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Bludovan

Poděkování sponzorům

Obec Bludov děkuje všem sponzorům, kteří věnovali věcný 
dar na 17. obecní ples, který se uskutečnil, byť v souladu  
s protiepidemiologickými opatřeními, v pátek 14. ledna 2022 
v Kulturním domě Bludov.
 Velký dík patří také těm, kteří se na přípravě a realizaci 
celé akce podíleli.

Vedení Obce Bludov
foto: archiv obce Bludov

První adventní nedělí r. 2021 byla zahájena výstava Březinova 
Betlému, která trvala do Tří králů r. 2022.
 Touto cestou bych chtěl poděkovat vedoucí kulturní-
ho domu pí.  Bc. Barboře Hauškové za vstřícnost, ochotu  
a zejména za propagaci betlému. Moc jí za vše ještě jednou 
děkuji. Dále taky obci Bludov, starostovi Ing. Pavlu Sto-
novi, díky jehož myšlence se vše zrealizovalo, Mgr. Ottovi  
Sekaninovi za slavnostní požehnání betlému, Obecním  
lesům s.r.o., sl. Julii Kubíčkové za hudební doprovod a také 
vám, kteří jste mi pomáhali vše instalovat. Mé poděkování 
patří také p. Karlu Adamovi za poštovní známku a p. Ing. 
Josefu Baslarovi za realizaci poštovní známky i pohledu  
a v neposlední řadě vám návštěvníkům. Děkuji také za  
finanční dar, kterým přispějete k další renovaci Betlému. 
 Poštovní známku si lze zakoupit u p. Karla Adama  
a pohled si můžete stále zakoupit v kulturním domě.
Přeji vám lepší rok 2022 a více akcí, na kterých se budeme 
moci setkávat. 

Dušan Březina 
foto: Josef Baslar

První vystavení dřevěného Březinova betlému v Bludově  
od 28. prosince 2021 do 6. ledna se těšilo velkému zájmu  
návštěvníků jak místních, tak i těch z okolí blízkého  
i z daleka. Děti i dospělí si tak zpestřili sváteční atmosféru 
a odcházeli s úsměvem a radostí. Nechyběl i velký obdiv  
k úctyhodnému tři metry dlouhému vánočnímu výjevu.  
Návštěvníci ocenili množství figurek, pečlivou přípravu  
přírodních materiálů a vytrvalost, s jakou majitelé zdědě-
ný betlém léta opečovávají a opravují. Na dobrovolném 
vstupném se vybralo bezmála 8 tisíc korun. Vybranou 
částku převzal majitel betlému Dušan Březina z rukou sta-
rosty obce Pavla Stona.

foto: Josef Baslar

PODĚKOVÁNÍ
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Anděla Valentová

Jan Jendrišák Julie Macková Mikuláš Kubíček

Matyáš Král Jan Böser VIlém Smyček

Oliver Jurčík Oliver Schauer Rostislav Doležel

foto: archiv obec Bludov
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Adam Plhák Adam Žoužela Anežka Malá

Jiří Holínka Lukáš Doleček Magdaléna Kubíčková

Nina Fojtová

foto: archiv obec Bludov
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V pondělí 20. prosince 2021 se konalo 17. jednání obecního 
zastupitelstva. Proběhlo v kulturním domě od 18:00 do 19:30. 
Přítomno bylo 14 zastupitelů, omluven byl Josef Ťulpík.  
Schůzi řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvo-
leni Jindřich Matěj a Luděk Březina. Zápis, z nějž převážně 
vychází tento článek, vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. 
Skoro všechna usnesení byla schválena všemi přítomnými,  
s výjimkou jediného, na něž upozorním. Starosta informoval  
o splnění všech úkolů z minulých zasedání.

Zpráva o činnosti rady a výborů
Zprávu o činnosti rady obce přednesl starosta. Od zářijové 
schůze zastupitelstva jednala rada třikrát. Kromě běžné agendy 
a materiálů, které rada předložila k projednání zastupitelstvu, 
se rada zabývala především zprávami komisí rady, zápisem ze 
zasedání školské rady, plánem zimní údržby komunikací a po-
mníkem v lokalitě Helenina skála. Zastupitelstvo vzalo zprávu 
na vědomí.
 Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí zápisy z jednání 
kontrolního výboru 8.9. a 1.12.2021 a finančního výboru 
6.12.2021.

Odměny občanům podílejícím se na výkonu 
samosprávy
Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem na odměny pro členy 
kontrolního a finančního výboru za rok 2021 dle četnosti ko-
nání a účasti jednotlivých členů. Rozdělení odměn mezi jed-
notlivé členy je v kompetenci předsedů. Členům kontrolního  
výboru byla přiznána celková odměna 4.800 Kč a finančního 
výboru 2.400 Kč.
 Rada dále předložila návrh, aby byla uvolněnému členovi 
zastupitelstva - starostovi obce vyplacena jednorázová mimo-
řádná odměna za práci odvedenou pro obec v roce 2021 ve 
výši 80.000 Kč. Jde o obdobný systém jako např. v případě 
ředitelky ZŠ a MŠ. V diskusi tento návrh podpořil Stanislav 
Balík s tím, že systém vyplácení mimořádných odměn zastu-
pitelům, uvolněným pro práci starostů a místostarostů, vyu-
žívá řada obcí. Zastupitelstvo a návrhem souhlasilo 13 hlasy  
(starosta se hlasování zdržel).

Rozpočtové změny a rozpočet 2022
Rada předložila zastupitelstvu na vědomí tři rozpočtové změ-
ny č. 10–12, které řešily přesun uvnitř kapitol a zaúčtování 
přijatých dotací. Ke schválení byla předložena změna č. 13, 
která řeší změny v příjmové a výdajové části. Zastupitelstvo 
všechny změny schválilo.
 Obsáhlý komentář k rozpočtu obce na rok 2022 přednesl 
starosta – věnovat se mu bude v samostatném obsáhlém člán-
ku v příštím čísle Bludovanu.
 V diskusi přečetl Milan Klimeš usnesení, které bylo  
k rozpočtu schváleno na jednání finančního výboru. Mimo 
jiné doporučil rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Špalkova 
a doplnění osvětlení na ul. Jana Žižky od domu paní Černé 
k domu pana Hrocha. Starosta odpověděl, že dle finančních 
možností to může být ošetřeno rozpočtovou změnou, nicméně 
v ul. Špalkově se již osvětlení částečně rekonstruovalo. Bo-
huslav Strouhal doporučil dobudovat prostor kolem hydrantu  
u hasičárny. Zastupitelstvo rozpočet schválilo.

17. zasedání zastupitelstva obce

Odpadové hospodářství 2022
Zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku 
OZV 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hos-
podářství a OZV 5/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství – výdaje 2020, výše poplatku a hod-
nota EKO bodu pro stanovení úlevy z poplatku v rámci systé-
mu MESOH v roce 2022. Jelikož je od roku 2021 účinný zcela 
nový zákon o odpadech a došlo k novelizaci zákona o míst-
ních poplatcích, bylo zapotřebí odsouhlasit zcela novou verzi 
OZV. Nová částka poplatku ve výši 848,- Kč/os/rok je vypočí-
tána ze všech nákladů, které obci vznikly za svoz komunálních 
odpadů. Podle zákona může dosáhnout až 1.200 Kč.
 V roce 2020 došlo ze strany svozové společnosti SUEZ 
CZ a.s. k navýšení cen za služby o 3 % inflace, dále byla na-
výšena cena za manipulaci se čtečkami při svozech papíru, 
plastu a komunálního odpadu (navýšení o 300 Kč/h bez DPH)  
a v polovině roku se razantně navýšila cena za odstranění pa-
píru (navýšení o 500 Kč až 1 000 Kč/t bez DPH) a plastu 
(navýšení cca o 600 Kč/t bez DPH). Skutečné výdaje za rok 
2020 činily 2.660.279 Kč, rozpočítáno na počet obyvatel to 
činí 848 Kč/osobu. 
 Větší část příjmů od obalové společnosti EKO-KOM za 
vyseparované využitelné odpady, z příjmu za odvoz šrotu  
a příjmu od společností zajišťující naší obci odvoz vyslouži-
lého elektroodpadu, budou každoročně používány na pokrytí 
úlev z poplatku pro třídící občany v rámci systému MESOH. 
V roce 2020 se o cca 60.000 Kč opět navýšily příjmy obce.
 V rámci systému MESOH je také stanovena hodnota  
EKO bodu. V roce 2021 bylo v obci Bludov nasbíráno celkem 
77 379,87 EKO bodů, hodnota jednoho bodu je pro rok 2022 
stanovena na 7 Kč. Na jednoho občana tak v průměru připadá 
asi 25 EKO bodů. (Průměrná roční sazba poplatku na jednoho 
občana při průměrném třídění tak na rok 2022 vychází na cca 
673 Kč – když se odečtou úlevy za EKO body).
 V diskusi Kateřina Juránková doporučila hledat cestu ke 
snížení celkové produkce odpadů (nikoli pouze k třídění), 
dle jejího názoru motivace občanů systémem MESOH vede 
ve výsledku ke zvyšování produkce odpadů. S. Balík reago-
val, že musíme počítat s lidskou přirozeností. Kdybychom se 
vrátili k něčemu, jako byl kdysi známkový systém popelnic, 
když budou lidé vedeni k tomu, aby odevzdávali co nejméně 
odpadu, nemusí je to vést k tomu, aby jej neprodukovali, ale 
aby jej ukládali jinam – zřejmě by např. došlo k opětovné-
mu vynoření se černých skládek. M. Klimeš doporučil snížení 
produkce odpadů zřízením sběrného dvora. Starosta reago-
val, že dle jeho názoru je sběrný dvůr nerentabilní, v plánu je  
a chystá se projektová dokumentace ke zřízení kompostárny 
v objektu pískovny. S. Balík doplnil, že sběrný dvůr žádným 
způsobem nesníží produkci směsného odpadu. M. Klimeš se 
dále dotázal, jaké jsou pohledávky v poplatcích za odpad a ve 
stočném. Starosta odpověděl, že pohledávky jsou v rozumné 
míře, snahou je tyto pohledávky operativně řešit včetně využí-
vání splátkových kalendářů.
 Zastupitelstvo poté schválilo místní poplatek za odpad  
ve výši 848 Kč/os/rok a hodnotu jednoho EKO bodu na  
7 Kč.
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Změna u směny obecního pozemku pro vybudování 
mokřadu v lokalitě Špalek
Zastupitelstvo na svém zasedání 7.12.2020 schválilo dvě smě-
ny obecních pozemků pro vybudování mokřadu v lokalitě 
Špalek. Směna pozemků se společností Bludovská a.s. byla 
již realizována a obec je vlastníkem požadovaného pozemku. 
Druhá směna byla schválena s MDDr. Vinklerovou a MUDr. 
Hvizdovou. Bylo schváleno, že za požadovaný pozemek pro 
mokřad 2959/144 o výměře 3860 m2 obec smění obecní  
pozemek v lokalitě pod Gryngletem hned vedle oplocené lesní 
školky 2758/5 o stejné výměře. U této schválené směny 
pozemků dojde ke změně. Obec se na uzavření směny se 
spolumajitelkami nedohodla, jednalo se tak o novém návrhu 
směny. Došlo k oboustranně odsouhlasenému návrhu směny – 
pozemek 2959/144 pro mokřad o výměře 3860 m2 se smění 
za část obecního pozemku 2959/138 o stejné výměře (každá 
spolumajitelka získá část z obecního pozemku o výměře rov-
nající se jejímu podílu na požadovaném pozemku; tj. 2x 1930 
m2). Obec z tohoto pozemku již směnila část s Bludovskou 
a.s. pro uvedený mokřad. Po realizaci druhé směny zůstane 
obci z tohoto pozemku 2533 m2. K navrhované směně pozem-
ků nepřišla v době zveřejnění žádná žádost nebo připomínka. 
Zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasilo.

