
1/2013
Datum vydání 1.února 2013ZDARMA

Bludovan

Betlémy nejen z Bludova - aneb „Výměna plná betlémů“ Vítání nového roku 2013 
na Brusné

Tak jako již řadu let zpátky, tak i letos 
se neformálně sešli příznivci půlnočního 
silvestrovského výstupu na kopci Brus-
ná. Za mrazivé jasné noci jsme zapálili 
ohníček a jali se vzájemně ochutnávat 
donesené tekutiny (povětšině slivovičku) 
i pochutiny jako chlebíčky a vánoční 
cukroví. Překvapili bludovští ochránci 
přírody, kteří přítomným nalévali silves-
trovský svařáček.  A tak jsme v příjemné 
náladě očekávali příchod nového roku 
2013. Již delší dobu před půlnocí se ze 
všech světových stran ozývaly výbuchy 
a létaly rakety z ohňostrojů. Ohňostroje 
vyšlehly naplno právě při příchodu nové-
ho roku. Vzhledem k příznivému počasí 
a panoramatickému rozhledu byl zážitek 
z ohňostrojů prostě úžasný. Vzájemně 
jsme si popřáli štěstí a zdraví do nastá-
vajícího roku a ještě dlouho jsme trávili 
příjemné chvíle na kopci zvaném Brusná.

Milan Klimeš
ZO ČSOP Bludov

Již po druhé uspořádal KD Bludov před-
vánoční výstavu betlémů ve výměně č.p 
515 na horním konci. Tentokrát 11 vysta-
vovatelů zapůjčilo celkem 33 nejroztodiv-
nějších betlémů, z toho dokonce 10 autor-
ských od 7 tvůrců z Bludova, Litomyšle, 
Rapotína, Šumperka a Šumavy. Nejstarší 
betlém měl více jak 150 let a nejmladší 
1 den. Všechny betlémy měly vskutku 
mimořádnou kvalitu jak vlastním zpraco-
váním, tak uměleckým provedením.

 Z materiálů převažovalo lipové dřevo 
– přírodní i barvené dle Králického vzo-
ru. Zcela mimořádný byl betlém upečený 
z pekařského a vizovického těsta, ale také 
z keramiky, porcelánu, vystřihaný z papí-
ru,  uháčkovaný z příze či vyrobený ze 
suchých stvolů smilky tuhé. 
 Téměř 500 návštěvníků opravdu ne-
vědělo, na co se mají podívat dříve. A že 
téměř všichni opravdu nešetřili chválou, 
uznáním a vysoce oceňovali jak vlastní 
umělecké zpracování, tak i mimořádnou 
estetiku instalace výstavy a zejména au-
tenticitu venkovské výměny. 
 Na výstavu zavítalo velké množství 
návštěvníků  ze Šumperka, Zábřeha, Své-
bohova a Litomyšle. Na vernisáž přijela 
2 osobní auta z rodin tvůrců betlémů. 
Mimořádně oceňovali vynikající atmosfé-
ru a onen „…. zemi pokoj, lidem dobrá 
vůle…“ – tedy to, co mají betlémy nejen 
symbolizovat, ale zejména dále předá-
vat..Jeden z tvůrců naprosto jednoznačně 
prohlásil: „Je pro mne velkou ctí, že 
jsem své betlémy mohl zde v Bludově 
vystavovat!“

-jdi-
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Vzpomínka na adventní koncerty roku 2012

Adventní koncerty se za značného zájmu veřejnosti konaly 
v prosinci 2012 opět v kostele sv. Jiří v Bludově.
 Na prvním koncertu vystoupilo mužské pěvecké kvarteto 
Q-VOX s repertoárem písní církevních i světských, včetně čer-
nošských spirituálů.
 Na druhém koncertu se představil mládežnický dechový 
orchestr Classic Band po vedením p. Zely, v němž účinkuje ně-
kolik mladých bludovských hudebníků. Na programu měl soubor 
úryvky z klasického hudebního repertoáru, koledy i vánoční písně.

Tradiční, letos již devátý obecní ples, byl letos opět ve stylu 
„zlatých 30-tých let“ a řada tanečních párů i jednotlivců přišla 
v dobovém oblečení nebo alespoň s doplňky z té doby. Také 
letos byli odměněni lístky do tomboly, s tím rozdílem, že losová-
ní těchto losů proběhlo samostatně a hlavní cenou byl originální 
grafický list od Kristiána Kodeta. 
 O hudební doprovod se postaral orchestr Moravia Big Band 
a DJ Lešenar. Ve večerním programu účinkovali bludovští Poho-
dáři a své kouzelnické umění prezentoval Michal Janza. 
 O další zpestření programu plesu se postarali členové diva-
delního spolku Blud v tyátru, kteří neotřelým a vtipným způso-
bem předvedli módní přehlídku oblečení z 30-tých let, včetně 
závěrečného „vymetení“ z parketu paní uklízečkou.

9.obecní ples zahájil plesovou sezónu 2013

 Třetí koncert přinesl vystoupení dětského pěveckého sboru 
Motýli, který je znám nejen u nás, ale i v mnoha dalších evrop-
ských zemích. Svůj program sbor zaměřil na koledy a vánoční 
písně z různých oblastí celého světa.
 Závěrečný čtvrtý adventní koncert obstaral smíšený pěvec-
ký sbor Carmen s pestrým programem vánočních písní a navíc 
s výstavkou perníkových vánočních výrobků.
 Čtvrtého koncertu se také zúčastnili obyvatelé domova Papr-
sek z Olšan i se svou paní ředitelkou, kteří návštěvníkům kon-
certu rozdávali své výrobky - kalendáře, pohlednice, atd. Paní 
ředitelka převzala symbolický šek s výtěžkem z dobrovolného 

vstupného vybraného na všech koncertech, což činilo 11.384,- 
Kč. Paní ředitelka srdečně poděkovala a zmínila se, že peníze 
budou využity ke koupi nové keramické pece. Poděkování patří 
také bludovské farnosti, zejména p. faráři Sekaninovi za to, že 
umožnil konání koncertů v kostele sv. Jiří. Poděkování jistě 
zaslouží i všichni ostatní, kteří se podíleli na zajištění koncertů. 
Největší díky patří Vám všem, kteří jste se koncertů zúčastnili 
jako posluchači a věnovali jste dobrovolné vstupné na dobrou 
věc.

Za pořádající Obec Bludov
Ing. Milan Klimeš, místostarosta

 Nesmíme zapomenout také na výbornou kuchyni, kterou 
připravila Školní jídelna ZŠ. 
 Poděkování patří všem sponzorům a donátorům, kteří věno-
vali dary do tomboly. 
 Podle následných ohlasů účastníků plesu se tento vydařil, 
za což patří velký dík všem, kteří se ochotně podíleli na jeho 
přípravě, na bezproblémovém průběhu plesu a při závěrečném 
úklidu.
Věřím, že příští - již jubilejní 10. Obecní ples 2014 - bude nej-
méně stejně úspěšný.

Za pořadatele Ing. Milan Klimeš, místostarosta
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

V pondělí 10. prosince 2012 se v 18:00-20:00 uskutečnilo v Kul-
turním domě 12. zasedání Zastupitelstva obce Bludov. Přítomno 
bylo 13 zastupitelů, omluveni byli Jaroslav Balhar a Martina 
Znojová. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, který vyhotovením 
zápisu pověřil tajemníka OÚ Zdeňka Kolínka. Zastupitelstvo 
schválilo jako ověřovatele zápisu Karla Janíčka a Jana Kacara. 
Starosta informoval o plnění úkolů z minulých zasedání. Rada 
předložila data týkající se nákladů a využívání obou tělocvičen 
v obci a nechala instalovat měřiče rychlosti. Krátká diskuse se 
dotkla nákladů na vytápění tělocvičen. Zastupitelstvo zprávu 
o plnění úkolů schválilo jednomyslně.

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl místostarosta Milan Klimeš. Rada se od zá-
řijového zastupitelstva sešla čtyřikrát, přičemž se zabývala 
především hospodařením obce, rozpočtovými změnami, inventa-
rizací majetku, žádostmi o ukončení pronájmu zahrádek, dalších 
pozemků a vinárny pod radnicí, žádostmi o pronájem koupaliště 
Vlčí důl v roce 2013, výběrem zhotovitele akce Výstavba rampy 
u kostela, opravou skleníků u oranžerie, osazením měřidel na 
otopná tělesa v bytech ve školce, lékárně a v nové třídě školky, 
přípravou kolaudace Tř. Adolfa Kašpara, schválením návrhu na 
rozdělení finančních prostředků základní a mateřské školy, dopi-
sem K. Janíčka radě obce a dalším.
 V diskusi K. Janíček sdělil, že nechápe, jak mohla být zre-
konstruovaná Tř. A. Kašpara zkolaudována, když niveleta byla 
navýšena až o 40 cm a komunikace je dle jeho názoru hrbola-
tá. Konstatoval, že se mu nelíbí osvětlení, které je neestetické 
a nedá se srovnat s osvětlením na levé straně ul. Lázeňské na 
příjezdu od Chromče. Dále znovu připomněl, že schválení Mgr. 
Vladimíra Vlčka členem kontrolního výboru nebylo v souladu 
s platným jednacím řádem zastupitelstva, ten je potřeba dát do 
souladu ne se zákonem, ale s dobrými mravy a zvyklostmi. Rea-
goval na emailovou korespondenci s místostarostou, konstatoval, 
že pro obec dělá dle svých sil a možností, podílí se na řadě akcí 
prezentovaných v Bludovanu, kde nebývá uvedeno jeho jméno. 
Poslední připomínku věnoval nutnosti přesazení nového dubu 
u hrobky z důvodu ohrožení houbou z kořenů starého dubu, sou-
částí vysazení dubu mělo být skácení a vysazení nové lípy. Proč 
se to neuskutečnilo, když byl v podstatě otcem myšlenky?
 M. Klimeš vysvětlil smysl emailové korespondence, kterou 
nenapadal K. Janíčka, že dělá pro obec málo, ale chtěl upozornit 
na nečinnost vlastivědného spolku. Starosta odpověděl k otázce 
vysazení dubu, že rozhodující jednání v organizaci a realizaci 
této akce probíhala mezi starosty Bludova a Velkých Losin, uvá-
dění autora akcí v Bludovanu je na redakční radě, připomínka 
K. Janíčka ke Tř. A Kašpara je první takového druhu, při kolau-
daci nebylo nic takového konstatováno, osvětlení Tř. A. Kašpara 
je především ekonomické, protože místo 150W lamp je použito 
29W (tedy pětinásobná úspora energie).
 Stanislav Balík odpověděl, že redakční rada skutečně nedělá 
žádné cenzurní zásahy do článků – jestli chce být K. Janíček 
více vidět, musí o něm zahrádkáři a další více psát a uvádět jej 
jako autora fotek apod. K otázce dubu u hrobky sdělil, že o mís-
tě výsadby rozhodla osoba povolaná, a sice Dr. Irena Vágnerová 
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Olomouci. K otázce 
volby Vladimíra Vlčka sdělil, že je dobře, že se K. Janíček hlásí 
k tomu ctít zaběhlé mravy a zvyklosti. V případě bludovského 
zastupitelstva je dlouholetou zvyklostí, že se o protinávrzích 

(a všechny návrhy na členy kontrolního výboru měly v září cha-
rakter protinávrhů) hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly 
předloženy. K žádnému porušení jednacího řádu tak nedošlo. 
Zastupitelé poté 11 hlasy (2 se zdrželi) zprávu o činnosti rady 
schválili.

Záměr obce o darování budovy čp. 37 „Březinův statek“
Rada předložila zastupitelstvu návrh na darování nemovitostí, 
a sice budovy čp. 37 (Březinův statek u obchodního domu 
Jednota), pozemku p.č. 142 o výměře 896 m2 a pozemku p.č. 
143 – zahrada o výměře 1833 m2 do vlastnictví občanského 
sdružení Jeseníky přes hranici, o. s., IČ: 26574047, se sídlem 
Mahenova 624/11, Jeseník. Občanské sdružení má v plánu zřídit 
zde unikátní zábavné muzeum s expozicemi se stěžejním téma-
tem Jeseníky. Nemovitosti odkoupila obec v roce 2010 od Jitky 
Bezděkové za 1.634.000 Kč. V darovací smlouvě a smlouvě o 
zřízení předkupního práva se občanské sdružení zavazuje, že 
v převáděných nemovitostech bude realizovat projekt Zábavné 
muzeum Jeseníky, a to nejpozději do 31.12.2015. Pokud by to 
nesplnilo, musí převést darované nemovitosti zpět obci nebo 
uhradit obci pořizovací cenu nemovitostí.
 Zastupitelstvu prezentovala záměr budovaného muzea Te-
reza Schreiberová z dotčeného občanského sdružení. Nepůjde 
o klasické muzeum, ale o muzeum, kde bude hrát hlavní roli 
zábava a poznávání Jeseníků, a to interaktivní, hravou formou. 
Muzea tohoto typu jsou běžná například v Alpách. V muzeu je 
také počítáno s venkovními hracími prvky a tzv. vodním dět-
ským hřištěm. Muzeum bude návštěvníkům nabízet například 
tato témata: fauna, flora Jeseníků, geologie, historie Jeseníků, 
významné osobnosti, tradiční jesenická gastronomie, Bludov 
apod. Rozpočet rekonstrukce je ve výši 11.682.000 Kč včetně 
DPH. Má být z největší části financován 9.929.700 Kč z ev-
ropských dotací - ROP Střední Morava a částkou 1.752.300 Kč 
z vlastních zdrojů (úvěr a sponzorské příspěvky). Roční provoz-
ní náklady venkovního muzea by měly činit cca 1.128.000 Kč, 
příjmy by měly být ve výši cca 1.520.000,- Kč.
 V diskusi se Martina Pešáková zeptala na výši vstupného, 
čím bude zajištěn úvěr od banky, kdo je členem občanského 
sdružení, jaký je obsah stanov a jaká byla finanční výše realizo-
vaných projektů. T. Schreiberová odpověděla, že výše vstupného 
je kalkulována na 70 Kč pro dítě, 90 Kč pro dospělého, 280 Kč 
na rodinnou vstupenku (pro bludovské by měla být cena nižší). 
Úvěr bude zajištěn darovanou nemovitostí do výše spolufi-
nancování tj. do 1 mil. Kč, členy jsou fyzické osoby (cca 35, 
aktivních cca 20), dle schválených stanov mají tříčlenné vedení, 
předsedkyní je ona sama, mají také tříčlenný kontrolní výbor, 
1 x ročně se koná valná hromada. Uvažovaný projekt je finančně 
nejnákladnější, realizované projekty se pohybovaly v částkách 
do půl milionu korun. K. Janíček se zeptal, jestli vše, co bylo 
v souvislosti s „Březinovým statkem“ projednáváno doposud, 
schválením záměru o darování padá. Starosta odpověděl, že ne, 
protože projekt vychází ze studie, kterou má obec k dispozici. 
M. Schauera zajímalo, proč si vybrali Bludov. Podle předsedky-
ně patřila mezi důvody bohatá historie Bludova, jeho dopravní 
dostupnost, blízkost Šumperka a přítomnost lázní. J. Ťulpík se 
dotázal, jaký je v případě převodu nemovitostí časový harmono-
gram realizace a kolik z uvažovaných nákladů bude použito na 
dům a okolí. Bylo odpovězeno, že stavební povolení by mohlo 
být v květnu 2013, v létě by se mohlo začít stavět, stavba by 

