhla Markéta Hrabkovská. 

Bludovští hasiči obdrželi ocenění 

Celkem padesát jednotek a sborů dobrovolných hasičů z celé 
České republiky obdrželo ve středu 20. listopadu ocenění Dob-
rovolných hasičů roku 2019, které nominovala odborná porota. 
Stalo se tak při slavnostním vyhlášení 9. ročníku ankety v br-
něnské Zoner Boby Hall. Na pódiu si prestižní ocenění převzali 
zástupci jednotek a sborů dobrovolných hasičů, kteří se při ve-
řejném hlasování umístili na prvním až třetím místě. Finalisté na 
prvním místě navíc získali skleněnou zásahovou helmu v životní 
velikosti, která je symbolem ankety a unikátním dílem českých 
sklářů a právě tuto helmu za první místo v oblasti Severní Mo-
rava obdržel Sbor dobrovolných hasičů Bludov. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat všem za zaslané SMS, díky kterým jsme 
finále vyhráli. 

Hasiči Bludov
Foto: archiv SDH Bludov

V celkovém pořadí Vendula skončila na 
šestém místě, Markéta dvacátém a Lu-
cie Ženčáková na dvaatřicátém místě. Ve 
starších chlapcích se bohužel ani jeden 
pokus nepovedl Patriku Souralovi. V cel-
kovém pořadí vyběhal jedenácté místo. 
Během čtyř kol se do závodu zapojilo 
1500 mladých hasičů, z toho třicet našich 
bludovských dětí. 
 Chceme poděkovat všem mladým ha-
sičům, kteří se zúčastnili nejen sportov-
ních, ale také kulturních a charitativních 
akcí za SDH Bludov. Poděkování patří 
také rodičům, kteří nám vypomáhali ne-
jen jako řidiči na závody, ale také s prode-
jem a přípravou různých hasičských akcí. 
V neposlední řadě chceme poděkovat za 
podporu, nejen finanční, obci Bludov, 
Olomouckému kraji a všem sponzorům. 
 Vedoucí MH Bludov
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ZŠ Bludov

Pozvání na zámek 
Na pozvání paní Karly Mornstein-Zierotinové navštívili naši 
prvňáčci bludovský zámek. Mohli jsme vidět vnitřní prostory 
zámku doplněné o halloweenskou výzdobu, zažít strašidelné 
povídání s ukázkami masek, ale také poznat malinko z histo-
rie žerotínského rodu. Připomenuli jsme si, po kterém slavném 
předku z rodu Žerotínů se jmenuje naše škola. Chlapce zaujalo 
brnění a zbraně, děvčata se zajímala o šaty.  Prohlédli jsme si 
také nádvoří zámku se zajímavými slunečními hodinami. Také 
erb nad branou stojí za povšimnutí. Pro děti byla připravena pěk-
ná hostina. Za přípravu, ochotu a trpělivost děkujeme a těšíme se 
na další spolupráci.
 Jarmila Březinová

Projekt VÁNOCE
Cílem  projektu Vánoce bylo seznámit děti s některými tradice-
mi, pověrami a zvyky, které se pojí s vánočním obdobím a navo-
dit atmosféru Vánoc vůní pečených perníčků a vánočního čaje. 
Nejdříve jsme si povídali o štědrovečerní večeři a rozsvíceném 
stromečku, pod nímž jsou dárky. Podle tradice je prý nepozoro-
vaně přináší Ježíšek. Původně v českých zemích nosíval dárky 
jen sv. Mikuláš, postava Ježíška sem pronikla až v devatenáctém 
století z Německa. České děti z obou tradic vytěžily maximum: 
dárky jim nosí jak Mikuláš, tak i Ježíšek. 
 Děti si potom z papíru vystřihly obrysy Marie, Josefa, Ježíška  
a tří králů a z  předem připraveného těsta   vykrajovali  figurky do 
betléma. Po upečení je zdobily bílkovou polevou a po zaschnutí 
sestavily prostorový betlém. Samy si pak ještě vykrajovaly další, 
velmi zjednodušené tvary, které jim umožňovaly další kreativní 
práci s bílkovou polevou. 