Žádost o odprodej pozemku 1107 – 
ČEZ Distribuce, a. s. 
Společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádala obec o odprodej 
pozemku 1107 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2. 
Na pozemku se nachází stavba technického vybavení – věžová 
trafostanice ve vlastnictví společnosti (trafo na ul. 8. května). 
V současné době není stavba evidována v katastru nemovitos-
tí. Společnost připravuje projekt pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí a současně chce dořešit majetkoprávní vztah  
k pozemku, tak aby došlo k souladu vlastnictví stavby a po-
zemku pod stavbou. Rada navrhla cenu 2000 Kč/m2 s tím, že 
náklady spojené s odprodejem pozemku půjdou na vrub ku-
pujícího a předkládá záměr zastupitelstvu obce k projednání. 
Zastupitelstvo návrh schválilo.

Žádost o odprodej pozemku 2943/1 – Nikol Sulasová
Nikol Sulasová, bytem Sudkov 125 požádala obec o odprodej 
pozemku 2943/1 – ostatní plocha o výměře 2836 m2. Jedná 
se o pozemek podél silnice č. I/44 směrem na Postřelmov,  
naproti Habermannově vile (trojúhelník mezi silnicí, Moravou  
a plotem Habermannova mlýna). Pozemek je rovinatý, zatrav-
něný s několika stromy. N. Sulasová ve své žádosti uvedla, že  
o odprodej žádá z důvodu přičlenění pozemku k nemovitos-
tem, které v okolí pozemku vlastní její rodina. V budoucnu 
chce pozemek využít pro vybudování rybníku. 
 Stavební komise doporučuje žadatelce, aby jednoduchou 
studií prověřila reálnost svého záměru. Studie by měla vyřešit 
napájení a výtok rybníka, prověřit stavbu ve vazbě na silnici 
1/44 a na sousední tok. Bez prověření těchto faktorů se nelze 
bavit o prodeji pozemku za účelem výstavby rybníku. Komise 
životního prostředí s odprodejem pozemku nesouhlasí. Jedná 
se o pozemek, který je strategický pro správce vodního toku 
řeky Moravy při údržbových pracích. N. Sulasová poté obec 
informovala, že v současné době nemůže předložit požadova-
nou studii. Výstavba rybníka na požadovaném pozemku byla 
myšlena do budoucnosti. Ve svém zdůvodnění uvedla, že je 

pro ni nelogické platit desítky tisíc za projekt a studii, který by 
se vyskytoval na pozemku, který není v jejím vlastnictví. Rada 
obce poté zastupitelstvu nedoporučila odprodej.
V diskusi starosta připomněl usnesení schválené zastupi-
telstvem, podle kterého deklaruje, že při žádostech o nabytí 
pozemků, které jsou ve vlastnictví obce, nehodlá obec tyto 
pozemky prodávat, ale směňovat za jiné pozemky ve vlast-
nictví žadatele. S. Balík doporučil pozemek neprodávat, ale 
nabídnout ke směně. Jaroslav Balhar informoval, že stavební 
komise se danou věcí několikrát zabývala, dle komise je kou-
pě pozemku spíše spekulativní, žadatelé v okolí vlastní větší  
a příhodnější pozemky, podporuje doporučení S. Balíka.  
Zastupitelstvo poté prodej zamítlo.

Diskuse
V diskusi se M. Klimeš dotázal, jestli pozemek, který je před-
mětem jednání o směně s Pavlem Schauerem, byl dlouhodobě 
pronajat; dále se dotázal, jaká je tedy situace kolem směny 
obecních pozemků. Na posledním jednání zastupitelstva se 
mluvilo o zamezování přístupu na obecní pozemky, přístupu  
k lesním obecním pozemkům a domnělé stavbě na obecním 
pozemku. Starosta odpověděl, že pozemek byl rozhodnutím 
rady obce propachtován, samozřejmě s možností výpovědi. 
Starosta odpověděl, že možnost přístupu k lesním obecním 
pozemkům je ošetřena věcnými břemeny přístupu. Žádostí  
o směnu se rada obce naposledy zabývala 22.11.2021 a schvá-
lila usnesení, kterým požaduje geometrické zaměření pozem-
ku 2207 k tomu, aby se vyjasnil existující stav porovnáním  
s evidencí v katastru a mohlo tak jednání o směně pokračo-
vat. Dále tímto usnesením rada obce požaduje, aby P. Schauer  
zajistil v dané lokalitě trvalou průjezdnost obecních komuni-
kací.
 B. Strouhal požádal o dokoupení tří kusů vánočního osvět-
lení k zavěšení na ul. Lázeňské a dále upozornil na problémy 
s průjezdností některých místních komunikací pro zimní údrž-
bu a hasiče z důvodu parkování aut na těchto komunikacích. 
Tajemník Z. Kolínek informoval, že Obecní lesy Bludov s.r.o. 
disponují kartičkami s upozorněním pro řidiče na uvolnění ko-
munikací pro provedení zimní údržby. Jelikož však přetrvávají 
problémy s uvolněním problematičtějších úzkých komunikací 
některými řidiči i po upozornění těmito kartičkami, předají 
Obecní lesy Bludov s.r.o. po skončení zimní sezóny správci 
místních komunikací – obecnímu úřadu přehled problematic-
kých míst s registračními značkami aut k identifikaci a po-
stoupení dané věci radě obce k projednání a stanovení dalšího 
postupu (dle zákona musí být zajištěna minimální průjezdnost 
3 m).
 Jiří Kubín z pléna rozpoutal diskusi, které se zúčastnila 
většina zastupitelů, ve věci komplexní úpravy systému odvá-
dění odpadních vod, týkající se účtování odběru vody dle vo-
doměrů nebo dle směrných čísel. Dle jeho názoru není systém 
spravedlivý. Starosta diskusi ukončil s tím, že zájmem obce je, 
aby odběr vody byl účtován v rámci možností dle odečtů spo-
třeby vody přes vodoměry. Proto byly rozeslány dotazníky do-
mácnostem, které mají uzavřené smlouvy dle směrných čísel 
roční potřeby vody k ověření, jakým systémem vodu odebírají.
Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, starosta ukončil 
jednání zastupitelstva obce s přáním klidného prožití vánoč-
ních svátků a všeho nejlepšího, hlavně zdraví, v roce 2022.

Stanislav Balík ml.
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Na konci roku 2021 obdrželi všichni, kdo doposud platili stoč-
né dle směrných čísel roční potřeby vody dotazník na způsob 
odběru vody. Vyplněný dotazník nám dá možnost zmapovat 
systém napojení vody v jednotlivých nemovitostech a vyhod-
notit systém placení stočného. Pokud jste dotazník doposud 
neodevzdali, učiňte tak co nejdříve (dotazník je i přiložen). 
 Pakliže je nemovitost napojena na vlastní studnu, kde není 
odběr měřen, anebo je k této variantě ještě odebírána voda  
z vodovodního řadu, kde je tento odběr měřen, tak platí, že tyto 
nemovitosti budou i nadále platit stočné dle směrných čísel 
roční potřeby vody. I když u těchto nemovitostí nedojde ke 
změně typu smlouvy, obdrží majitelé k podpisu smlouvy  
nové.
 Pakliže je nemovitost napojena na vodovodní řad, kde je 
odběr měřen, nebo je nemovitost napojena na vlastní studnu, 
kde je odběr měřen, nebo je napojena na oba tyto zdroje, které 
jsou oba měřeny, začnou tito majitelé od 1.1.2022, případně 
od 1.8.2022, platit stočné dle vodoměrů. Nové smlouvy na 
stočné obdrží tito majitelé také v nejbližších dnech.

Obecní úřad Bludov

Informace pro občany

Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné uhradit 
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Bludov v úřední dny, 
tj. v pondělí a středu v době od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 
17:00.
Z důvodu úspory vašeho času je lépe využít bezhotovost-
ní 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 Obec-
ního úřadu Bludov.
 
Místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství (OZV 5/2021)
Splatnost: 31.3.2022  
Základní sazba: 848,- Kč/osoba
V případě, že je poplatník zapojen do Motivačního a evidenč-
ního systému odpadového hospodářství, poplatek se snižuje. 
Hodnota jednoho EKO bodu se stanovuje na 7,- Kč.
Variabilní symbol: rodné číslo 
Specifický symbol: 1340

Místní poplatek ze psů (OZV č. 6/2019)
Splatnost: 31.3.2022
Sazba:
- za 1. psa 120,- Kč
- za 2. a dalšího psa 180,- Kč
U držitelů psů starších 65 let:
- za 1. psa 20,- Kč
- za 2. a dalšího psa 30,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341

Uživatelský poplatek za stočné
Vodoměry
Splatnost: 20.8.2022 do 31.8.2022 
Sazba: 36,- Kč včetně DPH/1m3 od 1.1.2022           
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1.8.2022 do 31.8.2022   
Poplatek na osobu a rok: 1260,- Kč včetně DPH 
(36,- Kč x 35 m3)  
Variabilní symbol: rodné číslo 
Specifický symbol: 2321

Firmám je stočné fakturováno, příslušné informace o platbě 
naleznete na dané faktuře.
Upozornění :
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazných 
vyhlášek, které jsou k dispozici na webových stránkách obce 
Bludov 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 11.1.2022      
Obecní úřad Bludov

Přehled místních a uživatelských poplatků 
v obci Bludov v roce 2022 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Obec Bludov pořídila ve spolupráci s obalovou společností 
EKO-KOM, a.s. pro občany obce sady tří barevných tašek 
na třídění odpadu. Sada obsahuje tři barevně odlišené tašky – 
žlutou na plast, modrou na papír a zelenou na sklo. Barva 
tašky odpovídá barvě kontejneru, do kterého se odpad  
ukládá. Občané, kteří o tyto tašky budou mít zájem, si je  
mohou vyzvednout zdarma na obecním úřadě u paní  
Šoupalové. Vydávat se bude vždy jedna sada tašek na rodinný 
dům či bytovou jednotku. Tašky jsou vyrobeny z odolného 
a omyvatelného materiálu, při dobrém zacházení je můžete 
používat i několik let. 
Jsou k dispozici 2 varianty velikosti tašek: 
menší (rozměry: 26x26x40) a větší (rozměry: 37x26x50).
Věříme, že barevné tašky zpříjemní třídění všem, kteří již 
třídí, a doufáme, že k této činnosti přivedou také ty, kteří se 
třídění odpadů doposud vyhýbali.
Třiďte odpad, má to smysl!
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UKRADENÍ NÁDOB NA GASTROODPAD 

NEKRÁST!!!

Za 4 měsíce fungování svozu gast-
roodpadu se v obci ztratily již 3 ná-
doby. Některým občanům se nejspí-
še tyto nádoby tak zalíbily, že je ze 
stanovišť odvezli. Takové chování je 
opravdu nepřípustné a osoba či oso-
by, které toto mají na svědomí, by 
se nad sebou měli vážně zamyslet!! 
Nádoby nejsou obecní, ale jsou ve 
vlastnictví svozové společnosti a na 
obec toto opravdu nevrhá moc dobré 
světlo. 

Již sedmá sezóna příznivců vycházek, výletů i posezení s přáteli 
nebyla opět zcela podle našich přání, ale i tak jsme si ji užili.
 Uskutečnili jsme třináct společných akcí s průměrnou účastí 
dvacet tři turistů, během kterých jsme navštívili tři rozhledny – 
Lázek, Dalimilovu rozhlednu a samozřejmě Brusinku. Kochali 
jsme se Rešovskými vodopády, vyšplhali jsme na Trlinu, obdi-
vovali krásu Jeseníků od Přemyslova i um sklářů v muzeu skla  
v Rapotíně. A taky se jen tak toulali kolem Bludova. V září  
jsme uspořádali zájezd do jeskyně Výpustek, Křtin, navštívili 
jsme pštrosí farmu a Boskovice.
 S průměrnou délkou vycházek deset kilometrů jsme sice  
netrhali žádné rekordy, ale o to nám vůbec nejde. Setkávání  
je mnohem důležitější, proto si všichni přejme, ať nám nadšení 
pro naše společné vycházky vydrží.
 Aktivity bludovských turistů můžete po celý rok vyhledávat 
na  internetu www.blutu.estranky.cz

Jiřina Klimešová

BluTu – Bludovští turisté, zhodnocení roku 2021

Podzimní vycházka – výhled na Loučnou nad Desnou

Vycházka okolo Bludova – Bludovská stráň

Na telefonní lince 728 980 612 poskytujeme informace o lécích 
a klinické poradenství.
 Je možné  taktéž objednat léky na recept a volně prodejné 
přípravky, aby stačila jedna návštěva lékárny. Ve zdůvodni-
telných případech provádíme doručení léků a zdravotnických  
pomůcek do domu.
 Lékárny se aktuálně stávají první volbou při řešení mírnějších 
zdravotních potíží. Přicházející vlna omikronu bude náročná  pro 
lékaře i  lékárny. Lékárníci pacientům poradí vhodné příprav-
ky na snížení teploty, kašel a bolest a doporučí vhodné postupy 
pro péči o nosní sliznici, která hraje v prevenci před nákazou  
Covid-19 významnou roli.

Informace z lékárny Bludov
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František Lehar a jeho potomci

Zajímavosti z bludovské historie III.
Nový díl seriálu o bludovské historii budeme věnovat ne jed-
né události či jednotlivci, ale osudům jedné zajímavé rodiny 
s Bludovem hodně významně spojené. Snad s výjimkou rodu 
Žerotínů asi nenajdeme v Bludově rodinu, kde bychom ve 
třech bezprostředně po sobě jdoucích generacích mohli najít 
tolik významných osobností, které se zapsaly do dějin nejen 
obce, ale celé vlasti. Jde o rodinu prvního ředitele bludovské 
měšťanské školy Františka Lehara.
 Je na místě upozornit na způsob psaní Leharova příjmení: 
obě samohlásky jsou krátké – tedy Lehar, nikoli Léhar, ani 
Lehár, jak se s tím často setkáváme (dokonce i mylně v názvu 
jedné z bludovských ulic).

Původ rodu a rodové legendy
V rodinné paměti, zachycené v pamětech Dr. Františka Le-
hara z roku 2003 žije vzpomínka na blízké příbuzenství se 
světově známým hudebním skladatelem Franzem Lehárem. 
Údajně měli být s bludovským ředitelem bratranci – otec 
skladatele měl být bratrem otce ředitele bludovské školy. 
Oba dva si spolu i vyměnili několik dopisů, které jsou dosud  
v držení potomků. 
 Také byla v rodové paměti předávána vzpomínka na fran-
couzský původ celého rodu. Údajně měl být francouzský dů-
stojník z doby napoleonských válek Le Hard(e) v roce 1805 
před bitvou u Slavkova raněn v nějakém střetnutí u Brníčka. 
Jedna tamní dívka z Brníčka se o něj údajně starala, potom se 
vzali a oba tam zůstali.
 Když jsem se k těmto vzpomínkám dostal, říkal jsem si, 
že dnes je lze poměrně snadno díky digitalizaci matrik ověřit. 
Zjistil jsem, že ani jedna z obou rodových legend není prav-
divá. Rod Leharů žil v Brníčku a v Kolšově již v polovině 
18. století a zřejmě již dlouho před tím. Z Francie v době 
napoleonských válek tedy nepřišli. 
 Podařilo se mi také rekonstruovat rodokmen ředitele Fran-
tiška Lehara a skladatele Franze Lehára a přinejmenším v pěti 
generacích nazpět příbuzní nebyli. Někdy před tím zřejmě 
ano – rod skladatele Franze Lehára pocházel z Brníčka, rod 
„bludovského“ Františka Lehara z Kolšova, obě vesnice jsou 
odděleny jen kopcem.
 Otcovská linie skladatele Franze Lehára: Franz Lehár 
(*30.4.1870, Komárno) – František Lehar (*31.1.1838, Šum-
vald 137) – Josef Lehar (*18.2.1810, Šumvald 137) – Jan Le-
har (*24.9.1782, Brníčko 3) – Jan Lehar (Brníčko).
 Otcovská linie ředitele Františka Lehara: František Lehar 
(*14.9.1866, Kolšov 18) – Martin Lehar (*4.11.1831, Kolšov 
18) – František Lehar (*24.11.1804, Kolšov 18) – Jiří Lehar 
(*21.4.1776, Kolšov 18) – Jan Lehar (Kolšov).
 I když ta nalezená linie v obou případech končí Janem 
Leharem, byli to dva rozdílní muži, tzn. nemohli být bratři, 
ale nejvýše bratranci. To ovšem nemění nic na výjimečnosti 
samotného Františka Lehara a jeho potomků. 