12. zasedání zastupitelstva obce



Bludovan 4

Bludovan 1/2013

mohla být hotova v lednu 2014, otevření předpokládají v létě 
2014 a na dům a okolí by měla být použita prakticky celá in-
vestice bez několika stovek tisíc na marketing. Projekt počítá 
se vznikem tří pracovních míst. J. Kacar převod podpořil s tím, 
že Bludov tímto může jenom získat, protože pokud se záměr 
neschválí, může to se statkem dopadnout jako s „Vlčím dolem“. 
M. Schauer se zeptal, kde budou parkovat třeba 2 autobusy 
a jestli se jednalo se sousedy. Starosta odpověděl, že v úvaze je 
parkování před hasičárnou a že se sousedy se předběžně jednalo. 
Podle M. Pešákové bude uvažovaný projekt přínosem. Zamys-
lela se ale nad výpovědní dobou 2 měsíce bez uvedení důvodu 
v Dohodě o spolupráci podepsané na pět let. Výpovědní doba je 
dle ní bezpředmětná. S. Balík reagoval, že Dohodu o spolupráci 
bere jako jakousi deklaraci, která není vymahatelná. Zastupitel-
stvo poté převod nemovitostí 9 hlasy (4 se zdrželi) schválilo.

Rozpočtové provizorium, rozpočtové změny
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo (stejně jako v předchozích 
letech) pravidla rozpočtového provizoria pro začátek roku 2013, 
kdy do schválení rozpočtu bude obec hradit výdaje měsíčně pou-
ze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku. 
 Stejně tak byly jednomyslně schváleny rozpočtové změny 
č. 4-7. Rozpočtové změny č. 4-6 byly vesměs formální, týkaly se 
zaúčtování dotací. Rozpočtová změna č. 7 řeší navýšení rozpoč-
tu kulturního domu o 200.000 Kč (dar Bludovské a.s. na finan-
cování kultury v obci – přijetí tohoto daru zastupitelstvo na této 
schůzi jednomyslně schválilo). Dále se sníží částka na silnice 
o 130.000 Kč. Za to vše dohromady se bude modernizovat vnitř-
ní vybavení kulturního domu – nákup nových kvalitních židlí. 
J. Kacar se přimlouval za rekonstrukci zahrady za kulturním 
domem. Starosta na to odpověděl, že peníze je nutno proúčtovat 
v roce 2012. Další dílčí rekonstrukce kulturního domu - fasá-
da, okna a vstup přední části budou předmětem projednávání 
rozpočtu obce na rok 2013, do kterého by mohl být zahrnut 
i prostor za kulturním domem. K. Janíček doporučil pořídit žid-
le, které lze štosovat pro snadnější manipulaci, na což ironicky 
reagoval Jaroslav Čech s tím, že nejlépe se štosují židle plastové.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo návrh vyhlášky č. 5/2012 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Oproti předchozím letům došlo jen k minimálním změnám, a to 
především z důvodu změny zákona o místních poplatcích č. 565/
1990 Sb. Předmětem novely tohoto zákona je především změna 
okruhu poplatníků, který byl rozšířen o tři kategorie cizinců 
a o majitele bytů a rodinných domů určených k individuální re-
kreaci. Ačkoli zákon nově umožňuje výrazné navýšení poplatku 
za svoz odpadu, v Bludově se v roce 2013 zvyšovat nebude. 

Podpůrné programy 2013
Rada předložila ke schválení podpůrné programy pro rok 2013 
po konzultaci se svými komisemi beze změn. V diskusi požádal 
K. Janíček, aby bylo možno poskytnout schváleným projektům 
zálohu, která by byla po doložení dokladů proúčtována. Jelikož 
ale nenavrhl konkrétní změnu, formuloval návrh namísto něj 
S. Balík - při čerpání podpory do 10.000 Kč bude možno tuto 
částku na základě žádosti příjemce podpory z podpůrných pro-
gramů obce poskytnout zálohově – přičemž o poskytnutí zálohy 
nebude třeba jednotlivě rozhodovat. Nicméně dle jeho názoru se 
bude jednat o jeden až dva projekty ročně. Posléze zastupitelstvo 
11 hlasy (2 se zdrželi) vyhlášení podpůrných programů včetně 
zmíněné úpravy schválilo.

Nabídka manželů Kulhajových na odkup pozemku p.č. 2395/1 
Manželům Ferdinandu Kulhajovi a Zdence Kulhajové, Ztracená 

106 vede jejich pozemkem p.č. 2395/1 (ve Vlčím dole) – ostat-
ní plocha o výměře 1040 m2 - z větší části obecní kanalizace. 
Proto došlo ze strany OÚ k jejich oslovení na uzavření smlouvy 
o věcném břemeni vedení kanalizace v jejich pozemku. Manželé 
Kulhajovi nabízejí celý pozemek obci k odkupu za cenu 40 Kč/
m2. Stavební komise odkup nedoporučila (jde o patu břehu ve 
velkém svahu), stejně jako rada. J. Kacar se zeptal, jestli bude 
nutné vyřídit věcné břemeno vstupu na pozemek za účelem 
opravy splaškové kanalizace. Starosta odpověděl, že ano, bude 
to potřeba vyřídit. Zastupitelstvo odkup 11 hlasy (2 se zdrželi) 
zamítlo.

Záměr obce o prodeji pozemků p.č. 1134/4 a p.č. 1135
Manželé Böserovi, Špalkova 294 si podali žádost na odkup 
pozemků p.č. 1134/4 – ostatní plocha o výměře 298 m2 a p.č. 
1135 - trvalý travní porost o výměře 5270 m2 (vše mezi ulicí 
Na Vískách a Drážníkem). Pozemky prý využijí pro vysazení 
ovocného sadu. Pozemek p.č. 1135 má ale od obce dlouhodobě 
pronajatý Bludovská a.s. – pokud by obec chtěla pozemek sku-
tečně prodat, má o něj tato společnost také zájem. Stavební ko-
mise záměr prodeje podpořila, rada nikoli. Zastupitelstvo prodej 
jednomyslně zamítlo.

Různé
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo Směrnici pro poskytování 
cestovních náhrad zastupitelům (fakticky se týká jen starosty).
 Rada navrhla zastupitelstvu výši odměn členům finančního 
a kontrolního výboru za rok 2012, a to dle četnosti jednání 
a účasti jednotlivých členů; rozdělení odměn je v kompetenci 
předsedů. Mezi členy kontrolního výboru by mělo být celkově 
rozděleno 3.200 Kč, finančního výboru 1.300 Kč. Zastupitelstvo 
tyto částky jednomyslně schválilo, stejně jako vzalo na vědomí 
zápisy z jednání kontrolního výboru ze září a listopadu.
 V závěrečné diskusi doporučil K. Janíček zapracovat do roz-
počtu 2013 zpracování dokumentace a realizaci protipovodňo-
vých opatření po navýšení chodníků při rekonstrukci Tř. A. Kaš-
para. Rovněž navrhl, aby obec zřídila a financovala provoz senior 
taxi – auto, které by vozilo seniory třeba na vlakové nádraží apod.
J. Kacar se zamyslel nad problémy parkování aut na obecních 
komunikacích především v době prohrnování sněhu, i přesto, že 
řada majitelů aut má možnost parkovat na vlastním pozemku. 
Dále vyslovil spokojenost s provedením rekonstrukce topení 
v penzionu, s namontováním měřičů tepla na čp. 940 a konečně 
popřál pěkné svátky a všem hodně zdraví v novém roce.
 František Balát z pléna se vyjádřil kladně k výpůjčce koupaliště 
„Vlčí důl“ v roce 2012 p. Hegedüsovi, s tím, že výpůjčka bude 
pokračovat i v roce 2013, doporučil takto řešit i objekt restaurace 
„Vlčího dolu“, případně pronajmout za symbolické nájemné, po-
něvadž nájemce kromě toho ponese náklady spojené s provozem 
budovy měsíčně ve výši přibližně 6.000 Kč (ostraha, elektroměr, 
jarní vyčištění koupaliště - dnes hradí obec). Starosta reagoval 
s tím, že danou věcí se zabývala rada obce, a věří, že se obec 
ve spolupráci s P. Hegedüsem dopracuje k rozumnému řešení.
 Božena Poprachová se z pléna dotázala, proč byly zrušeny 
přechody na Tř. A. Kašpara, když je na ní zvýšený pohyb dětí. 
P. Heděnec z pléna doporučil umístit aspoň dopravní značky 
upozorňující na pohyb dětí. M. Klimeš a starosta upozornili, že 
přechody na této ulici (stejně jako Nová Dědina) nejsou v kom-
petenci obce, ale vlastníka komunikace (Olomouckého kraje) 
a že umístění přechodů, tak jak byly, nevyhovuje dnešním přís-
ným normám (chodník musí začínat a končit na chodníku, nesmí 
jít přes zastávku autobusu apod.). Obec se ale pokusí s krajem 
projednat nápravu.
 V závěru starosta ukončil jednání zastupitelstva s přáním 
šťastných a veselých vánočních svátků a hodně zdraví v novém 
roce.

Stanislav Balík ml.
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Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 
10.12.2012 vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor 
z Podpůrných programů obce na rok 2013.
Zájemci mohou žádat o poskytnutí podpor z těchto dotačních 
titulů: 

A) Podpora zájmové činnosti mládeže
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný prvek, 
např. putovní turistické tábory, hudební činnost, pobyt v přírodě, 
ochotnické divadlo a výtvarná činnost.
B) Podpora výsadby zeleně a ochrana životního prostředí
1. Výsadba ovocných sadů:
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stro-
mů ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových 
sadů na vlastních i pronajatých pozemcích kromě domovních 
zahrad).
2. Ochrana životního prostředí :
Podporováno bude provádění prevence.
3. Ekologické projekty:
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit.
C) Podpora rozvoje sportu
     Podporována bude činnost sportovních spolků. 
D) Podpora architektonického vzhledu obce
1. Stavební činnost v ochranném pásmu lidové architektury 
„Horní konec“.
Podpora nebude poskytována na udržovací práce ( např. nátěry, 
broušení ….atd.)
E) Podpora kulturní a spolkové činnosti
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění 
programu spolku.
F) Sociální péče
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií stano-
vených sociální a bytovou komisí při radě obce.
Forma podpory:
Příspěvek nebo bezúročná půjčka.
Postup při podávání žádosti:
Kdo může žádat:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická osoba, 
 jejíž organizační složka má sídlo v Bludově
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov
Jak se žádá:
Forma žádosti:
Na příslušném formuláři, který bude k dispozici na obecním 
úřadě (kancelář č. 1, Hana Činková), přičemž pověřený pra-
covník obecního úřadu žadateli poradí, jak formulář vyplnit. 
Formulář bude k dispozici i na internetových stránkách obce 
( www.bludov.cz/Obecni-urad/Informace-z-OU).
Organizace bude své žádosti podávat na jednom formuláři, kde 
bude uvedeno, na co všechno bude poskytnutý příspěvek pou-
žit.
Obsah žádosti:
1) Identifikační údaje žadatele
2) Číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude 
 poskytnuta finanční podpora přesahující částku 10.000,-Kč
3) Popis projektů, na které je podpora žádána a zařazení 
 projektů do příslušných datačních titulů 
4) Položkové rozpočty projektů
5) Kdo a kdy bude projekty realizovat
6) Podpis žadatele (statutárního orgánu – jde-li o právnickou 