Při tvorbě jsme vzpomínali na další vánoční zvyky – rozkrajování 
jablíček, lítí olova, pouštění lodiček z ořechových skořápek,  
házení střevícem, zlatém prasátku, o jmelí.....
 Děti si také zkusily vyrobit ze sušených švestek a rozinek 
čertíka. Ten, spolu s perníkovým Mikulášem, byl připomínkou 
mikulášské nadílky z doby, kdy nebyly supermarkety plné čoko-
ládových figurek.
 V průběhu pečení se ochutnávalo, pil čaj a panovala příjem-
ná atmosféra. Všichni pracovali s chutí a zápalem, někteří si  
zanotovali i koledy.
 Na závěr projektového dne byl připraven zábavný vánoční 
test – děti si ověřily, co si z celého odpoledne pamatují. Testové 
otázky prý zkusí položit i doma svým rodičům. 
 Připomněli jsme si také, že Vánoce jsou nejen obdobím  
pohádek, dárků a dodržování tradic, ale měli bychom být na 
sebe navzájem milí a měli bychom myslet i na druhé.
  Vladimíra Horáčková

Katedrála sv. Víta – Stonožková mše
6. prosince 2019 se již podeváté sešli  stonožkové děti, pedago-
gové, zástupci Armády České republiky a hosté k slavnostní mši 
v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
 Mše, kterou celebroval stonožkový patron J. Em. Dominik 
kardinál Duka OP, se zúčastnili významní hosté - náčelník GŠ 
AČR gen. Aleš Opata, gen. Pavel Štefka, gen. Petr Pavel, gen. 
Josef Šíba, gen. Miroslav Žižka, gen. Ivo Střecha, ředitel FN 
Plzeň Václav Šimánek, Doc. Jana Klečková z FAV Západočeské 
univerzity v Plzni, ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek, pomocný 
biskup a kancléř olomoucké arcidiecéze Mons. Antonín Basler  
a další.
 Paní Běla poděkovala všem, kteří pro Stonožku pracují  
a připomněla, že je to už téměř dvacet let, kdy Stonožka začala 
spolupracovat s armádou.
 V průběhu mše také přednesly stonožkové děti přímlu-
vy (za naši školu byla vybrána Tereza Filipová), zazněl 
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zpěv pěveckého sboru dětí pod vedením sbormistryně Hany 
Šlégrové, v jehož řadách zpívali i sboristé Opery Národní-
ho divadla v Praze. V závěru předaly sestry Eliška a Ester 
Stebnické panu kardinálovi keramického anděla jako po-
děkování za mši. Potom zazněla v katerále státní hymna. 
Následně se v prostorách arcibiskupského paláce konalo setkání 
pozvaných hostů a ocenění pedagogové obdrželi oficiální podě-
kování z rukou J. Em. Dominika kardinála Duky.
 Celý páteční den se vydařil, prošli jsme se vánočně vyzdo-
benou Prahou, přálo nám i počasí. A my už se těšíme na příští 
rok.    

Vladimíra Horáčková
Mikuláš ve školce a ve škole
Na čtvrtek 5. prosince se deváťáci velice těšili. Půjdou k mlad-
ším dětem v převlečení za Mikuláše, anděle a čerty. Přípravy 
začaly hned ráno. Oblečení, paruky, masky i líčidla měli kluci  
a děvčata připravené, velkou pomocí byla i asistence paní Tiché. 
O půl deváté se důstojný Mikuláš a jeho družina složená ze dvou 
andělů a osmi čertů vydala do školky. Tam již od rána panovalo 
velké napětí a trochu i obavy. Postupně Mikuláš navštívil všech-
na oddělení ve školce, pochválil hodné děti a malým hříšníkům 
připomněl, že se mají polepšit. Některé děti s úzkostí v očích 
pozorovaly čerty, ale jejich obavy se rozplynuly ve chvíli, kdy 
jim andělé rozdávali nadílku. Po malém občerstvení se nebesko-
-pekelná skupina přesunula do základní školy. Zde pokračovala 
obchůzka po třídách. Někteří žáci se čertů báli, někteří tvrdili, 
že se nebojí. Ale všichni zazpívali písničku nebo řekli básničku  
a byli odměněni sladkostí.
 Děkuji všem, kteří se zúčastnili a pomáhají tak dodržovat 
tradice a zvyky našich předků.
 Vladimíra Horáčková