Ředitel František Lehar – František I.
Budoucí první ředitel bludovské měšťanské školy František 
Lehar se narodil 14. září 1866 v Kolšově čp. 18 jako nejstarší 

ze tří synů Martinu Leharovi a Veronice, roz. Müllerové. Rod 
matky pocházel z Teodorova (dnes část Rájce) a z Vlachova 
u Mohelnice.
 Obecnou školu vychodil v Lesnici, v letech 1878–1882 
studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, v letech 
1882–1886 studoval na českém Ústavu učitelském v Brně, 
kde ho mj. učil hře na klavír a varhany Leoš Janáček.
 První dva roky své učitelské dráhy působil jako proza-
tímní podučitel na dvoutřídní obecné škole v Brumovicích. 
V roce 1888 byl jmenován prozatímním mladším učitelem na 
dvoutřídní národní škole v Krumpachu. V roce 1889 vykonal 
zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy, takže mohl 
být ustanoven definitivním podučitelem v Krumpachu a o rok 
později skutečným učitelem tamtéž. V Krumpachu působil 
čtrnáct let, v letech 1888–1902.
 Už v roce 1898 vykonal zkoušku pro měšťanské školy 
ze skupiny matematicko-technické a v roce 1902 zkoušku  
z německého jazyka pro tentýž typ škol. Od roku 1902  
působil šest let nejprve jako výpomocný učitel, po pár měsí-
cích jako odborný učitel na měšťanské škole v Lošticích.
 Když byla v roce 1908 zřízena v Bludově měšťanská  
škola, zvítězil v konkurzu na místo jejího prvního ředitele 
(předtím byla dva roky v Bludově veřejnost rozhádaná kvůli 
sporu o místo ředitele; Leharův příchod vše zklidnil). Do Blu-
dova nastoupil 24. září 1908 a zůstal zde až do smrti.
 Do nového ředitelského bytu v nově postavené škole 
(dnešní obecní knihovna) se nastěhoval i s rodinou. Oženil se 
19. srpna 1902 s Annou Hrochovou z Krumpachu. Když žili 
v Lošticích, narodil se jim 22. listopadu 1904 syn František 
(viz níže). Krátce po příchodu do Bludova se jim 5. ledna 
1909 narodila dcera Anna. Byla velice nadaná, byla premi-
antkou šumperské reálky. Po operaci mateřského znaménka 
a krátké nemoci (podle kroniky šumperského gymnázia měla 
chorobu mozku) ale zemřela v šestnácti letech 8. února 1925. 
V bludovské škole se také Leharovým narodilo 4. července 
1911 třetí dítě, Marie Leharová, později provdaná Srovnalová.
 V srpnu 1915 byl téměř padesátiletý F. Lehar odveden do 
první světové války, nicméně nakonec byl „z ohledů veřejné 

František Lehar I. (druhý zleva; první zleva P. Karel Dřímal, 
první zprava bludovský starosta František Březina)
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služby“ domobranecké služby zproštěn. V listopadu 1917 mu 
císař a král Karel I. propůjčil válečný kříž pro civilní zásluhy 
třetí třídy.
 F. Lehar byl velký český vlastenec, dítě své doby. Pod 
jeho vedením bludovská škola oslavila již 29. října 1918, 
vzápětí poté, co se Bludov dozvěděl o vyhlášení samostat-
nosti, vznik samostatného státu. F. Lehar svým zápisem ve 
školní kronice prozradil to, co skrytě vyplývá z jiných názna-
ků. Totiž že loajalita učitelů k císařskému trůnu a k Rakous-
ko-Uhersku byla strojená a neupřímná: „Zvláště my učitelé 
musíme se dvojnásob těšiti z události té, pro dějiny národa 
našeho dosahu nesmírného. Neboť osvobození vlasti naší jest 
z velké části výsledkem práce učitelstva škol národních, jež 
od mnoha let pracovalo skrytě sice, ale vytrvale a cílevědomě 
na rozboření monarchie Rakousko-uherské.“
 Zvláštní asi byl jeho vztah k náboženství. Zcela jistě ne-
patřil ani k zaníceným katolíkům, kteří chtěli obnovit starý 
řád společnosti, ale ani k velkým antiklerikálům, kteří by si 
před náboženstvím uplivovali. Snad to byl umírněný, vyvá-
žený přístup. Po vzniku republiky se sice pokusil odstranit  
z bludovských školních tříd kříže, v čemž ale nebyl úspěš-
ný (uspěl až v roce 1950 zběhlý student kněžského semináře, 
největší bludovský komunista Břetislav Březina), nicméně od 
roku 1917 do vysokého stáří v roce 1940 byl v bludovském 
kostele regenschorim, varhaníkem.
 Byl prvním a na dlouhou dobu posledním předsedou blu-
dovských včelařů – stal se předsedou nově založeného spolku 
v roce 1920 a byl jím až do rozpuštění nacisty v roce 1939. 
Na začátku dvacátých let stál v čele spolku pro postavení po-
mníku padlých.
 Z bludovské školy odešel po dvacetiletém ředitelování  
v letech 1927/1928, bylo mu tehdy 61–62 let. Nejprve obdr-
žel na vlastní žádost v červenci 1927 zdravotní dovolenou,  
v březnu 1928 byl trvale přeložen na odpočinek, dnes  
bychom řekli do důchodu – s platností od 1. května 1928.  
V srpnu 1928 se vystěhoval ze školního bytu. Jeho zastu-
pováním byl již od července 1927 pověřen Vincenc Pešák, 
tehdy služebně nejstarší odborný učitel (byl to dědeček poz-
dějšího ředitele Petra Pešáka a pradědeček dnešní výchovné 
poradkyně Martiny Hrdinové).
 Na důchod se v roce 1928 přestěhoval do nově postavené-
ho rodinného domku čp. 438 v Nové dědině – přestože už jej 
drží několikátý majitel, dodnes se mu říká „Léharova vila“. 

Pozemek mu, jako dlouholetému varhaníkovi, prodal farář 
Dřímal. Šlo o bývalý hřbitov, který byl v místě několik dese-
tiletí někdy od konce 18. století do roku 1842. Mohlo tam být 
pochováno odhadem 300–500 osob. Ve dvacátých letech 20. 
století už pozemek jako hřbitov nesloužil přes osmdesát let, 
tak tam mohla být postavena rodinná vilka.
 V ní František Lehar dožil. Zemřel v průběhu německé 
okupace 28. listopadu 1941. Jeho pohřeb se stal národní ma-
nifestací Čechů z Bludova a širokého okolí – vždyť bludov-
skou měšťanku navštěvovali žáci mnoha obcí šumperského 
i zábřežského okresu. Byl pochován do rodinného hrobu na 
bludovském hřbitově, hned za hlavní branou po levé straně. 
Do hrobu byla po čtrnácti letech uložena i jeho manželka 
Anna (+ 29. března 1955).
 V roce 1997 po něm byla pojmenována jedna z bludov-
ských ulic v Nové dědině, která začíná (končí) u jeho domku.

RNDr. František Lehar – František II.
Jeho syn František Lehar II. se oženil 2. srpna 1932 s Ludmi-
lou Kotrlou (nar. 7. června 1908), která pocházela z bludov-
ského statku čp. 59 na Husím rynku. Ještě v Bludově se jim 
9. srpna 1934 narodil syn František III. (viz níže), v Praze 14. 
února 1940 pak dcera Ludmila. Na dům, kde v Praze bydleli 
(Nusle, Petra Rezka 14), spadla 14. února 1945 bomba – oni 
v zásadě zázrakem přežili. 
 František II. pokračoval v učitelské dráze svého otce. Nej-
prve vystudoval zábřežské gymnázium (v roce 1923), poté 
studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ri-
gorózní zkoušky skládal v roce 1929 a 1931. Promoval jej 
7. května 1931 prof. Jaroslav Heyrovský, pozdější nositel 
Nobelovy ceny. Název jeho disertační práce zněl: Experi-
mentální studium resonanční absorpce v K-serii wolframu. 
Po studiích se stal středoškolským profesorem matematiky  
a fyziky v Praze, kde s rodinou žili. Později se stal ředitelem 
Prvního Masarykova gymnázia v Křemencově ulici, známé-
ho jako „Křemencárna“ – prestižního pražského gymnázia. 
Jeho studenti na něj vzpomínali i po dlouhých letech. Ve 
vzpomínkách se objevovaly narážky na jeho silné ráčkování 
a na jeho velký obdiv vojenské techniky. Byl třídním např. 
pozdějšího známého pražského kněze P. Jiřího Reinsber-
ga, který za svého učitele každoročně sloužíval zádušní mši  
v Týnském chrámu na pražském Staroměstském náměstí.
 Byl autorem či spoluautorem řady středoškolských 
učebnic fyziky. Zemřel v 74 letech 4. ledna 1978 a je pocho-
ván v rodinném hrobě na bludovském hřbitově, stejně jako 
jeho rodiče, sestra a manželka (ta zemřela 3. září 1987).