 osobu) s prohlášením, že všechny uvedené údaje jsou 
 pravdivé
7) Žadatel o podporu z dotačního titulu A, B, C, E k žádosti 
 přiloží stručnou výroční zprávu o činnosti za předcházející 
 kalendářní rok, která bude obsahovat především:
 - název, právní formu, sídlo, IČ
 - počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku
 - složení orgánů spolku
 - přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce – 
  oblast příjmů rozdělit na členské příspěvky, dary, státní 
   dotace, dotace a příspěvky od obce, příjem z akcí a ostatní 
  příjmy – oblast výdajů rozdělit na odvod členských 
  příspěvků, investice, opravy, vybavení, inventář, režie, 
   hlavní činnost
 - popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendářním 
   roce
 - popis činnosti  určené pro veřejnost v minulém 
   kalendářním roce
8) Žadatel o podporu z dotačního titulu B1 předloží výpis 
 z katastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsadbu 
 a kopii katastrální mapy se zákresem plánované výsadby 
9) Žadatel o podporu z dotačního titulu D předloží výpis 
 z katastru nemovitostí na opravovanou nemovitost, dále 
 ke každému projektu doloží příslušnou stavební dokumentaci,
 stanovisko MěÚ Šumperk, odboru výstavby, oddělení státní 
 památkové péče a cenovou nabídku min. 3 firem 
10) Žadatel uvede údaje osoby, která bude oprávněna 
 k vyřizování záležitostí spojených se samotným čerpáním 
 příspěvku
Zdroje pro financování programu:
a) rozpočet obce 
b) majetek obce
Čas plnění:
V průběhu příslušného roku, na který je podpora schválena. 
Podpora bude vyčerpána nejpozději do 13.12.2013.
Jak bude poskytována finanční podpora: 
a) částky do 10.000,- Kč budou vyplaceny hotově z pokladny 
 OÚ Bludov po předložení příslušných dokladů o výši 
 vynaložených nákladů, tuto částku lze na základě žádosti 
 příjemce podpory z podpůrných programů obce poskytnout 
 zálohově.
b) částky přesahující 10.000,- Kč budou po předložení 
 příslušných dokladů o výši vynaložených nákladů poskytnuty
  na bankovní účet žadatele nebo organizace uvedený 
 v žádosti o poskytnutí podpory 
c) u dotačních titulů B, D bude podpora poskytnuta po 
 předložení příslušných dokladů o výši vynaložených 
 nákladů a po souhlasu člena příslušné komise, který 
 provede kontrolu využití dané podpory
Posuzování žádostí:
Obecní úřad postoupí žádost splňující formální a obsahové 
náležitosti k projednání a posouzení příslušné komisi rady 
obce, a to:
A) Komisi sociální a bytové - dotační titul F
B) Komise kulturní, mládeže a sportu -  dotační titul A, C, E
C) Komisi životního prostředí – dotační titul B
D) Komisi stavební – dotační titul D

Rozhodnutí o žádosti:
Žádosti lze podat od 17.1.2013 do 15.2.2013 do 13.00 hodin na 
Obecní úřad v Bludově.
Později podané žádosti nemusí být projednány a mohou být 

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z Podpůrných programů obce na rok 2013
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žadatelům vráceny bez věcného vyřízení.
Všechny včas podané žádosti předloží rada obce se svým stano-
viskem i se stanoviskem příslušné komise k rozhodnutí zastupi-
telstvu obce.
Zastupitelstvo obce tyto žádosti hromadně projedná na svém 
nejbližším zasedání a rozhodne. 
Poskytnutí podpory může být podmíněno. Na poskytnutí podpo-
ry není právní nárok.
Podpory se zásadně přiznávají na budoucí projekty. Na projekty 
již realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštního 
zřetele hodných.
O poskytnutí podpory se sepíše se žadatelem smlouva 
s následujícím obsahem:
1) Identifikační údaje účastníků smlouvy
2) Účel, forma a výše podpory
3) Podmínky obce pro přiznání podpory (na každém dokladu 
 bude uvedeno na, co byl využit a souhlas s proplacením 
 žadatele nebo zástupce organizace.) 

4) Čas plnění – v průběhu příslušného roku, na který je 
 podpora schválena. Vyčerpání žádosti proběhne nejpozději 
 do 13.12.2013.
5) Údaje o oprávněné osobě, která je pověřena k vyřizování 
 podpory
5) Závazek příjemce podpory k jejímu vrácení v případě 
 nedodržení stanovených podmínek
6)  Podpis účastníků smlouvy
Kontrola čerpání poskytnutých podpor:
Kontrolu čerpání poskytnutých podpor má právo provádět po 
stránce věcné ta komise, která je příslušná k posouzení daného 
dotačního titulu, kontrolu po stránce finanční provádí finanční 
výbor do 31.1.2014, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu 
obce.
V Bludově dne 7.1.2013

Ing.Milan Klimeš (místostarosta)
Ing. Pavel Ston (starosta)

Přehled místních a uživatelských poplatků v obci Bludov v roce 2013
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 7:30 do 11:30 a od 12:30 
do 16:00. Z důvodu úspory Vašeho času je lépe využít bezho-
tovostní platební styk, číslo účtu je 1905607389/0800. Varia-
bilní a specifické symboly jsou uvedeny níže. Pakliže chcete 
využít plateb přes SIPO, vyzvedněte si formulář na pokladně 
Obecního úřadu Bludov.
Místní poplatek za komunální odpad (OZV č. 5/2012)
Splatnost: 31. 3. 2013 
Sazba: 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337
Místní poplatek ze psů (OZV č. 5/2010)
Splatnost: 31. 3. 2013 
Sazba:
Držitel psa není poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 120,- Kč
- sazba za 2. psa: 180,- Kč
Držitel psa je poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 20,- Kč
- sazba za 2. psa: 30,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341

Uživatelský poplatek za stočné 
(sazby schváleny Radou obce Bludov)
Vodoměry 
Splatnost: 20. 8. 2013 do 31. 8. 2013 v pokladně OÚ 
Sazba: 29,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2013          
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2013 do 31. 8. 2013  
Poplatek na osobu a rok: 1015,- Kč včetně DPH  
(29,- 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.
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 ne-
movitosti, jež je napojena na kanalizaci. V případě, že dojde 
k jakékoliv změně, poplatník je povinen tuto změnu neprodle-
ně nahlásit. Konejte tak, prosím, na pokladně Obecního úřadu 
v Bludově.

V Bludově dne 4. 1. 2013  
Obecní úřad Bludov

Rada obce na svém zasedání dne 17.12.2012 usnesením číslo 1008/R/12 schválila 
kalkulační vzorec pro výpočet ceny stočného pro období roku 2013 a usnesením 
č. 1009/R/12 schválila ceník stočného pro rok 2013, kterým se stanoví výše stočného 
pro rok 2013 pro všechny odběratele poskytované služby za odvádění odpadních vod 
do splaškové kanalizace na 29 Kč včetně 15% sazby DPH za 1m3 odpadních vody.
 V případě placení poplatku za stočné dle směrných čísel roční potřeby vody je 
postupováno c souladu s Přílohou č.12, která je nedílnou součástí prováděcí vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích) ve znění vyhlášek č.146/2004 Sb. a č. 515/2006 Sb.
 Pro rok 2013 stanovuje rada obce Bludov pro výpočet stočného dle směrných čísel 
roční potřeby vody na jednoho občana, který má v obci trvalý pobyt směrné číslo roční
potřeby vody 35 m3. Sazba na jednoho občana činí 1015,- Kč a je vypočtena jako 
součin částek 29,-Kč x 35 m3.
V Bludově dne 17.12.2012 Ing.Milan Klimeš (místostarosta)

Ing. Pavel Ston (starosta)

Ceník stočného na rok 2013 
Vážení občané, 

důležité upozornění
Termíny svozů červených 
pytlů s kartony (obaly od 

nápojů) pro rok 2013. 
Svoz pytlů s kartony 

proběhne vždy v sudé 
týdny společně s prvním 

svozem KO v měsíci.
10.1., 7.2., 7.3,  

4.4., 2.5., 13.6., 11.7., 
8.8., 5.9., 3.10., 14.11., 12.12.

 Obecní úřad Bludov

Bludovan 1/2013



Bludovan 7

Kulturní dům Bludov zve děti a jejich rodiče 
na muzikálovou pohádku

RŮŽENKA

Známý příběh na motivy krásné pohádky bratří Grimmů 
byl zpracován pod režijní taktovkou samotné autorky, 

paní Jany Labašové, jež za tohle své dílo získala nejedno ocenění.
I naše pojetí vychází ze záměru autorky – muzikál pro děti 

a s dětmi – a proto i my jsme se rozhodli do tohoto muzikálu 
obsadit do rolí i dětské představitele.

V neděli 3. února 2013 
v 15.00 hod.

RŮŽENKA

Divadlo Slunečnice Brno
Účinkují : Růženka – Alžběta Renátová

Matěj – Kristián Šebek
Sudičky – Aneta Žáčková, Linda Penčová, Denisa Nesvadbová

Královna, vypravěč – Kristýna Šeková 
Král – Vladimír Řezáč

Vstupné 20,- Kč

Nejúspěšnější česká travesti skupina Hanky Panky
POPRVÉ v Bludově s novým pořadem 

DISKOHRÁTKY !

Kulturní dům Bludov
Pátek 15. března 2013 od 19:00 hod.

Vstupné : 180,-Kč v předprodeji – stolová úprava/ 
na místě 200,-Kč

Kulturní dům Bludov 
zjišťuje zájem o:

• Taneční kurzy pro dospělé
• Počítačový kurz

• Kurz zpracování fotografií
• Taneční kroužek pro děti /5-10 let/

V případě dostatečného počtu zájemců 
se kurzy uskuteční v březnu 2013.

Případní zájemci se mohou přihlásit
nejpozději do 15. února 2013

Kulturní dům Bludov
pořádá zájezd pro děti a rodiče 

• Plavba parníkem 
Brněnská přehrada

• ZOO Brno

Sobota 11. května 2013
odjezd v 6:30 hod. 

od kulturního domu
děti a důchodci 400,- Kč, dospělí 500,- Kč
/cesta, jízdenka na parník, vstupné ZOO/

Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit i děti samostatně 
(dozor zajištěn), mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Kruh přátel hudby Bludov
Vás zve na

Hudebně dramatický pořad 
s hudbou a kresbami 
Bohuslava Martinů

Michal Mašek - klavír
Pavel Trojan, jr. – herecká spolupráce 

Vstupné 40 Kč

Neděle 3.března 2013 
v 16:00 hod. Zámek Bludov

Bludovan 1/2013
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

Vzpomínka

V únoru 2013 oslaví
Tunys Václav  Na Hradě 70
Pavlík Josef  Tř.A.Kašpara 75
Kriš Zdeněk  Úzká  75
Janek František  Lázeňská 80
Směšná Marie  J. Žižky  81
Ceh Bedřich  Vitonínská 82
Dvořáková Vlasta  Nová Dědina 83
Straková Anna  J. Žižky  86
Minářová Alena  Školní  87
Matějčková Marie  Tř.A.Kašpara 89
Zahradníčková Vlasta   Husova  89
Mikulášová Markéta  Lázeňská 90
Langerová Helmtraud     Školní                         95

  Smutná je vzpomínka na den 3. února 2005, 
kdy nám navždy odešel můj drahý manžel, 
tatínek a dědeček

Zdeněk Andrle
S láskou stále na Tebe vzpomínají a nikdy 
na Tebe nezapomenou manželka, děti, 
vnuci a příbuzní.

  Dne 2. února 2013 uplyne 1. smutné výročí od
úmrtí pana

Oldřicha Čožíka
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy 
nezapomenou manželka, děti s rodinami
a sestra s rodinou.

  Odešel jsi tiše, jako když
hvězda padá, zůstala

vzpomínka, která neuvadá

Dne 13.února vzpomeneme 15.výročí, co nás 
opustil pan

Hubert Schnaubert
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, 
vzpomeňte s námi, manželka, syn s rodinou.

  Dne 3.prosince 2012 jsme vzpomněli 
2. smutné výročí úmrtí naší drahé manželky, 
maminky a babičky paní

Štěpánky Kvapilové
S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn
s rodinami.

  Dne 4.února 2013 vzpomeneme 4.výročí
úmrtí pana

Josefa Mazala
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, manželka 
a dcery s rodinami.

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

Dne 27.ledna 2013 jsme si připomněli 1.smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná 

Mery Březinová
S láskou vzpomíná celá rodina.

  Dne 3. února 2013 oslaví 90. narozeniny paní 

Markéta Mikulášová
Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalšího 
života přejí dcery Jana a Markéta s manžely, 
čtyři vnuci a 7 pravnoučat.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 
do Moravského divadla Olomouc na operetu

Netopýr

Sobota 23. února 2013, 
odjezd od KD v 17.30 hod.

Cena 450.- Kč, přihlášky v KD

Opereta Netopýr vídeňského skladatele 
Johanna Strausse mladšího patří k nejhranějším 

a nejkrásnějším světovým operetám. 

®®Vrcholné dílo zlaté éry 
vídeňské operety

Pondělí 4. března 2013 od 18.00 hod.
 kinosál Kulturního domu Bludov

-vstupné dobrovolné-

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

 cestopisnou přednášku 

s Ivo Müllerem
STŘEDNÍ ASIE

Tádžikistán, Uzbekistán a Turkmenistán: 
Hissarský a Alajský hřeben, Fanské hory, Kugitang-tau; 

Samarkand, Buchara, Dušanbe – bazary, čajovny, mešity; 
strašlivý Tamerlán a osvícený Ulugbek. Kazachstán 

a Kyrgyzstán: nedobytný Ťan-Šan

Bludovan 1/2013
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PRODEJE  v kulturním domě

v únoru 2013 
Pondělí 4.2., Středa 6. 2. - levný textil 

POZVÁNKA
 

Pá     1.2.           19.00 Koncert KPH /zámek/
Ne     3.2.  15.00 Pohádka RŮŽENKA
So     9.2.  20.00 Farní ples 
Út    12.2.  18.00 Cestopisná přednáška – Kambodža
So    16.2.  20.00 Fotbalistický ples
Pá    22.2.  20.00 Družstevní ples
So    23.2.  17.30 Zájezd na operetu
So     2.3.  14.00 Trampská PORTA
Ne     3.3.  16.00 Koncert KPH a výstava /zámek/
Po     4.3.  18.00 Cestopisná přednáška – Střední Asie

na únor 2013Vzpomínka
  Ing. Zdeněk Hrubý

Zemřel 28. listopadu 2001. 
Odešel jsi od nás věčnou tmou, odešel jsi tiše 
s bolestí svou, odešel jsi tak, jak osud si přál.
Však v našich srdcích žiješ dál.
Maminka a sourozenci

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli 
dne 7. prosince 2012 rozloučit s panem

Františkem Pecháčkem
Za slova útěchy a květinové dary děkují synové Jiří 

a Lubomír s rodinami.