Sedmáci v muzeu
Svoboda je dnes pro děti samozřejmostí, mnohé ani neví, v ja-
kém světě prožili většinu svého života jejich prarodiče. Proto 
jsme se koncem listopadu vypravili se žáky třídy 7.A do šumper-
ského muzea, které připravilo výstavu s názvem Od socialismu 
k demokracii, abychom dětem tuto dobu přiblížili. 
 Výstava sleduje události roku 1968, následných dvacet let 
normalizace a průběh Sametové revoluce v roce 1989. Celou 
historií nás skvěle provedla paní Michaela Kollerová. 
 Po prohlídce žáci dostali pracovní listy a hledali ve sku-
pinkách odpovědi na otázky, které se týkaly i běžného života 
v tehdejším Československu. Dozvěděli se například, co to byly 
„Akce Z“, jak vypadal pionýrský kroj, s jakými hračkami si ten-
krát hrály děti, ale také kde byla v Šumperku kasárna sovětských 
vojáků a kdy odsud odešli. 
 Velmi zajímavá byla i výtvarná dílna. Žáci dostali velkou 
fotografii vyfocenou během generální stávky v Šumperku a na 
ni lepili transparenty s hesly, která se mohla tehdy v rukou lidí 
objevit. 
 Výlet jsme zakončili u divadla, abychom si prohlédli novou 
pamětní desku k 17. 11. 1989.
 Ve výtvarné výchově poté žáci navrhovali svou vlastní pa-
mětní desku k tomuto významnému datu a některé práce byly 
velice zdařilé.
 Pevně věříme, že si žáci odnesli důležité informace, které 
jim rozšíří povědomí o nedávné minulosti. 
 Monika Knappová, Luďka Vénosová
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Jak se vaří v Anglii
K oblíbeným předvánočním aktivitám patří vaření. Poslední 
školní den jsme měli možnost využít cvičnou  kuchyňku na více 
hodin, a tak nás napadlo, že si uvaříme pravou anglickou sní-
dani a večeři. Bohužel jsme nepekli krocana, protože to jsme 
nebyli schopni časově zvládnout, ale pestrost na talíři nechy-
běla. Vytvořili jsme si tradiční slaninovou nádivku formovanou 
do kuliček, párečky obalované slaninou, upekli jsme brambory 
s rozmarýnem a uvařili zeleninu. Nesměl chybět již osvědčený 
yorkshire pudding, což je vlastně palačinkové těsto nalité do 
rozžhaveného oleje do formy na muffiny a upečené.
 Další žáci sedmé a deváté třídy měli za úkol vytvořit a také 
sníst, anglickou snídani – FULL ENGLISH BREAKFAST. Sní-
daně se celá připravuje na pánvičce. Opékají se klobásky, sla-
nina, rajčata, volská oka. Ohřívají se fazolky v rajské omáčce. 
K tomu tradiční toust s máslem. Všichni si velmi pochutnali  
a chtěli se hned stěhovat do Anglie.

                                             Natálie Navrátilová

Předvánoční čas ve školní družině
Tradičně pořádáme na „Mikuláše „hravé a soutěžní odpoledne 
pro děti ze školní družiny  v tělocvičně. Připravili jsme  štafeto-
vé závody, hod na cíl a několik pohybových her.
 Do vánočního turnaje v pexesu se zapojila všechna odděle-
ní školní družiny. Do finále postoupilo 16 dětí z 1. - 2. třídy 
a 9 dětí z 3. - 5. třídy. 
Výsledky: 
kategorie 1. - 2. třída:  1.  Lukáš Navrátil 1.třída
                     2.  Matěj Měsíc II.B  
    3.  Zuzana Siváková II.A 
kategorie 3. - 5. třída:  1. Madlen Horáčková IV.B 
    2. Matěj Maus IV.A   
    3. Šárka Janíčková III.A

 Soňa Nikolovová
 vychovatelka ŠD

Mikuláš v mateřské škole

Tak jako každý rok i letos se 5. prosince v naší Mateřské škole 
v Bludově znenadání objevila skupina zajímavých bytostí. Byli 
to Mikuláš, anděl a pár čertíků. Děti s rozzářenýma očima sle-
dovaly jejich příchod. Byla na nich znát obava z toho, co při-
jde, ale také radostné očekávání. Když Mikuláš přečetl záznamy 
o jednotlivých dětech ze své knihy, přišel na řadu zpěv písní  
a přednes básní. A co pak? No přece nadílka. Na to se děti těšily 
nejvíce. Někteří odvážlivci se s příchozími i vyfotografovali. 