RNDr. František Lehar, DrSc. Dr.h.c. – František III.
Třetí František Lehar v pořadí se sice narodil v dědečkově 
vile v Bludově, nicméně dětství a mládí už prožil s rodiči  
a sestrou v Praze. Prázdniny ale trávil většinou u prarodičů 
v Bludově a u své tety – kmotřenky Marie Srovnalové  
v Zábřeze.
 Vystudoval Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici, 
poté tehdy nový obor – jadernou fyziku na Univerzitě Kar-
lově. Studium ukončil v roce 1957 s „červeným diplomem“ 
a stal se asistentem Fakulty technické a jaderné fyziky Uni-
verzity Karlovy. Účastnil se experimentů na prvním česko-
slovenském urychlovači částic. V letech 1961–1969 působil František Lehar III. se sestrou Ludmilou Janoutovou
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ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy,  
kde pracoval na velkém urychlovači částic – synchrocyklo-
tronu.
 Po sovětské okupaci Československa v roce 1968 emi-
groval do Francie, stal se vědeckým pracovníkem v jaderném 
centru v Saclay nedaleko Paříže. V Československu byl me-
zitím v roce 1974 odsouzen na tři roky vězení, jeho manželka 
Lilian na rok a půl, oba také ke ztrátě majetku, a to pro trest-
ný čin opuštění republiky. V říjnu 1990 byli oba rehabilitová-
ni. Po roce 1990 jezdil i do rodného Bludova.
 Po roce 1990 pracoval také v Ústavu technické a experi-
mentální fyziky ČVUT (v roce 1996 obdržel čestný dokto-
rát ČVUT), nicméně jeho hlavním zázemím zůstala Francie, 
Saclay. Dalšími světovými pracovišti, kde působil, byl vel-
ký urychlovač částic CERN u Ženevy ve Švýcarsku a Fer-
miho národní laboratoř v USA. Ve vědecké kariéře dosáhl  
F. Lehar ve Francii nejvyšší pocty – stal se ředitelem vý-
zkumu (Directeur de recherche) a státním úředníkem (Fonc-
tionnaire d´État).
 Jeho životu se věnoval i velký popularizátor vědy  
Karel Pacner v knize Čeští vědci v exilu, kde píše: „Profesor 
František Lehar patří mezi světoobčany. Je doma v Ženevě, 
v Saclay u Paříže, ve Fermilabu u Chicaga, v Los Alamos 
v Novém Mexiku, v Serpuchově u Moskvy i v Praze. Všu-
de tam pracují fyzici, jeho kolegové a kamarádi. A všichni  
k němu shlížejí s úctou – považují ho za zakladatele spinové 
fyziky v Evropě.“
 O svém životě a především vědecké práci (o své rodině  
a dětství se zde kromě zmínky o příbuzenství s Franzem  
Lehárem nezmiňuje) napsal paměti s názvem O zlaté kleci  
a jiné vzpomínky (Akropolis 2003). Vzpomíná zde třeba 
na své působení v sovětské Dubně, na expedice na vrchol-
ky Kavkazu, Tian-šanu a Pamíru. V roce 1965 např. jako 
člen pětičlenné expedice zdolal sedmitisícovku – Pik Lenina 
(7134 m) (hranice Tádžikistánu a Kyrgyzstánu). Předmluvu 
ke knize napsal Leharův dlouholetý přítel, tehdejší rektor 
Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm.
 Oženil se s Lilian Štaffovou, původem ze Zbirohu. Po 
smrti první ženy se v roce 2001 oženil znovu – s vdovou  
Libuší Paukertovou, vnučkou prvorepublikového premiéra 
Františka Udržala. Ta do roku 1987 pracovala v mezinárod-
ních institucích v OSN, v letech 1999–2001 pracovala na 
Ministerstvu zahraničních věcí v Praze, je autorkou několika 
publikací o Masarykově rodině.
 František Lehar III. zemřel v nemocnici v Lyonu ve věku 
77 let 23. listopadu 2011. Byl pohřben ve francouzské ves-
ničce Veigy Foncenex, nedaleko Ženevy do hrobu rodičů 
jeho druhé manželky.

Další významné osobnosti rodiny
Třemi Františky Lehary v řadě se ale galerie zajímavých 
osobností z Leharova rodu zdaleka neuzavírá. Dcera Františ-
ka Lehara II. Ludmila se 8. září 1961 provdala za Ing. Zdeň-
ka Janouta (pozdějšího univerzitního profesora), jaderného 
fyzika, spolupracovníka jejího bratra Františka. Pokračovala 
v učitelském poslání svého rodu, po sametové revoluci se  
v roce 1991 stala ředitelkou Základní školy, Slovenská 27  
na pražských Vinohradech, kterou byla dlouhá léta.

 Do historie bludovského blízkého okolí se zapsal její  
bratranec František Srovnal. Ten se narodil 12.4.1947  
v bludovské Leharově vile rodičům Anděloslavu Srovnalovi  
a Marii, roz. Leharové. Měl ještě dva bratry (Anděloslav,  
Otakar) a sestru Marii. Jeho dědeček z otcovy strany Anděloslav 
Srovnal zahynul 22. února  1943 v koncentráku v Osvětimi.
 František Srovnal byl pokřtěn o bludovské pouti tehdej-
ším farářem P. Oldřichem Koutným. Vystudoval České vy-
soké učení technické v Praze, oženil se s Jitkou Frankovou. 
S manželkou se vrátili do Zábřeha, kde vyrůstal. Výrazně 
se angažovali v nebezpečné protikomunistické aktivitě – 
v činnosti tzv. skryté církve. Distribuovali zakázanou  
samizdatovou náboženskou literaturu, organizovali bytové 
semináře v Zábřeze. Byli v úzkém spojení s jednou z velkých 
postav skryté církve – P. Josefem Zvěřinou; byli jakousi jeho 
hlavní spojkou pro naši oblast.
 Pro svůj velký morální kredit byl v roce 1990 zvolen  
prvním nekomunistickým zábřežským starostou, kterým 
byl za Československou stranu lidovou v letech 1990-1994.  
V roce 2019 mu byla udělena Cena města Zábřeh; ve městě 
dodnes s rodinou žije.

Zdroje:
Balík, S. a kol.: Bludovská škola v letech 1657-2008. 
Bludov, Brno 2008.
Balík, S. st.: pobočný včelařský spolek pro Bludov a okolí, 
Bludovan, 2007, č. 8.
Janoutová, L.: Odešel bludovský rodák – jaderný fyzik 
František Lehar, Bludovan, 2012, č. 1.
Lehar, F.: O Zlaté kleci a jiné vzpomínky, Praha 2003.
Matrika doktorů Univerzity Karlovy VIII. (1931–1934).
Matriky narozených Brníčko, Kolšov (farnost Lesnice)
Mrha, J.: Mých nezapomenutelných sedm let v Křemencárně 
(https://old.mssch.cz/1997-1999/almanach/alm11.html).
Před 75 lety Ludmile vybombardovali domov: Přežila jen 
díky dveřím, v činžáku zemřelo 11 lidí (https://www.blesk.
cz/clanek/regiony-praha-prazane/634495/pred-75-lety-lud-
mile-vybombardovali-domov-prezila-jen-diky-dverim-v-cin-
zaku-zemrelo-11-lidi.html). Rodinné vzpomínky Františka 
Srovnala, korespondence z ledna 2022. Zemřel František 
Lehar (http://www.utef.cvut.cz/archive/cz/index5ef1.html?N-
s=406&id=1000028).

Stanislav Balík ml.
Fotky (archiv rodiny, web obce, Paměť národa)

František Srovnal
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Kulturní dům Bludov pořádá zájezd
 pro děti a doprovod

Plavba Baťovým kanálem
a 

Zoologická zahrada Hodonín

Sobota 14. května 2022, odjezd 
v 7.00 od Kulturního domu Bludov

Děti  500.- Kč, dospělí 600.- Kč
/vstupné do ZOO, lístek na plavbu lodí, cesta/

Přihlášky v KD Bludov

Účast je podmíněna dodržením aktuálních  
epidemiologických nařízení, která budou  

platná v době zájezdu. 

 
   

Vzpomínka
Čas neúprosně letí, v srdci bolest zůstává.

Slzy v očích Tě neprobudí,  
domov prázdný zůstává.

Dne 24. ledna 2022 jsme si připomněli 6.výročí, 
co nás navždy opustila naše drahá maminka, 
babička, prababička, sestra a teta, paní

Zdeňka Matějíčková
A zároveň 16.prosince 2021 by se dožila 88 let. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste  
ji znali a měli rádi. S láskou vzpomíná dcera Eva 
s rodinou a bratr Vladimír s rodinou.

POZVÁNKA
na akce KD v únoru 2022
  5. 2. 15:00  Pohádkový karneval /KD/
11. 2.    17:00  Koncert KPH Wihanovo kvarteto /obecní klub/
25. 2.    19:00  Na ostro – divadlo pro dospělé /KD/

Malí i velcí se mohou těšit na Pohádkový karneval v sobotu 
5. února. Budou připravené písničky, které prostřídají pohád-
kové soutěže, navíc přijede i balonkový klaun. Děti si mohou 
zasoutěžit i s rodiči. Kromě krásného odpoledne s Divadlem 
Kejkle si odnesou ceny ze soutěží a balonek. Karneval začíná 
v 15 hodin. Ti, kteří dorazí v masce, budou mít vstup zdarma. 
Ostatní zaplatí 50 korun.

Karneval pro děti bude letos pohádkový

   Vyschne-li řeka, řečiště zůstane,
uschne-li strom, kořen zůstane,

uhyne-li pták, hnízdo zůstane
zemře-li člověk, vzpomínka zůstane.

Vzpomínka na nejdražší, na naši milovanou 

Marii Březinovou
Dne 27. ledna 2022 si připomínáme 10. smutné 
výročí jejího úmrtí. S láskou a pokorou vzpomíná 
její milující rodina se sestrou Libuší. Zároveň 
by se naše milovaná Mery dne 24. března 2022 
dožila životního jubilea 80 let. Kdo tě měl rád, 
vzpomene, kdo tě miloval, nezapomene.

Dne 2. února 2022 uplyne 10 let
od úmrtí pana

Oldřicha Čožíka
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manželka Mirka, sestra Jana a děti s rodinami.

Srdečně děkujeme jménem klientů a pracovnic Chráněného  
bydlení pro seniory obci Bludov za krásné dárky, které nás 
všechny v předvánočním čase potěšily, také za podporu, spolu-
práci a vstřícnost po celý rok.
 Naše poděkování patří také dětem a paním učitelkám z MŠ 
Bludov za krásné ručně vyráběné vánoční ozdoby, které zkrášlily 
náš vánoční stromeček. Moc děkujeme.
 Na závěr si velice vážíme spolupráce s paní doktorkou 
MUDr. Klofáčovou a se sestřičkou Markétkou, které nám vždy 
pomohly, nejen v těžkých časech a byly vždy ochotné a milé.
 Věříme, že naše dobré vztahy potrvají i nadále a přejeme 
všechno nejlepší v novém roce a hlavně zdraví. 

Chráněné bydlení Bludov.

Poděkování

HASIČI INFORMUJÍ:
Valná hromada SDH Bludov je přeložena 

na 11.2.2022 v 18:00 
v Kulturním domě Bludov!