  Jan Hrubý
Zemřel 1. února 1996. 
Nikdy nám nepřestane chybět jeho láska. 
Krásný život po jeho boku, rada a pomocná ruka. 
S láskou vzpomínají manželka 
a sourozenci Véra a Honzík s rodinami.

Ztichlo srdce otcovo, odešel už spát,
zůstaly jen vzpomínky, 

a vděčnost nastokrát
Dne 6. ledna by se dožil 92 let náš tatínek, pan 

Alois Macek

Maminky neumírají, maminky jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely 

ve vzpomínkách svých dětí
Dne 19. ledna uplynul 1. smutný rok, co odešla 
naše maminka, paní

Ludmila Macková
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo jste 
je oba znali a měli rádi... S úctou a láskou stále 
vzpomínají dcery s rodinami.

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

Jen kytičku a svíčku na hrob vám můžeme dát.
A pokojný a věčný spánek vám dát.

Dne 11.ledna 2013 jsme si připomněli 5.smutné 
výročí úmrtí našeho milovaného manžela, 
tatínka, syna, bratra a strýce pana 

Aleše Hradského
Dne 21.února 2013 si připomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí našeho milovaného manžela, 
tatínka, syna, bratra a strýce pana

Radoslava Otty
S láskou a úctou vzpomíná zarmoucená rodina.

  Dne 23.2.2013 by se dožil 70 let pan

Antonín Snášel
23. srpna 2013 to budou čtyři roky, kdy nás 
navždy opustil. Stále vzpomínají manželka, 
dcery a syn s rodinami.

Kulturní dům Bludov a Česká tábornická unie - jesenická
oblast srdečně zvou všechny příznivce trampských,

folkových a country písniček na

Severomoravské 
oblastní kolo

TRAMPSKÉ PORTY

v sobotu 2. března 2013
začátek ve 14:00 hod.
Kulturní dům Bludov

Tato hudební soutěž proběhne za účasti nejlepších kapel 
z našeho regionu. Sálem se rozezní písničky trampské, 

folkové, country i bluegrassové.
Z tohoto žánru vybere porota vítěze v kategorii interpretační 

a autorské. Diváci rozhodnou, který interpret obdrží cenu 
diváka. Vítězové v kategorii interpretační postoupí do semifinále 

a finále soutěže „Českého národního kola “ v Řevnicích  
u Prahy, které se koná 28. - 30. 6. 2013. Vítězové autorské 

soutěže postoupí do semifinále v Ústí nad Labem.
Zveme všechny příznivce této muziky, přijďte podpořit 

soutěžící a zpříjemnit si sobotní odpoledne. Každoročně patří 
návštěvnost Porty v Bludově k těm nejlepším v republice.

Vstupné 30 Kč

Úterý 12. února 2013  od 18:00 hod.
 kinosál Kulturního domu Bludov

-vstupné dobrovolné-

s Karlem Wolfem
KAMBODŽA

Kulturní dům Bludov Vás zve na 

 cestopisnou 
přednášku 

Bludovan 1/2013
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Kulturní dům Bludov pořádá ve spolupráci
s Cestovní kanceláří MAXIMA Zábřeh ZÁJEZD

Francouzská Riviéra 
a kouzelná Provence

* s koupáním v Monte Carlu a Cannes
PROGRAM:   11. 6. - 16. 6. 2013     
1.den:   - odjezd okolo 13.00 hod. od KD Bludov
 - noční průjezd Rakouskem a Itálií s bezpečnostními přestávkami
2.den:   - v ranních hod. příjezd do Monaka: návštěva Oceánografického muzea, 
   prohlídka katedrály, knížecí palác s výměnou stráží,...Monte Carlo 
   s kasinem, možností koupání na písečných plážích Larvotto,…   
  - přejezd přes vesničku Eze do metropole Azurového pobřeží Nice, 
   podvečerní  procházka starým městem a po Anglické promenádě   
             - nocleh v turistickém hotelu u Nice  
3.den:   - dopoledne návštěva St-Paul-de-Vence, jedné z nejnavštěvovanějších 
   provensálských vesnic, mekky umělců 20. stol. se světově známou sbírkou 
   Fondation Maeght
              - světoznámé město parfémů Grasse, návštěva výrobny parfémů Galimard...   
 - Saint Tropez: procházka přístavem k budově četnické stanice 
 - večeře v restauraci a nocleh v turistickém hotelu
4.den:   - městečko Cassis, projížďka lodí podél pobřeží s vápencovými zářezy 
   „calanques“
              - Marseille s prohlídkou katedrály Notre Dame de la Garde a s výhledem 
   na pevnost d´If
             - podvečerní procházka městem malíře P. Cézanna Aix-en-Provence
             - večeře v restauraci, možnost nákupů v marketu, nocleh v turistickém hotelu
5.den:   - odjezd do hrnčířské vesnice Vallauris s Picassovou kaplí a hrobem 
   Jeana Maraise
              - celodenní pobyt v městě filmových festivalů Cannes: Festivalový palác, 
   stará čtvrť Le Suquet, koupání na písečných plážích nebo individuální lodní 
   výlet na Lérinské ostrovy,..  možnost individuální večeře a nákupů 
   v Cannes, odjezd ve večerních hodinách do ČR
6.den :  - příjezd v odpoledních hodinách 

CENA:   5.990,- Kč / 3 L      6.690,- Kč / 2 L
CENA ZAHRNUJE:    
- doprava lux. busem ( klimatizace, WC, video, bufet ) 
- 3 x ubytování v turistickém hotelu ve Francii ( 2L nebo 3 L pokoje )
- odborného průvodce, welcom drink
- pojištění CK ve smyslu zákona č.159/1999 Sb.                                  
CENA NEZAHRNUJE:  - vstupné cca 35,- EUR
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
- zajistíme 3 x kontinentální snídani při ubytování 390,- Kč 
- zajistíme 2 x večeři v samoobslužné restauraci 440,- Kč ( 3. a 4.den programu ) 
- zajistíme cestovní pojištění 17,- Kč / den nebo 27,- Kč / den včetně storna

Bližší informace a přihlášky v KD Bludov, uzávěrka 
přihlášek 20. února 2013. POSLEDNÍCH 10 MÍST.

Nabízíme volná místa na zájezdy:
POLOOSTROV PELJEŠAC - TRPANJ

 CHORVATSKO
     Ve dnech   14.6.   - 23.6.2013     -      5.300,- Kč /7 nocí/      
 28.6.   -   9.7.2013     -      6.750,- Kč /9 nocí/

                   19.7.   -   30.7.2013    -      6.900,- Kč /9 nocí/
                      9.8.    -   18.8.2013   -      6.100,- Kč /7 nocí/
                    23.8.   -    3.9.2013     -      6.400,- Kč /9 nocí/

V ceně je zahrnuto: doprava zájezdovým autobusem 
/Klimatizace, WC, bar, video/

      7x ubytování a 9x ubytování pobytová taxa
pojištění proti úpadku dle zák.č.159/1999Sb.

PODACA
Termín: 6.9.-15.9.2013

  Cena  5.000,- Kč
V ceně je zahrnuta doprava zájezdovým autobusem, ubytování, 

pobyt. taxa, pojištění proti úpadku dle zák.č.159/1999Sb.

Maďarské termální lázně Bükfürdő  
 Čtyřdenní zájezd  Termíny:  25.4. – 28.4.2013           

3.10. – 6.10.2013   cena  -  4.250,-Kč
Cena zahrnuje: dopravu záj.autobusem, 3x hotelové ubytování 

ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenzi, vstup do bazénů, lázeňský 
poplatek, pojištění CK proti úpadku dle Zák.č. 159/1999 Sb.  

Kontakt:
Cestovní kancelář                                 
Alena Černochová  tel. 732 351 184              
Komenského 536, Velké Losiny

Zdeněk Spáčil
tel. 608 834 221

Jednodenní zájezdy:
Laa an der Taya  9. února 2013       

Velikonoční jarmark v ROŽNOVSKÉM SKANZENU 30. března 2013    
Poznávací zájezd do Vídně  21.dubna 2013                        

Vánoční Drážďany 7. prosince 2013

v Kulturním 
domě Bludov 

Sobota       9. února Ples Farnosti Šumperk
Sobota      16. února  Fotbalistický ples
Pátek       22. února Družstevní ples
Pátek        8. března    Ples otevřených srdcí

PLESY

Kulturní dům Bludov
nabízí volná místa na zájezd do Polska

OSVĚTIM
koncentrační tábor

V sobotu 6. dubna 2013 
550.-Kč /doprava a vstupné/

odjezd od KD v 5.00 hod. 
Přihlášky v KD Bludov

Výstava 
MŮJ KONÍČEK 

Kulturní dům Bludov připravuje 8. ročník výstavy 
Můj koníček. Prvních sedm ročníků výstavy s touto 
tématikou v letech 1999-2010 se setkalo s velkým 

zájmem z řad vystavovatelů i návštěvníků. 
Obracím se na všechny, kteří by se chtěli výstavy 

zúčastnit jako vystavovatelé /dospělí i děti/ s ukázkami 
svých sbírek a výrobků, aby se přihlásili 
co nejdříve v Kulturním domě Bludov 

tel. 583238177, 736609734, kulturni.dum@bludov.cz
 Jedná se o všechny druhy koníčků – sběratelství, 

modelářství, ruční práce, výtvarné práce atd. 
– vše, co lze pod tento pojem zahrnout a lze vystavovat. 

Výstava bude zahájena 22.března 2013.
 Děkuji.

-jdi-
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

O čem se psalo v regionálním tisku v r. 2000

Sagvan Tofi: „Bludov je pro mne symbol“
ZÁBŘEH – Sagvan Tofi je člověk, kterého si většina z nás spojí 
s filmy Kamarád do deště a možná s několika hudebními hity. 
Hvězda osmdesátých let v současné době úspěšně podniká. 
Filmových a hudebních ambicí se však zcela nevzdala. Nejen-
že připravuje nový film, čas od času také vyráží po klubech 
a diskotékách, kde zpívá, moderuje a dokonce obsluhuje fanynky
za barem. Nedávno jsme ho takto mohli vidět i v Zábřehu na 
Rafandě.

Sagvan Tofi, to je nějaká exotika. Jaký je tvůj původ?
Je jasné, že můj původ je velice tajemný a já vždycky říkám, 
že můj táta je Vietnamec /smích/.

Jak by v pěti větách vypadal tvůj životopis od dětství 
do současnosti?
To je jednoduché, já to shrnu ve větě jedné. Jsem přesvědčen, 
že jsem svůj život od dětství až do současnosti prožil  naprosto 
naplno. Takže když se dnes ohlédnu zpět, nelituji ani jediné 
uplynulé vteřiny.

Byl jsi problémové dítě?
Musím říci, že jo. Asi jako jediný jsem měl už v první třídě 
o pololetí velkou trojku za chování. To souviselo s mým tempe-
ramentem, máma si myslela, že si na mně učitelka zasedla, tak 
mě dala na jinou školu, kde se to zase opakovalo, zkusila to tedy 
znova, ale zase z toho byla dvojka z chování. Tak se stalo, že 
jsem za devět let základky vystřídal asi pět škol!

V kolika letech ses poprvé dostal k filmu?
Bylo to někdy v sedmé třídě a zase za to vděčím svému tempe-
ramentu. Ten mě přivedl do dramatického kroužku, který vedla 
maminka Jirky Kodeta, paní Steimarová a i díky její práci jsem 
byl přijat na konzervatoř. Jinak by ze mě asi byl automecha-
nik. Podotýkám, špatný automechanik, já jsme totiž manuálně 
strašné líný.

Co jsi dělal, než jsi natočil filmový hit Kamarád do deště? 
Na konzervatoři jsem byl vybrán na natáčení filmu Vítr v kapse, 
který předcházel Kamaráda do deště. Taky můžu říct, že s Luká-
šem Vaculíkem jsem se seznámil na záchodě ve škole /smích/. 
Lukáš už v té době hrál a byl populární a mě samozřejmě vůbec 
neznal. Přistoupil jsem k němu a řekl, že nás dávají dohromady 
na natáčení. On mi jen odpověděl, že je to fajn. A taky že bylo.

Vrátil bys něco z té doby, myslím tím tu bezstarostnost, Tuzex.
Ne, já jsem vedl spokojený život tenkrát a vedu ho i teď. Roz-
hodně bych nic nevracel, ta posloupnost života je pro mě napro-
sto vyhovující. 

Střihl by sis třetí díl Kamaráda do deště?
Nám už to bylo před několika lety nabídnuto, ale Lukáš Vaculík 
to odmítl a já to akceptoval, byť si myslím, že to byla škoda. 
Ale kdo ví. Už do druhého dílu jsme museli Lukáše přemlouvat 
a není dobré, když člověk hraje roli jen z donucení okolí.

Co dělá Sagvan Tofi od pondělí do neděle?
Je to zajímavé. Spousta lidí si myslí, že Sagvan Tofi nedělá nic. 
Lidé tady u nás nejsou zvyklí na to, že by umělec mohl dělat 
něco jiného než jen hudbu nebo třeba film. Prostě se jen živím 
něčím jiným než šoubyznysem. 