 Hana Roupová, učitelka MŠ
foto: Hana Roupová
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Již v září se zaměstnanci mateřské školy začali připravovat na 
tradiční vánoční jarmark, který se konal 28. listopadu 2019.  
A protože zvířátka mají naše děti rády, paní učitelky jim navrhly, 
aby letošní peněžní výtěžek z jarmarku byl věnovaný na chov  
a krmení vybraného zvířátka ze ZOO Olomouc a děti by se sta-
ly adoptivními rodiči těchto zvířátek. Děti nadšeně souhlasily, 
hned začaly s výběrem nejmilejšího a nejoblíbenějšího zvířát-
ka. Děti ze třídy Myšek si vybraly klokánka králikovitého, děti  
z Motýlků klokana parmu, u dětí z Papoušků zvítězil papou-
šek ara arakanga, ve třídě Včelky byl vybraný medvěd baribal  
a v Beruškách žirafa Rothshildova.
 Začala velmi náročná příprava organizování a také tvoření 
vánočních výrobků. Zapojili se i někteří rodiče svými přinesený-
mi výrobky, za které jim patří velké poděkování. Paní ředitelka 

zahájila jarmark přivítáním přítomných, kterých přišlo oprav-
du hodně. Následovalo zpívání vánočních koled s hudebním  
doprovodem u stromečku a odpoledne zpestřilo vystoupení žáků  
ze ZŠ Bludov. Na návštěvníky čekaly stoly plné krásných,  
rozmanitých výrobků a dekorací (vánoční vazby, věnečky,  
svícny, andílci, perníčky, vločky, rybičky…). Každý si určitě  
něco zakoupil podle velmi kladných ohlasů na náš jarmark.
 Naše poděkování patří i žákům základní školy včetně paní 
učitelek. Také všem, kteří jarmark navštívili, popovídali si se 
svými přáteli, občerstvili se v naší cukrárně a zakoupenou drob-
ností podpořili děti v jejich snaze pomáhat zvířátkům. Už teď se 
děti těší na výlet do ZOO Olomouc za svým živým zvířátkem.

 Miroslava Kulhajová, učitelka MŠ 

Tříkrálová sbírka 2020

První lednovou sobotu roku 2020 proběhl v Bludově jubilejní 
dvacátý ročník Tříkrálové sbírky. Bylo vidět, jak jsme si všich-
ni už na tuto dobročinnou akci zvykli. Řada lidí nás nedočkavě 
vyhlížela, jedna paní dokonce vylila na venkovní schody něko-
lik kýblů horké vody, aby odstranila námrazu a koledníci ne-
uklouzli. Ačkoli nebyl velký mráz, přesto jsme se totiž skoro 
celé dopoledne klouzali – Bludov byl pokryt vrstvou ledovky. 
Koledovalo dvanáct skupin, v nichž bylo přes čtyřicet malých i 
dospělých koledníků, nejvíc, co nás kdy chodilo. V pondělí po 
sbírce byly pokladničky na obecním úřadě rozpečetěny a přišla 
šokující zpráva. Překonali jsme magickou hranici sto tisíc korun, 
o které jsme  ještě před pěti lety nemohli ani snít. Letos se totiž 
v Bludově vybralo 106.614 Kč, tedy o 13.294 Kč více než loni. 
Šlo o největší meziroční nárůst od roku 2002. Za deset let se 
zdvojnásobila vybraná částka – zatímco ještě v roce 2010 jsme 
poprvé vybrali padesát tisíc, letos to bylo přes sto tisíc.

Výsledky sbírky v Bludově
V průměru na jednoho obyvatele Bludova to vychází na cca 
34,80 Kč. V roce 2019 se v Bludově vybralo 93.320 Kč, 2018: 

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 dvacet ročníků sbírky vybralo  
v Bludově přes milion korun – přesně 1.099.272,80 Kč!

Vánoční zpívání s jarmarkem v MŠ
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Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? V šumperském a zábřežském děka-
nátu (které se zhruba kryjí s hranicemi šumperského okresu) 
se letos vybralo 2.641.612 Kč (cca o 172.000 Kč víc než loni),  
v olomoucké arcidiecézi přes 32 milionů Kč, v celé ČR cca 130 
milionů Kč (sčítání ještě není zcela uzavřeno).
 Z okolních obcí: v Sudkově se vybralo 23.265 Kč (20,60 Kč 
na obyvatele), v Postřelmově 92.811 Kč (30,60 Kč/obyv.),  
v Chromči 25.186 Kč (45,30 Kč/obyv.), v Bohutíně 24.077 
Kč (31,50 Kč/obyv.), v Rapotíně 44.084 Kč (13,50 Kč/obyv.),  
v Rudě nad Moravou 65.658 Kč (26 Kč/obyv.), v Novém Ma-
líně 83.273 Kč (23 Kč/obyv.), ve Velkých Losinách 88.011 Kč 
(33,70 Kč/obyv.) a v Šumperku 139.743 Kč (5,40 Kč/obyv.). V 
absolutním objemu se víc než v Bludově vybralo v šumperském 
okrese pouze v Zábřeze, Mohelnici a Šumperku, a to přesto, že 
na počet obyvatel je větší i Rapotín, Nový Malín, Hanušovice...
 Ani letos nemůže scházet poděkování – hlavnímu bludov-
skému koordinátorovi Petru Juránkovi a jeho pomocníku Liboru 
Bryxovi; skautkám a skautům – dospělým vedoucím tříkrálo-
vých skupinek i malým koledníkům. A samozřejmě všem, kdo 
nás přijali, otevřeli dveře, usmáli se na nás a přispěli. Je jedno, 