Maďarské termální lázně 
Bükfürdö

Č t y ř d e n n í  z á j e z d  v  t e r m í n u 
2 1 .  –  2 4 .  4 .  2 0 2 2
C e n a  3 . 9 0 0 , -  K č

Přihlášky a informace 
Zdeněk Spáčil, tel.: 608 834 221
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KD Bludov 25.2.2022 19:00
Vstupné předprodej 300, na místě 350 Kč

Odreagováním a smíchem bude nabité představení kanad-
ského dramatika Normana Fostera. Originální komedie baví 
diváky po celém světě už řadu let. V Bludově ji představí 
v pátek 25. února v 19 hodin známí herci jako Leoš Noha, 
Slávek Boura nebo Kateřina Kornová. 
 Představení přináší nejen mnoho vtipných scén, ale  
i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end. Vkusně  
a nevulgárně zpracované „lechtivé“ téma uvádí Agentura Snů 
v české premiéře. „Manželé Rollie a Dafné se shodou okol-
ností dostanou do tíživé životní situace. Za každou cenu po-
třebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – kameraman 
Alex. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Při náhodném 
setkání s neúspěšnou leč krásnou herečkou se zrodí nápad: 
natočit film pro dospělé,“ prozrazuje zápletku Jaroslav Sypal, 
herec, kterého diváci znají například z komedie Byl jednou 
jeden polda. 
 Silné obsazení doplňují herci Roman Štolpa (jedna  
z hlavních rolí v seriálu Velmi křehké vztahy), Eva Hráská 
(Ordinace v růžové zahradě) a Petr Vojnar (Vyprávěj). Před-
stavení režijně připravil Robert Bellan, autor slavné dramati-
zace Rychlých šípů. 
 Vstupenku s rezervací místa si lze zakoupit v kanceláři 
KD. Cena v předprodeji činí 300 korun. Na místě v den 
představení bude stát 350 korun. Vstup na akci je podmíněn  
dodržením aktuálních epidemiologických nařízení, která  
budou platná v době představení. 

foto: archiv Agentura snů
-bh-

Vtipné scénky i love story slibuje 
komedie Na ostro



Bludovan 1/2022

Bludovan 13

Ve středu 19.1.2022 se sešli členové a příznivci Českého sva-
zu ochránců příroda na výroční schůzi, kde hodnotili svou 
činnost v roce 2021. Činnost byla ovlivněna probíhající ko-
ronavirovou pandemií, takže nepořádali obvyklé akce pro 
veřejnost (Slavnost slunovratu, Zpívání koled, oslavy konce 
roku, atd.). Probíhalo zimní přikrmování  ptactva, sběr od-
padků pohozených v přírodě pod celostátní akcí Den Země.  
Společně s Klubem turistů Šumperk a sdružením BluTu jsme 
se zapojili do akce Čtyři rozhledny (Brusinka, Bukovka, Háj 
a radnice v Šumperku). Tradičně jsme poskytovali turistům  
i dalším návštěvníkům informační službu na Brusince (cel-
kem během 45 dní o víkendech a svátcích Brusinku navštívi-
lo 2 550 návštěvníků 830 dětí, 177 cyklistů a asi 200 pejsků,  
6 koní, spousta draků,…). Starali jsme se o naučnou stezku 
jak o infopanely, tak i o úklid stezky. Koncem roku 2021 se 
podařilo ve spolupráci s Nadačním fondem Okolo Bludova 
vydat nástěnný kalendář Brusinka 2022 s použitím fotografií 
našich členů a příznivců.
 V letošním roce bychom rádi rekonstruovali tabule  
s texty na naučné stezce, pokračovali s infoslužbami na Bru-
since a v dalších činnostech přispívajících k ochraně přírody. 
Pokud se uvolní pandemická situace, rádi bychom se vrátili 
také k akcím pořádaným pro veřejnost.  

Za Výbor ZO ČSOP  Milan Klimeš, předseda

Mili Blodováci!
Tak o tem Vam mosim povekladat. V Šumberskym divadle, 
kery letos slavi sedumdesátó sezóno, poprvni dávale opero. 
Ja slešite dobře, poprvni skutečnó opero. Sem tam dávale 
nejakó operetko nebo jak sa teď moderně říká muzikál, ale 
opero poprvy a hnedka tu o nas néznámějši: „Prodanou ne-
věstu“. A bela to vopravdo sláva! Hnedka o vstopu nam dale 
dvojko bilyho vina a chlapské sbor nas vital zpěvem, že pré 
„…To pivečko je boží dar…“
 A abechom sa o tym přesvědčile, hned ve vestibulo nam 
načepovale šeráčka, krojivany děvčata rozdale perničke  
a svadebni koláčke. Rychlo sme sa vobčertvile a pospichale 
do hledišťa, abesme nezmeškale ověrtúru. Když po ni sbor  
v plne sile spustil „Proč bychom se netěšili…“, propadle sme 
sa do děja a probrali sme sa, až doznělo věrny milováni a to, 
že divče má novó almaro a Va…Va…šek sháni nevěsto, a ten 
zpropadené Jenik za tře sta zlatéch prodal svó Mařenko. Dál 
to orčitě take znáte: Vašek si nasadil medvědi hlavo, Jenda sa 
přiznal, že je vlastně Micha a Mařenka? Take pochopila, že 
„Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila…“. Potem sme 
Opavskymu divadlu a jeho ansáblo poděkolvale aplausem ve 
stoja a eště v šatně nam v ušiskách doznivalo:
„Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dá?
 Jenom ten jest v pravdě šťasten, kdo v životě užívá!“
Přejo Vam, moji mili Blodováci, abe to tak podle tehoto verša  
belo celé tento rok a take te roke co přindó potem.

Váš O.B. 
Ímejl: okolobludova@gmail.com

Bludovští ochránci přírody hodnotili rok 2021 Okolo Blodova… leden – únor 2022

V roce 2021 vznikly nové přítisky

Historické i současné motivy se objevují na nových přítis-
cích poštovních známek, na kterých se podílel bludovský 
patriot Karel Adam. Svoji známku má nyní fotbalový oddíl 
SK Bludov, místní otužilci, Dušan Březina s betlémem, ale 

i historické motivy jak reálné – pečeť obce z roku 1666, tak 
i ty nerealizované, jako je hotel hrad Bludov. V současné 
době tak existuje celkem 163 přítisků poštovních známek  
s bludovskými motivy.
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Vánoce v MŠ Návštěva Mikuláše v Mateřské škole 

Pečení perníčků v MŠ

Stejně jako loni i letos Vánoce v MŠ zasáhla pandemie. Proto 
se nemohly uskutečnit tradiční vánoční trhy, které MŠ Blu-
dov pořádá. Rozhodli jsme se, že uděláme vánoční překva-
pení pro nejbližší. Každá třída měla za úkol vytvořit online 
besídku. Třídy se toho zhostily znamenitě.  
 Ve Včelkách si děti zahrály příběh O zrození Ježíška.  
U Papoušků děti vytvořily vánoční film a hrály pohádku  
O vánočním stromečku. V Myškách měli připravenou scénku 
O Andílcích, básničky a koledy. Motýlci si připravili koledy 
a básničky s dramatizací. A v neposlední řadě nejmenší děti 
ze třídy Berušek zpívaly vánoční koledy a recitovaly básnič-
ky. Myslím, že jsme si to náramně užili, jak děti, tak i paní 
učitelky. 

Dne 6.12. navštívil MŠ Bludov Mikuláš se svými pomocní-
ky, andělem a čerty. Děti o jejich příchodu nevěděly, proto 
si všechny ve svých třídách bezstarostně hrály a těšily se na 
sníh na školní zahradě. Najednou ale na dveře zabouchali pe-
kelnými řetězy špinaví čerti. Tato skupinka nadpřirozených 
bytostí navštívila všech 5 tříd. Některé děti se čertů bály,  
některé beze strachu zarecitovaly básničku nebo zazpívaly 
písničku. Mikuláš děti pochválil, ale také jim musel vytknout 
to, v čem by se některé z nich mohly polepšit. Všechny děti 
ale byly nakonec odměněny hodným andělem, který jim  
rozdal balíčky se sladkými dobrotami. 

Blíží se čas Vánoc, celá školka se zahaluje do vánoční  
výzdoby, všechna činnost směřuje ke Štědrému dni, a tak  
se u našich nejmenších dětí v Beruškách konalo pečení  
perníčků. 
 Nemyslíme jen to, že si v dětské kuchyňce děti hrály  
na domácnost, ale myslíme tím skutečné PEČENÍ. Na tuto 
voňavou činnost se vždy všichni velmi těšíme. U našich  
nejmenších dětí pečení probíhalo prožitkovou formou: sezná-
mení se s „ knihou kuchařkou“, poznávání receptu, „osahání“ 
mouky, cukru a v neposlední řadě si i stihly přivonět ke  
všem pečícím ingrediencím.

CHORVATSKO – TRPANJ 
– PELJEŠAC

S O B O TA  2 . 7 .  –  1 3 . 7 . 2 0 2 2 
9  N OC Í  -  6  8 0 0  K č

S T Ř E D A  2 4 . 8 .  –  4 . 9 . 2 0 2 2 
9  N OC Í  -  6  8 0 0  K č

PŘIHLÁŠKY 608 834 221 p. SPÁČIL
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 Děti sledovaly, jak se všechny suroviny zpracovávají,  
aby se vytvořilo těsto. Po odležení těsta začaly těsto vyvalo-
vat a vykrajovat vybrané tvary. Tu a tam dělaly stromečky, 
hvězdičky, panáčky, přesto tím nejoblíbenějším tvarem zůsta-
lo srdíčko a kolečko. Po vykrájení šlo vše do trouby. Celá 
příprava děti moc bavila. A až vše vychladlo, tak nastala  
ta nejlepší část - ochutnávání. 