Jakou českou muziku posloucháš, respektive, kdo a co tě 
v poslední době zaujalo?
Obecně to nerozlišuji podle názvů kapel. Prostě, buď se mi ta 
písnička líbí nebo ne. Třeba teď mě zaujali Kryštof a slovenští 
No Name. Poslouchám i Lucii, Elán a přiznám se, že ale uzná-
vám třeba Michala Davida nebo Helenu Vondráčkovou.

Jsi s Lukášem Vaculíkem kamarád i v soukromí?
Jasně, nemůžu se ho zbavit už od natáčení Kamaráda do deště 
/smích/. Ne, dělám si legraci. Říká se, že protiklady se přitahují 
a my jsme v kamarádství každý trochu jiný, což nám ale 
vyhovuje. Luki je prostě fajn.

Co chystáš do budoucna? Podle našich informací existuje scé-
nář k filmu, jež by mohl nepřímo navázat na Kamaráda do deště 
a ty v tom všem máš prsty.
Pravda je to jenom napůl. Rozhodně to není pokračování Kama-
ráda do deště, půjde o rodinnou krimikomedii a můžu slíbit, že 
to bude hodně dobré. Všechno je otázka peněz a v současnosti 
probíhají jednání s partnery.

Byl jsi někdy v Zábřehu nebo jinde na Šumpersku?
V Zábřehu jsem byl asi dvakrát. Vím, že na Moravě jsou nejhez-
čí holky a dokonce přímo tam u vás mám jednu velmi pěknou 
kamarádku. Vždycky když tím krajem u vás projíždím, tak se 
najednou ocitnu v legendárním Bludově, který se pro mě už stal 
symbolem. Ale podrobnosti neprozradím.

Roman TYČKA

Kalendář akcí v roce 2013 v Bludově
V posledních dnech loňského roku se ve vašich 
schránkách objevil KALENDÁŘ AKCÍ, které se 

v Bludově připravují v roce 2013. 

Věřím, že vám tento stručný přehled bude pomůckou 
při plánování vašeho programu a pořadatelům poslouží
 k orientaci v termínech dodatečně naplánovaných akcí. 

Pokud jste kalendář ve své schránce nenašli 
a máte o něj zájem, můžete si ho vyzvednout 

v Kulturním domě Budov. 
-jdi-

Správné znění tajenky  KŘÍŽOVKY 
z listopadového BLUDOVANU
1. tajenka ---- Řežucha
2. tajenka ---- Turnova
3. tajenka ---- Jistebnici
Nejrychleji správně odpověděli:   
František Galisz a Magda Lapčíková. 
Výherci si mohou vyzvednout tričko se znakem Bludova 
v Kulturním domě Bludov.

Bludovan 1/2013



Bludovan 12

V novém roce 2013 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a mnoho 
osobních a pracovních úspěchů.
                       Vedení Státních léčebných lázní Bludov, s. p.

Jsem ráda, že po dohodě s redakcí Bludovanu a OÚ Bludov 
budeme moci čtenářům přinášet pravidelné informace o dění 
v Lázních Bludov.
 Určitě všichni z médií víte o změnách v nárocích, poskytování
a financování lázeňské péče. 
 Od 1.10.2012 došlo ke změně indikačního seznamu, to je 
seznamu léčených indikací (nemocí) v jednotlivých lázeňských 
zařízeních podle složení přírodního léčivého zdroje. Změny se 
dotkly všech lázeňských zařízení v republice. U Lázní Bludov
byla výrazně rozšířena možnost léčby dospělých klientů 
formou komplexní lázeňské péče (KLP). Doposud se zde 

formou KLP, kdy léčbu, ubytování a stravu hradí zdravotní 
pojišťovny, léčily pouze děti, a dospělí klienti se léčili formou 
příspěvkové lázeňské péče (PLP), u níž zdravotní pojišťovny 
uhradily pouze léčbu.
 Máme zájem, aby se v Lázních Bludov na KLP léčila 
i dospělá klientela. Zde se otevírá prostor pro vzájemnou spo-
lupráci mezi obcí a lázněmi, jakož i mezi jednotlivými občany 
a lázněmi.
 Pro ty občany, kteří jsou z okolí a jezdili do bludovských 
lázní na PLP, máme dobrou zprávu, neboť léčba byla rozšířena 
na celou indikační skupinu VII-nemoci pohybového aparátu 
a indikaci IV/1 diabetes mellitus. Všechny informace o mož-
nostech léčby jsou předávány praktickým lékařům i lékařům 
specialistům, kteří lázeňskou léčbu doporučují. Můžete se tedy 
s důvěrou obrátit na svého ošetřujícího lékaře, nebo o doplňující 
informace požádat na recepci lázní, kde Vám pracovníci lázní 
určitě rádi poradí.
 V současné době se v lázních veškeré úsilí soustřeďuje na 
uzavírání smluv se všemi zdravotními pojišťovnami na další 
pětileté období.
 V příštím Zpravodaji Vás budeme informovat o konkrétních 
možnostech léčby, které si pro své pojištěnce jednotlivé zdravot-
ní pojišťovny v bludovských lázních nasmlouvaly.

        Jana Dokoupilová, ředitelka
Akce, které vám můžeme nabídnout:
do 3.3.2013 máte možnost využít 10% slevu na tyto 
procedury: termální koupele, termální bazén, masáže, zábaly, 
infrasaunu.

    Několikrát jsem chtěl reagovat na články p. Balíka, který 
všechno ví a všechno zná. Vždy jsem nad nimi mávl rukou 
a řekl jsem si, že rozumný člověk si to přebere a navíc, že zná 
pana Balíka.
     Ale po článku o střelnici jsem to nevydržel a musím se k jeho 
psaní, plnému zášti, vrátit.
     Začalo to už dříve článkem, ve kterém pomluvil bývalou 
předsedkyni MNV J. Křížovou.
 V dalším článku psal o nakažlivosti komunistů a o tom, jak 
by se od nich měli občané izolovat. V prvé řadě by se měl izo-
lovat sám pisatel těchto článků, protože s nimi sedával v řadě 
a vůbec mu to nevadilo. Ostatně ať řídila obec kterákoli strana, 
tak se pisatel vždy dokázal uplatnit. Na koho bude se záští psát 
příště? 
A krátce ke střelnici a k „hotelu“ Vlčí Důl. 
Takovou volovinu o tom, že Vlčí Důl měl mít něco společného 
se střelnicí, může napsat opravdu jen nemocný člověk. Kdybych 
u všeho nebyl, asi bych těm blábolům uvěřil. Na Vlčím Dole 
se přece neškolil jen „bolševik“ ale i jiné organizace a podniky. 
Probíhaly diskotéky, svatby a různé oslavy a vždy tam díky 
M. Jirglové bylo příjemně.
 Co vedlo pisatele k takovému nesmyslu, že školení lidé si 
půjdou zastřílet a zaházet granátem a po návratu do „hotýlku“ 
budou oslavovat úspěchy či neúspěchy na střelnici? Střelnice 
měla mít vlastní zázemí včetně zasedačky a kuchyně. 
    Dále pan Balík píše ve svém obsáhlém článku o tom, jak 
měl bývalý tajemník jet se Škrabalem a Dudkem na Český 
insp. lázní a zřídel. Pan Kaňa tam nikdy s nimi nebyl. Po zjiště-
ní, co bude střelnice obnášet a že si to občané nepřejí, byl sám 
tajně v Praze na ČILZ, aby nedávali souhlas k této výstavbě, že 

si to nepřeje ani rada MNV. Já, v té době tajemník, jsem tam 
jel tajně dvakrát a potom jsme se domlouvali jen telefonicky. 
Věděl o tom jen JUDr. Sedláček a JUDr. Procházka z Prahy, 
který byl mým poradcem, takže sláva panu Dudkovi. To, že dali 
záporné stanovisko, mi také sdělili telefonicky. 
A teď k vyhrožování členům rady.
Těm vyhrožoval sám ved. tajemník, pan Švéda. Bylo vyhro-
žováno panu Strašilovi, Krejčímu, Cikrýtovi a mně, a to velmi 
důrazně. Pozvali si mě na OVKSČ, kde za přítomnosti všech 
tajemníků OVKSČ, mi oznámili, co provádím za politiku v obci, 
že nechci podepsat výstavbu střelnice a že jestli to nepodepíšu, 
tak mě odvolají, moje manželka bude bez práce a dcera, která 
se učila v Mohelnici, bude muset ukončit studium. 
     Když mi takto vyhrožovali, tak jsem se zvedl a řekl, že nepo-
depíši a přes výzvy, abych se vrátil, jsem odešel! Vše jsem pak 
řekl předsedkyni okresní odborové rady J. Chrastinové, která mi 
také radila. Následně po dohodě v RMNV jsem musel nastu-
dovat situaci – odvolání předsedy MNV a toto bylo provedeno. 
Tolik jen ve stručnosti k uvedenému článku. 
A ještě k  „hotýlku“ Vlčí Důl.   
Copak kdo panu Balíkovi provedl, že o tomto Vlčím Dole napsal 
takové nesmysly? Jinak se to nedá pojmenovat. On jako obecní 
kronikář by měl psát objektivně o všem a ne s takovou záští. 
  Až obec bude řídit „nějaká jiná strana“, tak mu přeji, aby 
tam našel opět uplatnění a tu předcházející opět pohanil. „Koho 
chleba jíš, toho píseň zpívej.“ 

Na závěr mám osobní pocit, že tím danajským darem je 
právě on. 

S pozdravem bývalý tajemník Bedřich Kaňa 

Střelnice a „hotel“ Vlčí Důl
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Den nenakupování ničeho
 Dne 26.listopadu proběhl na naší škole projektový den 
s podporou ARPOKu Olomouc. 140 dětí prvního stupně bylo 
rozděleno do různých stanovišť: Rodiny a spotřeba jídla, Pohád-
ka, Jde to i jinak...Fair trade, Lokální a globální, Výroba hraček, 
Bramborový panáček, Na farmě. Cílem projektu bylo uvědomě-
ní si nadbytečnosti mnoha věcí, které nás obklopují a také, jak 
by to každý z nás mohl změnit. Myšlenkou byla rovněž podpora 
místní a často tradiční (farma F. Zatloukal)  domácí výroby. 
Za ochotu a spolupráci děkujeme všem, kteří nás podpořili.

            Mgr. Irena Dokoupilová a Mgr. Iveta Šejnohová

Mikuláš
Předvánoční čas nezůstal ani tento rok ochuzen o mikulášskou 
nadílku v mateřské škole. Zavítal sem Mikuláš s anděly i čerty 
a podle fotografie je zřejmé, že děti byly celý rok hodné, protože 
se navštěvy vůbec nebály.

Čertovská vybíjená
Ve středu 5.12.2012 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili tradičního 
turnaje v Čertovské vybíjené, který pořádá VI. ZŠ v Šumperku. 
V konkurenci šumperských škol a jedné ZŠ ze Zábřeha obstáli 
naši žáci skvěle a turnaj vyhráli. Byli ale trošku zklamáni, že do 
školy nepřivezli keramického čerta /třetího do sbírky/. Útěchou 
jim byli alespoň čerti čokoládoví.
Družstvo hrálo ve složení: Adam Hýbl, Pavel Mazák, Jiří Sadil, 
Patrik Šíbl, Ondra Musílek, David Kohout, Adéla Matějová, 
Katka Válková, Soňa Ženčáková, Štěpánka Březinová, Lucka 
Matějová a  Štěpánka Skoumalová. 
Blahopřejeme.                                        Mgr. Eva Macková

Výlet do Prahy
Každoročně se výtvarně nadané děti (ty, které nejsou líné) z naší 
školy zúčastňují dobročinného projektu a kreslí  přáníčka pro 
Stonožku. Ty nejpilnější  z nich pak čeká zasloužená odměna 
- výlet do Prahy (místo školy, samozřejmě). 
 A tak jsme vyjeli i letos. Cesta vlakem rychle uběhla a už tu 
byl pohled na zimní hlavní město (bez sněhu!). Celé historické 
centrum jsme přešli asi za hodinu svižné chůze  a octli jsme se v 
Chrámu svatého Víta, kde nás čekal program pro děti, který mo-
derovala Tereza Brodská, spojený se mší vedenou arcibiskupem 
pražským - Dominikem Dukou. Slavnostní projev pronesla také 
zakladatelka Stonožky, paní Běla Gran Jensen, a český ministr 
obrany p. Alexandr Vondra. 
 Odpoledne jsme navštívili Anežský klášter. Zde byla zahá-
jena výstava soutěžních prací na téma „Po stopách Konstantina 
a Metoděje“. I naše škola byla úspěšná - získali jsme 10 ocenění.
  Nakonec jsme se, s krátkou zastávkou na Staroměstském 
náměstí (povedený vánoční strom), přes Václavské náměstí 
(no jo, nádherná vánoční výzdoba) vrátili na Hlavní nádraží 
a vlakem zpět domů (všichni jsme už byli unavení!)!
 Pro některé to byl hezký výlet, pro jiné nákupní výlet 
a někteří si odvezli své první zážitky z Prahy. Všichni jsme se 
ale shodli, že to bylo prostě bezva!

                                 Zapsal Ladislav Drážný

Ocenění za výtvarnou práci v soutěži 
„PO STOPÁCH KONSTANTINA  A  METODĚJE“ získali:
Jana Sadilová, Marie Pavlíková, Martina Muroňová, 
Petra Zaoralová, Vojtěch Vyroubal, Kristýna Motyková, 
Natálie Glozová, Kristýna Janošková, Jan Květenský,
Vendula Černíčková
Blahopřejeme!