jestli hodně, nebo méně, ale pomohli potřebným v našem okolí.
Nad dveře našich obydlí jsme psali K+M+B+2020. Kéž nám 
všem, celému Bludovu, Pán žehná i v roce 2020.

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

foto: Karel Směšný, Helena Skybová

Vánoční turnaj v šachu přivítal hráče z celé republiky

Na šest desítek hráčů z celé České republiky se sjelo do Kul-
turního domu v Bludově. V sobotu 14. prosince 2019 se opět 
soutěžilo o putovní pohár starosty v rámci tradičního Vánočního 
turnaje v šachu. Šachové partie rozehráli jak mladí, tak i dospělí 
hráči. Na férovou hru dohlížel rozhodčí Karel Volek. Každý zú-
častněný šachista si odnesl cenu. 

Výsledky:
1. místo Jindřich Melich TJ Pankrác
2. místo Jiří Zapletal ŠK 1921 Zábřeh
3. místo Jan Kolář Šachový klub Mohelnice

Šach klub Bludov
1. místo Zdeněk Růžička
2. místo Vladimír Strašil
3. místo František Plášek
Všem, kteří bludovskému šachovému klubu pomáhali, patří vel-
ké poděkování. Šachový turnaj se uskutečnil za podpory vedení 
Kulturního domu Bludov a díky štědrosti řady sponzorů.

Jaroslav Dobeš, Šachový klub Bludov
foto: archiv ŠK Bludov
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-  Chcete ušetřit až 10 tisíc korun ročně na vašich energiích? 
-  Chcete využívat kamenné kanceláře ve vašem místě bydliště?     
 (naproti cukrárně u zámku v Bludově)
-  Chcete poradit s nevýhodnou smlouvou od nepoctivých podomních prodejců?
-  Chcete mít specialistu, který pečuje o vaše energie?
-  Chcete mít vaše energie pod kontrolou?

Navštivte naši kancelář v Bludově u zámku a my pro vás zdarma zpracujeme 
nejvýhodnější řešení pro vaše odběrné místo a zároveň zajistíme veškerou 
potřebnou administrativu spojenou s dodávkou energií od ARMEX ENERGY.

Jsme tu pro vás...

tel.: 778 149 333                     email.: bludov@armexenergy.cz 
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Nohejbalový turnaj se uskutečnil po šestatřicáté
Dne 26. prosince 2019 se v Sokolovně Bludov konal 36. roč-
ník tradičního Štěpánského turnaje v nohejbale. Turnaje se zú-
častnilo deset družstev z Bludova a blízkého okolí. S přehledem  
1. místo obsadilo družstvo Samotoč Chromeč. 
Pořadí: 
1. místo – Samotoč Chromeč, Bludov 2. místo – Bludov F3, 
3. místo – Brčička, Sudkov, 4. místo – Nohuvejš Postřelmov,  
5. místo – Ruda, Ruda nad Moravou, 6. místo – Čmeláci, Chromeč.

Za výborný sportovní výkon a pěknou hru byli účastníci odmě-
něni cenami, na které přispěli sponzoři: 
Bludovská a. s., Potraviny Urban, OÚ Bludov, KD Bludov,  
Sokol Bludov, ARMEX, Lázně Bludov, Petr Sigl, Libor Bryx, 
Pohostinství Pavel Kamler Chromeč.

Za pořadatele děkuje Evžen Fazor.
Foto: Petr Sigl
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Ceník palivového dříví 
Obecních lesů Bludov s.r.o.
smrkové palivové dříví 
délka 2 m .....460,- Kč/1 prostorový metr rovnaný(PRMR)
dovoz traktorem vč. skládky    
4 PRMR do 5 km ...... 440,- Kč
8 PRMR do 5 km ....... 720,- Kč

smrkové palivové dříví celé kmeny..... 400,- Kč/m3

dovoz dle domluvy sjednán u cizího dopravce
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Objednávky na tel. čísle: 603 259 344
mail adresa: lesybludov@seznam.cz