Za kolektiv MŠ Adriana Gacho
foto: archiv MŠ Bludov
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Keramika pro onkologii 
Po prázdninách nás oslovila jedna maminka, která pra-
cuje v šumperské nemocnici a požádala nás, zda by 
děti nenakreslily obrázky tulipánů.  V březnu probí-
há na onkologii TULIPÁNOVÝ MĚSÍC – ordina-
ce a čekárny jsou vyzdobeny těmito dětskými výtvo-
ry. S nabídkou jsme souhlasili a pustili se do tvoření. 
Březen je ale ještě daleko, a tak jsme přemýšleli, jak by-
chom lékařům, sestřičkám i pacientům alespoň trochu zpří-
jemnili pobyt v nemocnici. Napadlo nás, že máme krás-
né výrobky z keramiky, které bychom mohli poskytnout.  
A tak byla v prostorách onkologie v adventním čase instalo-
vaná prodejní výstava keramických výtvorů žáků naší školy. 
Výtěžek z prodeje bude použit pro potřeby onkologie. 
Rádi bychom tímto poděkovali všem zdravotníkům za jejich 
práci a paní Lence Kubíkové za spolupráci.
     Vladimíra Horáčková

ZS Bludov

Artefiletika ve školní družině
Zážitkové  a tvořivé odpoledne pro děti ze druhých tříd při-
pravil student vysoké školy David Zaoral. Tento artefiletický 
program umožnil dětem nový prožitek a emocionální zážitek 
při výtvarném projevu. (pozn. artefiletika  = je specifické pojetí 
výchovy uměním ). Děti pomocí umění vyjadřovaly svoje fan-
tazie, sny a skrytá přání. Při práci ve skupině se učily respek-
tu jednoho k druhému. Vzájemná spolupráce děti inspirovala  
a vyzdvihla význam a důležitost vzájemné komunikace. Tímto 
Davidovi děkuji, že dětem ukázal něco nového a zajímavého.

Soňa Nikolovová  
vychovatelka ŠD

Vánoční pexeso ve školní družině
Tradiční vánoční turnaj v pexesu probíhal v posledních dnech 
před vánočními prázdninami a zúčastnilo se ho 75 dětí ze 
školní družiny.
Výsledky: 
1. kategorie – 1.třídy 
1. místo  Eliška Slámová   1.A 
2. místo Tereza Mausová   1.B    
3. místo Laura Kubíčková  1.B
2. kategorie – 2.třídy 
1. místo Amálie Turková 2.A  +  Lea Holinková  2.B   
2. místo Eliáš Matys  2.A     
3. místo Sofie Korcová   2.B +  Evelína Motyková 2.B
3.kategorie – 3.+ 4.třída   
1. místo Josef Hudos  3.třída    
2. místo Nela Geprtová  3.třída              
3. místo Veronika Sundermannová  3.třída
        Soňa Nikolovová

vychovatelka ŠD



Výroba a zpracování papíru – projektový den v družině
V předvánočním čase v rámci projektového dne ve školní dru-
žině, jsme společně s paní Danou Nimmrichterovou pro děti  
z prvních tříd navštěvujících školní družinu, připravily výtvar-
ně-vzdělávací odpoledne s názvem „Výroba a zpracování pa-
píru“. Děti se zábavnou formou, spojenou s hrou a tvořením, 
dozvěděly o tradici výroby ručního papíru v našem regionu. 
A protože byl čas adventu, děti si vyrobily papírového 
andílka, lodičky z ořechových skořápek a vánoční přá-
ní. Vyzkoušely si také některé vánoční tradice. Pouště-
ly si na vodě vyrobené lodičky ze skořápek a lily vosk.  
Děti se dozvěděly spoustu nových a zajímavých věcí a odpo-
ledne si báječně užily. 

Zuzana Měrková
vychovatelka ŠD

Včelařský rok – copak dělá včelař v lednu?
Žádný včelař v zimě neodpočívá, ale vzorně se připravuje 
na budoucí sezónu. Stejně tak si žáci z včelařského krouž-
ku vyzkoušeli svoji manuální zručnost a pustili se do výro-
by včelařských rámečků. Museli rámeček správně navrtat, 
zkontrolovat propustnost dírek a vyspravit je šídlem, stlouci 
rámek hřebíčky, navléci správně drátek a také ho vypnout.  
V poslední fázi přidali mezerníky. Musím je pochválit. Pro 
žáky prvního stupně bylo obtížné používat kladivo a přitom 
být precizní a neublížit si. Vše ale zvládli na jedničku!
  Natálie Navrátilová

foto: archiv ZŠ Bludov

Kulturní dům Bludov chystá od února letní semestr Virtuální 
univerzity třetího věku. Studovat mohou osoby se statutem  
důchodce nebo invalidní důchodce bez rozdílu věku. Studijní  
poplatek činí 300 korun za jeden kurz. Přednášky budou probíhat 
od 8.2.2022 od 14:15 hodin jednou za 14 dní po 1,5 hodinách. 
 Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z interne-
tu na plátno. Po každé přednášce posluchači vypracovávají pod  
vedením tutora kolektivní test. Tématem kurzu bude Pozoruhod-
ný svět hub.
 Pokud senior absolvuje šest kurzů, je pozván na slavnostní 
promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolu-
toriu Univerzity třetího věku. Zájemci o studium se mohou už  
nyní hlásit přímo v Kulturním domě Bludov. 
 Podle motta této výuky přichází vzdělání za seniory přímo 
do místa jejich bydliště. Proto ve spolupráci s Provozně ekono-
mickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze vznikají  
v regionech a obcích konzultační střediska, kde se mohou  
zájemci vzdělávat v různých oblastech. 
ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT:
- osobně v kanceláři KD Bludov
- e-mailem kulturni.dum@bludov.cz
- telefonicky 583 238 177

Virtuální univerzita třetího věku

Pozoruhodný svět hub
 

• Organizační garant: 
 Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
 Výukový garant: Ing. Ivan Jablonský, CSc.

Většině z nás se při slově „houby“ vybaví hlavně sametové klo-
boučky hříbků, pohodlně usazených v mechu, které s oblibou 
hledáme při procházkách v lese, někomu zase spíše bílé hlavičky 
žampiónů, vykukující z regálů v obchodech. Houby ale nalez-
neme v různých podobách, barvách a velikostech a ačkoli se to 
třeba na první pohled nezdá, mnoho z nich je nejen jedlých, ale 
také velmi chutných. Naopak některé zdánlivě nevinně vyhlížejí-
cí nám mohou způsobit nepříjemné zdravotní problémy. Pojďme 
tedy společně s našimi lektory poodhalit tajemství tohoto pozo-
ruhodného světa. bh
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V letošním skautském roce 2021/22 se naše činnost v Bludově 
rozšířila o akci „Kutílna“. Jedná se o doplňkovou schůzku pro 
skauty, skautky, vlčata a světlušky, zkrátka pro ty mladší 16 let, 
zaměřenou na zručnost a tvořivého ducha.
Součástí naší klubovny je totiž i malá dílna, která k těmto  
účelům slouží. Kutílna odstartovala na podzim a setkala se  
s úspěchem, a tak pokračujeme i nadále a vytváříme další  
a další zajímavé výrobky. 

Skautská Kutílna

 A co vlastně na kutílnách děláme? Poprvé to bylo samozřejmě 
spíše ukázkové a informativní, abychom věděli, s čím pracuje-
me, a jak se vlastně ty nástroje nazývají. Následující kutílny už 
byly plnohodnotné. Vypalovali jsme obrazy do dřeva, vytvořili 
pergamen pomocí kávy, napsali dopis neviditelným písmem po-
mocí mléka, a dokonce si lámali hlavy s tangramy. Po těchto 
drobnostech přišel na řadu větší, a do nedávna ještě probíhající, 
projekt, deník v březové kůře! Od šití vázané vazby, přes desky 
až po lepení desek na březovou kůru chemoprenem. I když  
se to zdá po prvním přečtením velmi obtížné, všichni si s tím  
(s občasnou pomocí) hravě poradili. 

br. Martin Dostál – Roy
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
foto: Martin Dostál – Roy, Šimon Kundrata
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Tříkrálová sbírka 2022
První lednovou sobotu roku 2022 proběhl v Bludově opět po 
dvou letech další ročník Tříkrálové sbírky. Bylo až dojemné 
slyšet, jak se občané na koledníky těšili, jak jim loni kvůli 
zákazu sbírku konat, chyběli. Koledovalo dvanáct skupin, 
v nichž bylo skoro čtyřicet malých i dospělých koledníků. 
Pokladničky byly umístěny i na obecním úřadě, v kavárně  
v oranžerii, v Kafe Bludov v kulturním domě a v pizzerii  
Prostě pizza.
 Poté, co byly na obecním úřadě rozpečetěny a výtěžek 
spočítán, zjistilo se s velkým úžasem a vděčností, že bylo vy-
bráno 135.339 Kč, tedy skoro o třicet tisíc víc než v roce 
2020! Jde o největší růst mezi dvěma ročníky sbírky v celé 
naší historii.

Výsledky sbírky v Bludově
V průměru na jednoho obyvatele Bludova to vychází na cca 
44 Kč. V loňském roce 2021 probíhala sbírka jen online, příp. 
do kasičky na obecním úřadě. Tehdy se v Bludově vybralo 
30.746 Kč. V roce 2020, kdy se dům od domu koledovalo 
naposled, se v Bludově vybralo 106.614 Kč. 2019: 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 v Bludově 
za dvaadvacet ročníků sbírky vybralo přes milion a čtvrt  
– přesně 1.265.357,80 Kč!