Krajské finále ve florbalu
Ve středu 12.12.2012 jeli chlapci 4. a 5. třídy reprezentovat naši 
školu na krajské finále ve florbalu do Prostějova. Sešla se tam 
opravdu velmi silná konkurence – družstva z Olomouce, Přero-
va, Prostějova, Uničova, Šumperka a Vápenné.
  Kluci bojovali ze všech sil a doslova vydřeli velmi pěkné 
4. místo. Zvítězili chlapci z Přerova. 
Družstvo hrálo ve složení: Zdeněk Zlámal, Pavel Mazák, Jiří 
Sadil, David Kohout, Ondřej Musílek, Jan Kvapil, Lukáš Bryx, 
Lukáš Peichl, Matěj Sadil.
Blahopřeji a děkuji za předvedený výkon.
 Touto cestou chci poděkovat p. Kvapilovi a Obecnímu úřadu 
Bludov za zapůjčení mikrobusu na tento turnaj.

 Mgr. Eva Macková

Bludovští žáci pomáhají
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat žákům 5.třídy Základ-
ní školy Bludov, kteří přispěli na pomoc dětem z šumperského 
dětského domova. V předvánočním čase, kdy se většina z nás 
těší na dárečky a voňavé cukroví, se naši žáci dohodli, že letos 
udělají o Vánocích radost dětem, které nemají to štěstí, aby tyto 
svátky oslavily se svou rodinou. Uspořádali tedy sbírku plyšo-
vých hraček, která byla šumperským dětem předána během vá-
noční besídky. Páťáčci tak dokázali, že chápou pravou podstatu 
Vánoc a mají srdce na pravém místě! 
     Mgr. Zdeňka Kulhajová 
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Vánoční turnaj v pexesu
V týdnu od  10. do 13.prosince probíhaly v odděleních školní 
družiny jednotlivé turnaje v pexesu, kterých se zúčastnilo 70 dětí 
a ve čtvrtek 13.12.2012 nastalo velké finále.
Výsledné pořadí: 
Kategorie 1. - 2.třída  
1. Lucie Ženčáková 2.tř.
2. Michaela Maturová 1.A
3. Štěpán Horáček 1.A 
Kategorie 3. - 5.třída  
1. Adam Hýbl 5.tř.
2. Daniela Kotrlá 3.tř.
3. Natálie Kvapilová 3.tř. + Štěpán Vojtek 4.tř.

Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Vánoční nadílka ve školní družině
Ve čvrtek 20.12.2012 jsme si přichystali malé Vánoce ve školní 
družině. Společně jsme si zazpívali a popovídali a hlavně nadě-
lovali. Letošní nadílka dětem ze školní družiny přinesla  několik 
překvapení. Do každého oddělení přibyly nové hry a stavebnice 
a také molitanové hranoly, které mají děti velmi rády.
 Touto cestou bych ráda poděkovala paní Sadilové, která nám 
se zajištěním nadílky vypomohla. 
   Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Čepičky do Tanzanie 
pro děti od 0 do 3 let - celkem 135 ks
Tyto výrobky byly upleteny z našich zásob, které jsme 
dostaly darem od různých známých a neznámých z Bohu-
tína, Olomouce, Šumperka a širokého okolí. Zásoby jsme 
už téměř vyčerpaly.
 Začala zima a my se budeme moci ještě více věnovat 
pletení pro potřebné a na to už využijeme vlnu dovezenou 
od všech vás, milých dárců z Bludova.
Máme už zakázky na:
- pletené žínky, masážní rukavice, 
  ponožky pro Šumperskou nemocnici
- ponožky pro Hospic v Olomouci, 
- rukavičky, čepičky, svetříky, ponožtičky 
  pro nedonošené děti v inkubátorech
- ponožky, čepice, vestičky aj.pro děti z chudých 
  rodin a Dětské domovy na Ukrajině
Vyjadřujeme vám tímto veliké poděkování a zároveň 
přejeme pohodový rok 2013.

Vděčné pletařky Olga Jánětová a Jana Karásková 

Toto je kolektiv, který vybudoval oddílu kopané hřiště 
a šatny. Po stránce papírové se staral dlouholetý činovník 
kopané, Březina Josef. Vzpomínají dříve narození.
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Poděkování - Tradiční mikulášská besídka, 8. 12. 2012

V sobotu 8. prosince 2012  připravil Sbor pro občanské zá-
ležitosti v Bludově tradiční mikulášskou besídku pro seniory. 
Zábavné odpoledne zaplnil následující program:
• Bratrušovské seniorky
• Moderátor Petr Martinák 
• Markovička Postřelmov
• Moderní gymnastika Šumperk
• Loštická veselka
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na  zdárném průběhu 
akce. Vedle výše uvedených účinkujících to byli:
• děti z výtvarného kroužku školní družiny, které vyrobily 
 krásná vánoční přáníčka a výzdobu kulturního domu 
• členky a přátelé Sboru pro občanské záležitosti 
• Obec Bludov – finanční zajištění

Velké poděkování patří i skupině historického šermu PÁNÍ 
Z BLUDOVA, jejíž členové připravili program na Mikulášské 
besídce pro děti dne 4. prosince 2012. 

-jdi-

Mateřské centrum 

nabízí maminkám na mateřské dovolené a jejich 
dětem možnost pravidelně se setkávat
každé úterý dopoledne od 9.30 hod.

v MATEŘSKÉM CENTRU v Kulturním domě Bludov
• Kontakt maminek a pohybová aktivita předškolních dětí

• Cvičení pro děti probíhá formou her a říkanek, 
rozvíjí pohybové schopnosti a napomáhá 

začlenění do kolektivu vrstevníků

• Ved. Miroslava Vykydalová
• Vstupné 10.- Kč

Bludovan 1/2013
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Vánoční šachový turnaj 2012 v Kulturním domě Bludov 15. 12. 2012 

Výherci celkového vánočního turnaje
1. Strašil Pavel    Tatran Litovel
2. Zapletal Jiří     Loko Zábřeh
3. Stehlík Jiří        Sokol Kolín
Za Bludov se umístili
1. Frolek Pavel
2. Ing. Hlásný Karel
3. Střelec Ladislav
Nejlepší žena turnaje – Úhlová Markéta
Nejmladší účastník – Konečná Julie
Nejstarší účastník – Kacar Jan

 Za všechny hráče děkujeme paní vedoucí kulturního domu 
J. Divišové, starostovi Bludova P. Stonovi a všem sponzorům 
z Bludova a Šumperka, kteří nám moc pomohli ocenit účastníky 
dárky a poháry.        Děkuje Jaroslav Dobeš

Kulturní dům Bludov děkuje panu Dobešovi za dlouholetou ne-
zištnou práci v šachovém kroužku při KD Bludov. Za více než 
deset let činnosti kroužku vychoval pan Dobeš celou řadu mla-
dých šachistů a každoročně organizoval Vánoční šachový turnaj, 
který se vždy setkával  s velkým zájmem soutěžících. Letošní 
turnaj byl zcela mimořádný svým rozsahem a vyžádal si od pana 
Dobeše velké úsilí a časově náročné vytížení. Pane Dobeši, moc 
děkuji a přeji hodně sil do další činnosti. 
 -jdi-

Pozvánka na 

FORMOVÁNÍ POSTAVY
Kde?  Sokolovna
Kdy?
Pondělí 19.00–20.00hod.- Kalanetika
Středa 18.00–19.00hod.- Kalanetika

/pro ženy dříve i později narozené/
S sebou sportovní oblečení a obuv, dobrou 
náladu, pití, podložku na cvičení, ručník,

vstup 25.- Kč

Těší se na Vás cvičitelka Michaela Snášelová 
a Alena Fazorová

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

si Vás dovoluje pozvat na přednášku 
vedoucího Katedry politologie Fakulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity

doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.

Kdy: ve čtvrtek 14. února 2013 od 10.30 
Kde: základní škola, nová budova

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

Všichni jste srdečně zváni

Číhošťský zázrak 
a umučení 

P. Josefa Toufara
spojenou s videoukázkami

Bludovan 1/2013
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Lyžování se „Sluníčkem“ 

Stalo se již tradicí, že po novém roce vyjíždí děti naší MŠ na 
jeden týden do Přemyslova, kde působí „Lyžařská škola SUN“, 
jejímž maskotem je sluníčko. Tak tomu bylo i letos v týdnu od 
7. do 11. ledna. Od pondělí do pátku o půl osmé ráno děti nastu-
povaly před školkou do autobusu, který je odvážel do lyžařského 
areálu, kde se v příjemně vytopené šatně s pomocí dospělých 
každý den převlékly a přezuly do sportovního oblečení, dostaly 
svačinu, zapily ji teplým čajem a odhodlaně se vydaly na ně-
kolik stovek metrů vzdálený svah. Tam si každé ráno hlasitým 
voláním přivolaly „sluníčko“, které si společně s instruktory 
a dětmi zacvičilo a zazpívalo, a které se s dětmi každý den na 
konci výcviku rozloučilo a rozdalo drobnou sladkost. 
 V pondělí proběhly první testy našich malých adeptů lyžař-
ského umění a děti byly rozděleny do družstev. Staly se z nich 
„Gepardi“, „Koníci“ a „Sněhuláci“. Od úterý si z domova přivá-
žely vlastnoručně namalované vlajky a společně s instruktory se 
každé družstvo naučilo vlastní bojový pokřik. Každý den bylo 
znát, jak děti získávaly na jistotě. Odpovědně pilovaly techniku 
slalomu i sjezdu. Ve středu a ve čtvrtek nejzkušenější družstvo 
„Gepardů“ za odměnu dokonce vyjelo sedačkovou lanovkou na 
velkou sjezdovku a celou ji dokázalo krásně sjet. 
 Vlastní výcvik vyvrcholil v pátek. Děti si v šatně oblékly 
na lyžařskou výzbroj nachystané masky a jakoby mávnutím 
kouzelného proutku cupital celým areálem pestrobarevný prů-
vod čertů, motýlů, králů a mnoho dalších malých půvabných 
pohádkových postaviček. V dolní části dětské sjezdovky již 
čekala pod dohledem „Sluníčka“ porota složená z instruktorů 
a množství diváků, kterým děti představily svoje přestrojení. 
Za to byly odměněny pochvalnými výkřiky a potleskem. Po této 

kulturní vložce se jednotlivá družstva vydala na poslední trénink 
před nejdůležitějším závodem sezony. Malí závodníci vyjeli ve 
svých maskách bez problémů na „POMĚ“ na vrchol sjezdovky 
a zkusili si obtížnost vytyčené závodní dráhy. Po poradě se 
svými trenéry se družstva vydala ke startu. Na startu stál startér 
– „Sluníčko“, které děti postupně „pouštělo“, v cíli časoměřiči, 
kteří objektivně měřili a zapisovali výsledky jednotlivých závod-
níků do protokolu. Děti, instruktoři a přítomní rodiče, ti všichni 
dohromady hlasitě povzbuzovali. Po projetí posledního závodní-
ka jsme se sešli v cíli, kde již byl připraven ceremoniál s vyhlá-
šením sportovních výsledků. Všichni závodníci dostali medaili, 
diplom a sladkou odměnu. Tři nejrychlejší z celého startovního 
pole nakonec vystoupili na stupně vítězů. Po vyhlášení sportov-
ních výsledků byla vyhlášena a odměněna i „nejlepší maska“. 

Za kolektiv MŠ Bludov
Kouřilová Ivana, ředitelka

hanak.estranky.cz
Pro zájemce z Bludova je termín prodloužen do 10. 2. 2013
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PROPAN – BUTAN lahve
Pracovní dny 16-20 hod.

Nebo po dohodě 
tel/SMS: 608 428 155

Dr. Březiny 864, Bludov



Domácí vejce a výživa slepic bez použití syntetických doplňků

Již tomu bude rok, kdy v souvislosti se zvýšením ceny vajec, 
začal být větší zájem o domácí chov slepic. Pokud však chova-
telé nepoužívali kupované „granule“, dosti jich bylo zklamáno 
v důsledku toho, že počínaje již od nakoupených kuřic, dělali 
hrubé chyby při krmení slepic. Vzhledem k tomu, že jako jediný 
v širokém okolí provozuji veterinární ambulanci s označením 
„praktický veterinární lékař a poradce pro výživu hospodářských 
zvířat“, měl jsem možnost vyslechnout různé problémy (nejen 
z Bludova). Takže bych chtěl na ně upozornit, pokud někteří 
chovatelé i nadále mají zájem krmit slepice jen „přirozenými 
krmivy“.
 Nejdůležitější vlastností z hlediska užitkovosti slepic - nos-
nic, je nosnost - schopnost snášet vejce, která jsou významným 
zdrojem kvalitních bílkovin (viz obsah aminokyselin ve vej-
cích). Znají to například sportovci, pokud usilují o významnější 
„nárůst svalů“, avšak i lidé usilující o „štíhlou linii“ (vejce jsou 
nízkokalorické a dobře tlumí pocit hladu). Z významnějších ži-
vin jsou vejce zdrojem; Cholinu (vit.B8), Riboflavinu (vit.B2), 
Vitamínu B12…, které při denní spotřebě 100 gramů vaječné 
hmoty, představují i více jak 50% denní potřeby těchto živin. 
Dále to jsou vitamíny rozpustné v tucích (A,D,E), které jsou 
obsaženy jen ve žloutku, kdežto bílek obsahuje jen vitamíny 
ve vodě rozpustné (vitamíny skupiny B). U mladších lidí jsou 
vejce důležité například v období těhotenství. U starších lidí 
vejce představují důležitou prevenci před ztrátou paměti a vi-
dění (oproti tomu viz „mýty“ o cholesterolu ve vejcích- ztrácení 
paměti). Předpokladem však je, aby spotřeba vajec nebyla vyšší 
jak 1-2 kusy denně, přičemž ještě nižší by měla být u lidí s cuk-
rovkou - při sklonu k srdečně cévním nemocem. 
 Z hlediska kvality vajec, již pouhým okem lze ji „testovat“, 
podle vzhledu a barvy žloutku.
 Žloutek má tvar zploštělé koule o průměru 32-40 mm, objem 
žloutku slepičího vejce je asi 16-17 cm3. Důležitá je „pevnost“ 
takto konfigurovaného žloutku. Nižší pevnost až „rozplizlost“ 
žloutku je znakem méně kvalitních nebo méně čerstvých 
(starších) vajec. 