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 2.594.889 Kč 2.641.612 Kč (cca o 47.000 Kč 
méně než v roce 2020), v olomoucké arcidiecézi přes 32 mi-
lionů Kč, v celé ČR zatím 112 milionů Kč (při sečtení 81 % 
kasiček). Z okolních obcí: v Sudkově se vybralo 25.761 Kč 
(21,90 Kč na obyvatele), v Postřelmově 33.537 Kč (11,20 Kč/
obyv.), v Chromči 24.193 Kč (43,50 Kč/obyv.), v Bohutíně 
25.541 Kč (33,50 Kč/obyv.), v Rapotíně 5.900 Kč (1,80 Kč/
obyv.), v Rudě nad Moravou 93.468 Kč (37,40 Kč/obyv.),  

v Novém Malíně 79.672 Kč (21,50 Kč/obyv.), ve Velkých  
Losinách 103.976 Kč (40,70 Kč/obyv.) a v Šumperku  
149.505 Kč (5,90 Kč/obyv.). Oproti minulým letům dosahuje-
me největší štědrosti nejen v absolutních číslech, ale i v pře-
počtu na obyvatele. A v absolutním objemu se víc než v Blu-
dově vybralo v celém šumperském okrese pouze v Zábřeze  
a Šumperku, a to přesto, že na počet obyvatel je větší i Rapo-
tín, Nový Malín, Hanušovice, Mohelnice... K tomu, abychom 
ve vybraných penězích předstihli i osmkrát větší Šumperk, už 
nám moc neschází...
 Rád bych poděkoval řadě osob: hlavnímu bludovskému 
koordinátorovi Liboru Bryxovi; skautkám a skautům  
– dospělým vedoucím tříkrálových skupinek, stejně jako  
malým i větším koledníkům. I když bylo jen mírně pod  
nulou, byla docela syrovina  a za těch několik hodin kole-
dování jsme vymrzli. A samozřejmě velké díky všem, kdo 
Tři krále a jejich poselství pomoci potřeným přijali, otevřeli 
dveře, usmáli se a přispěli. Díky těm, kdo přispěli ze svého 
nadbytku; ještě větší těm, kdo přispěli v této náročné době ze 
svého nedostatku.
 Nade dveře našich obydlí jsme psali K+M+B+2022. 
Kéž nám všem, našim rodinám i celému Bludovu Pán žehná  
i v roce 2022.

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

foto: Ondřej Daniel – Rys

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Projekt: „Dostupné sociální poradenství“
Dnes na téma: Jak zvládnout rostoucí náklady 

na bydlení
Zdražování energií, nárůst cen potravin a dalšího zboží 
mnoho z nás nenechává v klidu. Často se trend zdražo-
vání dotýká těch nejzranitelnějších skupin ve společnosti, 
ať už to jsou senioři, rodiny s dětmi a další lidé s nižšími  
příjmy. V současné chvíli je jednou z možností požádat 
o příspěvek na bydlení. Jedná se o sociální dávku, kterou 
lze vyřídit na Úřadu práce. Je určena pro jednotlivce i ro-
diny. Za rodinu se považují rodiče s nezaopatřenými ale  
i zaopatřenými dětmi, manželé, partneři apod.  Důležité je, 
aby všichni společně užívali jeden byt a skutečně v něm 
bydleli. Nestačí, aby měli v bytě pouze trvalé bydliště  
a žili jinde. 
 K podání žádosti je nutné vyplnit předepsaný tiskopis  
a to vždy jednou ročně. Každé tři měsíce  je potřeba dokládat 
náklady na bydlení a příjmy za předcházející kalendářní 

Evropská unie
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost

SPOJUJEME GENERACE

čtvrtletí. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání 
žádosti, přičemž je možné získat příspěvek na bydlení  
i zpětně. Přiznaná výše příspěvku se odvíjí od příjmů  
rodiny, jejich výdajů. Zde hraje roli, kolik společně po-
suzovaných osob žije v domácnosti. Kromě toho je také 
důležité, kde rodina žije. Jiná výše příspěvku je na vesnici  
s počtem 1000 obyvatel a jiná ve městě s 300 000 obyvateli.
 Pokud si nejste jisti, zda na tuto dávku máte nárok, 
rádi vám pomůžeme s jejím propočtem a následně i s jeho  
vyřízením. Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme  
vás ve vaší domácnosti. Naše služby nabízíme zdarma.

Kontaktujte nás na  
tel. čísle: 722 970 171 nebo  

na emailu: poradenstvi@pontis.cz
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Vážení sportovní přátelé, 
rádi bychom vás seznámili s naší sidecarovou závodní sezó-
nou za rok 2021. Do termínové listiny vypsané na začátku roku  
i letos promluvila celosvětová pandemie a vládní opatření.  
Z toho důvodu nám začal odpadat jeden závod za druhým. 
Úvodní závod letošní sezóny se měl jet v Mohelnických lomech, 
ten byl však zrušen, stejně jako následující závody v Sedlčanech, 
Kaplici a v Březové nad Svitavou. Po rozvolnění vládního opat-
ření se mohl seriál opět rozjet následujícími závody. 
 První závod nás čekal v Jiníně u Strakonic. Tam nás přivítali 
skvěle připravenou tratí, která se ale těsně před závodem promě-
nila v bahenní lázeň. V první rozjížďce jsme byli diskvalifiková-
ni za neúmyslné zkrácení si tratě a do druhé rozjížďky jsme pro 
technickou závadu nenastoupili – voda v zapalování. To jsme 
ještě netušili, že technické potíže nás budou provázet po zbytek 
sezóny. 
 V Krásné Lípě u Chomutova se nám dařilo, ale naši vítěz-
nou ambici přerušil čtyři kola před koncem defekt zadního kola.  
I přes to jsme skončili na hezkém třetím místě. Třetí závod se 
jel v Kramolíně u Nepomuku, kde nás technika opět zradila.  
V první rundě se rozsypala převodovka, a tak pro nás souboj 
skončil. Závod v Horšovském Týně jsme neabsolvovali, jeli-
kož v rámci přípravného tréninku na náhradním motocyklu nás 
zaskočila stejná porucha převodovky. Do posledního závodu  
v Horním Újezdě se nám podařilo zprovoznit alespoň jeden 
stroj, a tak jsme se plni očekávání zúčastnili posledního závodu 

Sezóna 2021 Hutira

sezóny. Od ranních tréninků se nám vůbec nedařilo, ani první 
rozjížďka za moc nestála. Vrchol letošní smůly byl, když jsme 
při startu druhého závodu zjistili, že máme defekt na zadním 
kole. Tím pro nás bitva o poslední body do celkového hodnocení 
skončila.
 Během posledních deseti let jsme neměli tak nevydařenou 
závodní sezónu. Celkové umístění pro tento rok nám tedy vynes-
lo šesté místo. Věříme, že v příštím roce s trochou štěstí budeme 
opět atakovat přední příčky. 

Za posádku Hutira – Plhák vám přejeme 
hodně zdraví a úspěšný nový rok.

-p
la

ce
ná

 in
ze

rc
e-



 

Bludovan 1/2022

Periodický tisk územního samosprávného celku. Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího  
čísla vždy 20. každého měsíce. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Místo vydání: Bludov, náklad 1 300 ks. Redakční rada:  

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Alena Bauerová, Mgr. Karel Směšný. Výkonná redaktorka: Bc. Barbora Haušková. 
 Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: bludovan@bludov.cz, fotografie a kresby archiv obce Bludov. 

Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

V polovině října, kdy už se počasí začalo zhoršovat a občas nás 
překvapil na tréninku déšť, jsme se rozhodli, že naše pravidelné 
pondělní tréninky přesuneme do tepla. Naskytla se nám možnost 
mít tréninky v obecním klubu, tak jsme se do Vánoc setkávali 
tam. 
 Využili jsme situace a s dětmi se do Vánoc naučili důležitá 
telefonní čísla na hasiče, policii i záchrannou službu. Nebylo by 
na tom nic složitého, ale naše přípravkové děti jsou od 4 do 6 let, 
takže většina neumí čísla ani písmena. Proto jsme pomocí  
různých her a rekvizit telefonů děti zkoušeli naučit zavolat  
pomoc a správně popsat situaci. 
 Během tréninků se děti naučily pracovat s mapou, umí  
topografické značky, a nakonec si zvládli zavázat pohmožděné 
koleno nebo ruku trojcípým šátkem. Vázání rukou a nohou si 
děti moc oblíbily, takže pak nechybělo na žádném tréninku.  
Takové dovednosti děti využijí na závodě požární všestrannosti. 
Závod, kdy děti běží po vyznačené trase lesním terénem a mají 
několik stanovišť mimo jiné právě topografické značky a zdra-
vovědu, tak lépe zvládnou. 
 Přesto se nejednalo o takové tréninky jako jsme zvyklí  
s mladšími nebo staršími žáky. S dětmi jsme si spíše hráli a uka-
zovali jim, jak hasičský sport vypadá a co vše se můžou naučit. 
Snažili jsme se v nich probudit zájem o hasičský sport, což dou-
fáme se u většiny povedlo. A v budoucnu se přesunou do mlad-
ších žáků, kde se budou připravovat na závody a reprezentaci 
našeho sboru. 
 Poslední trénink v loňském roce jsme měli v období, kdy 
chodí svatý Mikuláš. Plánovali jsme jeho návštěvu a že dětem 
předá nějaké malé drobnosti a sladkosti. Bohužel, jak je již  
poslední dobou zvykem, několik dětí bylo v karanténě a někteří 
nemocní. Nemoc se nevyhnula ani našemu svatému Mikuláši, 
ani vládní opatření k nám nebyla příznivá, a tak za sebe poslal 
svého „kurýra“.
 Překvapení a radost v očích dětí byla stejná, jako by 
tam stál sv. Mikuláš s anděly a čerty. Při rozbalování ba-
líčku byly děti jako na trní a čekaly, co tam na ně krásného,  
a hlavně sladkého, čeká. 

Hasičská přípravka

 Nakonec jsme si s dětmi zahráli několik her, popřáli si  
krásné Vánoce, bohatého Ježíška a rozloučili jsme se a slíbili  
si, že se všichni uvidíme příští rok.
 Děkujeme za krásný dopis a předání balíčku Gábině Flašarové.
Vedoucí: Karolína Kotrlá,Tereza Holinková a Natálie Kulhajová 

Hasiči Bludov