slepic. Avšak jen „přirozené karotenoidní pigmenty“ (beta karo-
ten) při krmení slepic (úsušky pícnin) zbarvují také běháky, kůži 
a tuk drůbeže. Takže z domácích chovů je u spotřebitelů nejen 
vyšší zájem o „zbarvené žloutky“, ale rovněž o vynesené slepice 
(„žluťásky“), ve srovnání se slepicemi z velkochovů. Avšak ne 
vždy tomu tak je, což znám z vlastní praxe, když při stejné vý-
živě „brojlerových kuřat“ s vysokým přísunem úsušků „kopřiv- 
vojtěšky“ jsou někdy (podle plemene) kuřata s kůží- podkožím 
zbarveným žlutě a jindy ne. U ještě živých kuřat to lze rozeznat 
podle barvy běháků.
 Jako krmná aditiva se prodávají syntetická barviva (např. 
žlutý lutein a červený kantaxantin). Zabarvení žloutku lze libo-
volně upravovat. Podle „barevného vzorníku“ se vybere vhodná 
barva a z tabulky se určí množství, popřípadě vzájemný poměr 
žlutého a červeného barviva v krmné směsi. Hmotnost žloutku 
ve vaječníku se rychle a poměrně rovnoměrně zvyšuje posled-
ních ca 7 dní před ovulací. Plný efekt přídavku barviv do krmiva 
se proto může projevit na vybarvení žloutků teprve po uplynutí 
této doby.
 Údaje z odborných médií ČR; týkajících se „cholesterolu“
 (viz; vejce z malochovů „údajně“ obsahují více cholesterolu, 
než vejce slepic z velkochovů!), viz například; Jsou domácí vej-
ce lepší než vejce z velkochovů? (Českomoravská drůbežářská 
unie, 2009);
 Domácí vejce se zdají být chutnější než vejce z velkochovů, 
což je dáno tím, že se obvykle konzumují brzy po snesení. Slo-
žením se příliš neliší, domácí vejce však mívají více nasycených 
mastných kyselin a cholesterolu než vejce z velkochovu. Mnoho 
spotřebitelů považuje vejce za nezdravá kvůli vysokému obsahu 
cholesterolu. Dnes existuje mnoho vědeckých výzkumů, které 
ukazují, že jednostranný a zjednodušený pohled na cholesterol 
není správný. Cholesterol je v určité míře nezbytný pro řadu 
funkcí organismu ( je potřebný pro tvorbu vitamínu D, někte-
rých hormonů a žlučových kyselin). Lidský organismus si ho 
tvoří sám a to nejen z potravy, která obsahuje cholesterol, ale 
i z potravy s vysokým obsahem tuků. Cholesterol se váže na 
lipoproteiny (LDL s nízkou hustotou a HDL s vysokou hustotou) 
a s frakcí LDL je přenášen do cév, kde se usazuje a ucpává je 
(„zlý cholesterol“). Naopak s frakcí HDL je přenášen do jater 
a vylučován z organismu („hodný cholesterol“). Z tohoto hledis-
ka vejce sice obsahují poměrně hodně cholesterolu , ale obsahují 
zároveň i další složky, které přispívají k převaze HDL chole-
sterolu. U zdravých jedinců tak konzumace 1-2 vajec denně je 
naprosto bezpečná.
 Oproti tomu odborná zahraniční média (Výživa slepic - nos-
nic s možností spásat zelenou trávu);
 Již od 70. let minulého století byly ve světě publikovány stu-
die o tom, že „domácí slepice“, které mají možnost „spásat zele-
nou trávu“, snášejí vejce lepší kvality než slepice z velkochovů. 
Nakonec souhrnně, v roce 2007 toto bylo v USA zveřejněno 
(viz na internetu; Mother Earth News, chicken and egg page) 
tak, že slepice konzumující trávu „ad libitum“ mají ve vejcích 
méně; o 1/3 cholesterolu, o 1/4 nasycených mastných kyselin. 
Naopak více; o 2/3 vitaminu A. Dále potom; 2x více „omega
-3 kyselin“, 3 x více vitaminu E, sedmkrát více beta- karotenu 
(a 5 x více vitaminu D). Přehledně viz tabulku, kde v horním 
řádku jsou údaje z halového chovu (výživa slepic výhradně krm-
nou směsí- bez „trávy“), ve spodním řádku jsou údaje z venkov-
ního chovu (možnost slepic spásat trávy), obsah živin je uváděn 
ve 100 gramech vaječné hmoty;

 Barva vaječného žloutku je podmíněna přítomností pigmen-
tů, jsou to především xantofyly a karoten, přirozeně se vysky-
tující v krmivu drůbeže (žlutá kukuřice, sušená vojtěška, senná 
moučka…). Avšak jen karoten (zejména beta- karoten) je provi-
taminem (prekursorem) vitaminu A. Přitom však, beta- karoten 
ve stravě lidí je významnou prevencí před výskytem „nádoro-
vých nemocí“. Z rostlinných krmiv nejvíce beta-karotenu obsa-
huje vojtěška- lucerka (ještě více kopřivy). Vzhledem k tomu, že 
v recepturách komerčně vyráběných krmných směsí již nejsou 
obsaženy „úsušky pícnin“; tak nejen v ČR, ale i ve státech EU je 
v nich povoleno používat „syntetické pigmenty- barviva“, které 
jsou schopny „vybarvit žloutek“ podle požadavků chovatele 
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Ustájení Vitamin E Vitamin A Beta karoten
Omega-3 

mast. kyseliny 
Cholesterol

Nasycené 
mastné kys.

mg m.j. mikrogramy gramy mg gramy

Halové 0,97 487 10 0,22 423 3,1

Venkovní 3,73 792 79 0,66 277 2,4

Údaje o vejcích od slepic ustájených v halách jsou od USDA 
(Ministerstvo zemědělství USA). Z téhož zdroje jsou následující 
údaje o vaječné bílkovině- o obsahu jednotlivých aminokyselin 
v gramech (celkem 12,6 g bílkoviny/100 g vaječné hmoty); 

Isoleucin 0,686 Tyrosin 0,513 Kys.glutamová 1,644

Leucin 1,075 Valin 0,767 Glycin 0,423

Lysin 0,904 Arginin 0,755 Prolin 0,501

Methionin 0,392 Histidin 0,298 Serin 0,936

Z toho vyplývá, že slepičí vejce jako taková (domácí i halové) 
jsou zdrojem kvalitních bílkovin. Z výše uvedeného však vyplý-
vá, že „domácí vejce“ jsou českými odbornými médii „podhod-
nocována“ (údajně mají vyšší obsah cholesterolu a nasycených 
mastných kyselin, je vyšší riziko onemocnění salmonelózou…), 
když zahraniční média mají zkušenosti opačné. Avšak důleži-
tým styčným bodem při obou odlišných hodnoceních je to; zda 
„domácí vejce“ pocházející od slepic s možností v krmné dávce 
přijímat dostatek „pícnin“ a to v zeleném nebo sušeném stavu 
(je samozřejmé, že slepice zavřené ve chlívku, krmené například 
jen „máčenou pšenicí“ mají horší kvalitu). Problémem komerč-
ně vyráběných krmných směsí v ČR (EU) je naprostá „absence 
úsušku pícnin“ v recepturách krmných směsí pro drůbež. Tyto 
horkovzdušným způsobem uměle sušené lze snadno nahradit 
„šrotovaným senem“ za předpokladu, že sušení pícnin probíhá 
za minimálně možného působení slunečních paprsků, v zájmu co 
nejvyššího uchování vitaminů, zejména beta- karotenu (dosouše-
ní na sušácích, na půdě…). V podstatě každý chovatel má mož-
nost zásobit se senem z kopřiv, které je nejvhodnější sekat těsně 
před květem (obvykle se jedná o cca jeden týden koncem květ-
na). Z výzkumů poslední doby vyplývá, že optimální dávkování 
je cca 4% „sena“ do krmné směsi (při vyšším obsahu jak 8% již 
výrazně klesá využitelnost ostatních živin z krmné směsi). 

Vlastní zkušenosti;
Při krmení slepic i brojlerových kuřat; používám z obilovin
(100%) výhradně jen pšenici z důvodu jejího nejvyššího obsahu
bílkovin. Odporuje to však všeobecným zásadám, když je
rovněž a ještě více u drůbeže doporučována kukuřice. Dokonce
používám i jemné síto ve šrotovníku (pro drůbež se doporučuje
hrubší šrotování). Předpokladem však je zařazení 4-8 % (šro-
tovanéhosena) do krmné směsi. To by však bylo málo platné
z důvodu „samotřídění“( tomu se předchází granulováním- „gra-
nule”), což by byl problém zejména při výživě slepic, při zkr-
mování „sypké“ krmné směsi (při vysokém zastoupení těžkého
a sypkého krmného vápence). Avšak i při zařazení 6% vápence 
do krmné směsi vyplývá (viz tabulky; norma potřeby oproti 
skutečnosti), že při cca 80% snášce by bylo vápníku nedostatek. 
Proto kromě této směsi je třeba do krmítek (při vyšší snášce) 
„přikládat“  i vaječné skořápky. Takže krmnou směs je třeba 
před zkrmováním zvlhčovat; na cca 1 kg krmné směsi dát 1/4 
litru vody a řádně promíchat. Pro dosažení ještě lepšího účinku 
(zejména v zimním období) zvlhčit stejným množstvím plnotuč-
ného mléka (zdroj; prodejna Bludovská, a.s.; cena 12,-Kč/ litr).  

Souhrn z hlediska ekonomických parametrů „malochovu 
nosnic“ (příklad; 10 nosnic- slepic; 80% snáška)  

Obsah živin v 1 kg krmiva;
ME Bílkoviny Tuk Kys. linol. Vláknina Vápník Draslík

MJ gramy gramy gramy gramy gramy gramy

Kukuřice 13,5- 14 85 50 17,8 23 0,4 3,4

Ječmen 11,5 100 21 9,1 40 0,7 3,4

Pšenice 12,5- 13 120- 130 20 8 22 0,7 4,1

Sója- šrot 9,5 460 17 4,7 51 3,3 21

Seno 4,2 180 31 3,9 239 14 16

Stolní olej 36 1000 400

Vápenec 385

Poznámka; Z rostlinných (stolních) olejů bývá nejvyšší obsah 
kyseliny linolové ve slunečnicovém oleji (50- 75%), v řepko-
vém oleji pouze 15- 25%. Řepkový olej však obsahuje i další 
ještě důležitější mastnou kyselinu „linolenovou“(5-15%), takže 
je vhodné v praxi oba oleje střídavě používat (nejen při výživě  
drůbeže, ale i lidí). 

Norma pro nosnice v období snášky (denní potřeba živin);
ME Bílkoviny Tuk Kys. linol. Vláknina Vápník Draslík

MJ gramy gramy gramy gramy gramy gramy

11,5 160- 170 50- 70 14- 15 maxim. 70 37- 39 6

Krmná směs (doma připravovaná) obsahuje; pšeničný šrot 
(70%), sojový extrahovaný šrot (15,5%), krmný vápenec (6%), 
šrotované seno vojtěšky (4%), stolní olej(4%) a kuchyňskou sůl 
(0,5%);
Složení a obsah živin v 1 kg krmné směsi;

ME Bílkoviny Tuk Kys. linol. Vláknina Vápník Draslík

gramy MJ gramy gramy gramy gramy gramy gramy

Pšenice 700 9 87,5 14 0,6 15 0,5 2,4

Sója- šrot 155 1,5 71,3 2,6 0,6 7,9 0,5 3,3

Vápenec 60 0 0 0 0 0 23,1 0

Seno 40 0,2 7,2 1,2 0,1 9,6 0,6 0,6

Stolní olej 40 1,4 0 40 16 0 0

Sůl 5 0 0 0 0 0 0

Celkem 1000 12,1 166 57,8 17,3 32,5 24,7 6,3

Obsah (%) a cena komponentů (Kč) v krmné směsi;
% Kč/kg Kč

Pšenice 70 5,6 3,9

Sója- šrot 15,5 14 2,2

Vápenec 6 1,2 0,07

Seno 4 3 0,12

Stolní olej 4 33 1,3
Sůl 0,5 5 0
Celkem 100 7,59

Pro lepší přehlednost uvádím několik tabulek, aby tak bylo zřej-
mé (při porovnání s normou potřeby živin), jakých až hrubých 
chyb se lze dopustit, pokud se nepoužívá komerčně vyráběná 
krmná směs. Z vyčíslených nákladů na krmení slepic vyplývá, 
že při  denní spotřebě krmné směsi ( cca 0,11 kg/ks) , jsou  ná-
klady na „krmný den“; cca 8,4 Kč. Při krmení 10 slepic a 80% 
snášce; 8 ks vajec  denně = 28,- Kč ( 3,5 Kč/ks). Takže denní 
„výdělek“  je cca 20,- Kč (přitom je u „domácích vajec“ kalku-
lováno s cenou, jaká je běžná v současné obchodní síti). Je tak 
stále dostatek čerstvých vajec s přirozeným „žluto-oranžově“ 
zabarveným žloutkem za použití přirozených krmiv (bez synte-
tických doplňků), cena za krmnou směs je asi o 25% levnější, 
ve srovnání s obchodní sítí. Pokud má někdo zájem se osobně 
přesvědčit (barva žloutku…), tak ještě v tomto zimním období 
mohu případným zájemcům prodat omezené množství uváděné 
krmné směsi (cena; 8,- Kč/kg).

Josef Hlásný
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V době, kdy jsem shromažďoval v šumperském archivu materi-
ály o bludovských spolcích před r. 1948, zaujal mne v archivní 
krabici Sokol Bludov fond označený „pozůstalost Rudolfa 
Kordase“. Domnívám se, že tyto doposud nepublikované mate-
riály zaujmou mnohé bludovské občany. Vyžádal jsem si proto 
souhlas potomků (vnuka a vnučky) Hynka Mináře a doslovně je 
přepisuji, bez jakékoli jazykové úpravy. Přetiskneme jej v Blu-
dovanu na pokračování.

Stanislav Balík st.

Okupace r. 1938 v Bludově dle svědků, psal Minář Hynek, 
bývalý úředník místodržitelsví v Brně
V pošmourný den, sobotu dne 8. října 1938, došel v 5 hodin ráno 
telefonický rozkaz štábu jednotky českého těžkého dělostřelec-
tva, který byl u mne ubytován, by se ihned vypravil na další 
ústup před německou okupační armádou, že se bude zabírati 
i páté pásmo, které se nemělo dle úmluvy zabírati. Velitelem byl 
štábní kapitán Simon. Vojsko za velkého pláče a nářku obyva-
telstva odjelo.
 Za úsvitu dne 9. října 1938 objevily se první oddíly německé 
okupační armády, husté roje velkých německých letadel kroužily 
nad vojsky pěšími a lehkým dělostřelectvem. Kolem 9. hodiny 
byly již všechny cesty a silnice a strategické body obsazeny a na 
všech zatáčkách a křižovatkách byly rozestavěny lehké rychlo-
palné dělostřelecké baterie, které zdejší lid zvědavě okukoval.
 V pondělí dne 10. října nastoupili jsme službu v kanceláři 
(dnes bývalé ROSSO pozn. S.B.) a radili jsme se, jak budeme 
dále postupovati. V obecní kanceláři byli zaměstnáni: Juránek 
František, obecní tajemník, Smolenová Emilie, úřednice a já, 
jako síla výpomocná. Službu v obecní kanceláři nastoupil jsem 
v první den mobilizace v květnu 1938 dobrovolně, na požádání 
starosty obce – Petra Zatloukala k výpomoci s pracemi mobili-
začními. Od té doby jsem tam vypomáhal a na žádost starosty 
zůstal i nadále. Za německé okupace žádal mne starosta, ježto 
ovládám dokonale německý jazyk slovem i písmem a on jen 
málo, bych zůstal dále a byl jemu nápomocen v úřadě i ve 
vyjednávání u německých úřadů. Zůstal jsem, uznav tuto potřebu.
 V prvních dnech po okupaci úřadovalo se jako obyčejně 
jen česky a na úřady zasílaly se dopisy dvojjazyčné. Několik dnů 
po příchodu něm. vojska byla ustanovena z Němců v Bludově 
usedlých organisace NDSAP. Bylo jich asi 30.
 Ihned po obsazení byly z obecní kanceláře cenné a důležité 
předměty vzaty do soukromé úschovy. Já jsem převzal do úscho-
vy stříbrný pohár, dar Přemka ze Žerotína a bronzovou plaketu, 
které jsem schoval na různých místech a po osvobození vrátil 
obci. Slečna Smolenová převzala starou cennou obecní kroniku, 
kterou schovala na půdě zámku a taktéž ji po osvobození vrátila. 
(Jaký byl další osud ukrytých a vrácených cenností, ve které 
sbírce asi skončily? pozn. S.B.) Po těchto věcech bylo velké 
pátrání, ale zachovali jsme je.
 Mnoho českých občanů vystěhovalo se do tak zvané druhé 
republiky, pozdějšího protektorátu, mezi nimi i Dr. M. Slou-
penský, syn starého doktora Aloise Sloupenského, který zde 
zůstal. (Mimochodem řečeno byl zmatek a bylo naporučeno, že 
všichni čeští učitelé mají zabrané území opustiti, což bylo jed-
nou zásadní chybou zemské šk. rady. Mnozí zůstali a učili dále 
česky.) Obec zůstala bez obvodního lékaře, kterým M. Sloupen-
ský byl. Zakrátko přihlásil se do obce lékař Dr. Trappl z Prahy, 
Čech, který se v Bludově přihlásil za Němce. V prvním čase se 

zdálo, že bude žít s námi v míru a pokoji, ale již po krátkém čase 
přesvědčili jsme se, že je to krutý Němec-renegát. Byl jmenován 
krajským vedením NDSAP Ortsgruppenleitrem -pověřencem- 
a ihned ukázal, jaké jest jeho pravé smýšlení.
 Vše, co bylo české, bylo mu solí v očích. Po vesnici dal 
vyvěsiti skřínky pro sdělení NDSAP a plakáty propagační. Jedna 
taková skříňka se ztratila. Případ vyšetřovalo četnictvo a bylo 
usneseno ve schůzi NDSAP, že bludovští občané musejí u skří-
něk držeti stráž a jsou zodpovědni za každé poškození a ztrátu.
Když se starostovi podařilo dokázati, že skřínku ukradli Němci 
sami, aby měli příčinu k represáliím, byl tento rozkaz odvolán.
 Také do českého úřadování zasahoval, omezil české dopiso-
vání, v úřadě jinak nemluvil nežli německy, když na něj někdo 
česky mluvil, odpovídal jen německy. Ale i přes jeho zákaz zapi-
sovalo se všechno česky. Starosta byl oproti moci NDSAP úplně 
bezmocný.
 První kroky k jeho odstranění (Trappla pozn.S.B) byly pod-
niknuty v Praze. Dopsal jsem do Prahy, kde studoval na české 
universitě, došla odtud odpověď, která nás před ním varovala 
a bylo i sděleno, že byl i členem Sokola v Praze. Když toto bylo 
zjištěno, byla podána nepřímo zpráva na Landrát (Landrátem byl 
Dr. Kessler v Šumperku) a jeho vliv byl tímto značně omezen. 
Boje starosty Zatloukala a Dr. Trapplem se stupňovaly. Když se 
Trappl dozvěděl, že jsme proti němu něco podnikli, vyhrožoval 
nám, že kdyby věděl, kdo mu tohle nadrobil, tomu že by se smr-
telně pomstil (jeho vlastní slova).
 Koncem roku 1938 byly provedeny první odvody, které pro-
běhly bez příhody. Boje mezi starostou Zatloukalem a Dr. Trap-
plem se stupňovaly a měly za následek propuštění Dr. Trappla 
z funkce ortsgruppenleitera a v krátkém čase byl povolán 
k vojsku.

Do textu Hynka Mináře vepsal osobní vzpomínku na Dr. 
Trappla R. Kordas st.:
Tady jsem povinen doplniti Minářův zápis mojí osobní příhodou, 
která zasahuje do činnosti toho bezcharakterního Dr. Trappla. 
Byl jsem nucen před ohlášenou operací oboustranné kýly v ne-
mocnici v Olomouci opustiti Bludov a uchýliti se do Olomouce 
ke své dceři, se kterou jsme žili v Bludově ve společné domác-
nosti na domku č. 355. Zeť můj, manžel mé dcery, byl ustanoven 
úředníkem čsl. st. drah na ředitelství v Olomouci, kam se v září 
odstěhovala rodina mého zetě. Po měsíci samostatného bydlení 
v domě, který jsem dceři věnoval, se udála pro nás tak poni-
žující okupace pátého pásma naší republiky. Byl jsem varován, 
abych odjel do nezabraného území. Tato výstraha a operace mne 
přinutily, abych se částečně odstěhoval a vyčkal, co se dále usku-
teční v tomto zmatku, domnívali jsme se, že tento nepěkný čin 
Němců bude odsouzen, že páté území bude republice vráceno, 
což se bohužel nestalo. Když jsem s nejnutnějším nářadím a se 
ženou se u dcery v Olomouci ubytoval, tu dostal zeť zprávu, že 
se na domě mnou postaveném v Bludově, který byl poloprázdný 
a ubytován na něm jen můj syn, se usídlila z chudobince bludov-
ského, který stojí naproti, jedna nečistá rodina s 13 dítkami. Zeť 
a dcera se obávali, že by byl dům zamořen nečistým hmyzem, 
který prý v chudobinci je domovem, usnesli se, že mne vyšlou 
do Bludova k zjištění věci a abych v obci vyjednal obsazení sluš-
nými lidmi. Opatřil jsem si povolenku k návštěvě do Bludova 
a jel do jámy lvové, do okupovaného území naší republiky. Můj 
pobyt na domku mnou vystavěném byl nápadný bludovským 
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Němcům. Co, že já tam chci a zřejmě Dr. Trappl dostal nápad, 
že musím býti trestán. Vylepil po vesnici v noci plakáty hanlivé 
na Německo a samozřejmě se soudilo, že jsem to vykonal já. 
To byl způsob Němců, že užili všech nekalých prostředků, aby 
Čecha poškodili. Nu uvěřilo se Trapplovu nařčení, že já jsem 
Německo hanobil a ráno, když jsem šel ku snídaní, bývalý 
bludovský četník, nyní ovšem Němec – Brauner. šel mi vstříc 
a ptá se mne „Jste pan Kordas?“. Ovšem, pane Brauner, což pak 
mne, jako bývalý četník bludovský neznáte?, odpověděl jsem. 
On na to nic nereagoval, nýbrž dosti ostře pravil: „Tak pojďte 
se mnou!“ Věděl jsem, co to znamená, a pravil jsem si v duchu: 
„Už je zle, někdo na mne poštval úřad“ a šel jsem na četnickou 
stanici. Tam se mne ujal vedoucí stanice nějaký Němec, takto 
dosti slušně a jaksi mírně šibalsky se mne vyptával, že jsem 
majitelem domu, což jsem popřel, že je to dům mé dcery nyní 
v Olomouci. Ptal se dále kolik to má světnic a kdy jsem to stavěl 
a kdy se to opravovalo do nynějšího stavu (je to dům naproti 
Penzionu, který dnes vlastní p. Šverdík a kde dlouhá léta ordino-
val a bydlel MUDr K. Boleslav - pozn. S.B.).
 Pak tak trochu zaměřil své vyptávání na to, proč jsem se 
odstěhoval do Olomouce? – Řekl jsem pravdu, že má žena je 
churavá, že nemůže obstarávati domácnost a že já jsem před 
operací v záznamu v nemocnici v Olomouci a mám vyčkati, až 
bude místo uvolněno pro mne. Nechtěl ovšem věřiti, neboť oni 
prý mají dosti schopných lékařů a též by mne mohli operovati. 
Vyptávání nemělo konce a oběd jsem musel promeškati. Zatím 
se lidé srotili poblíž četnické stanice, což jsem nemohl pozoro-
vati, neboť oknem jsem nemohl pohleděti. Ptal jsem se naivně, 
jestli mohu jíti k obědu, na což mi bylo řečeno, že ještě musím 
počkati. Asi o 13. hodině mne Brauner vyzval, abych šel s ním, 
že mne musí zavésti do Šumperka. Vyšli jsme z četnické stanice 
z prvého poschodí na ulici, kde stálo připraveno osobní auto 
p. Dvořáka, majitele restaurace č. 356. Kolem auta stálo mnoho 
osob obého pohlaví a tu mi napadlo, proč četník ve stanici se 
stále dívá do oken mezi rozmluvou se mnou. Lidé se dozvěděli 
o mém zatčení a chtěli prý zameziti mé odvezení do Šumperka 
a bylo na občanech znáti jejich rozčilení. Můj bývalý žák, otec 
dětí, nebál se se mnou promluviti takto: „Děkuji Vám, pane uči-
tel za vzorné vychování. S Bohem. Já nepromluvil ani slova, jen 
smekl klobouk významně. Chtěli i ostatní něco říci, ale četník 
promluvil: „Nedělejte hlouposti, rozejděte se, on bude po vy-
šetření hned propuštěn.“ Tu jeden hromotluk nebojácný vykřikl: 
„Dej mu jednu po čuni!“ Četník ho okřikl, no, no, a já věda, 
že se může něco semlít, co by mi hodně přitížilo, přinutil jsem 
šoféra, takto syna p. Dvořáka, že musel rychle odjeti, ačkoliv 
na nás od kostela volal pan starosta, bývalý můj žák Zatloukal, 
abychom počkali, že pojede s námi. Nu, ujeli jsme mu. Já byl 
v zajetí, nemysle na nic zlého, neboť jsem si byl vědom, že jsem 
nic nečestného nezpůsobil. 
 Ovšem první dojem byl zlý. Vyšetřující úředník, takto malý 
mužíček, ale ukrutný počal na mne křičeti, až mu nepěkné sli-
ny od úst lítaly, proč jsem do Bludova jezdil, když jsem odtud 
utekl? Řekl jsem, že jsem do Bludova přijel dáti do pořádku 
byt, když tam mají být usazeni němečtí četníci. To jsem ovšem 
vyzvěděl od syna, když jsem přijel do Bludova. On zas na mne: 
„ To si my spravíme bez Vás sami.“ On zas na mne: „Sokol, 
Národní jednota, učitel, všichni lidé Vás poslouchají, a proto Vy 
jste nám přišel bořiti Německo.“ Tu jsem se neudržel smíchu. 
Vykřikl: „ Nesmějte se, a co ty plakáty, to není nic?“ Udiven táži 
se, jaké plakáty? Nu ty plakáty, co jste vylepil po dědině. Já? 
táži se. Takovými darebáckými ohavnými zbraněmi já nebojuji, 

jen poctivou čestnou prací. Nu, tak kdo to po dědině vylepoval? 
Já to nemohu věděti, poněvadž jsem šel záhy spáti. Nu, nevěřil 
jsem a ptal jsem se vyšetřujícího, co plakáty vyznačovaly. No, že 
prý tam stálo, že chcem zpátky k zlatá Praha. Další vyšetřování 
trvalo až do osmé hodiny tak, že jsem byl hladný , žíznivý a una-
vený a prosil jsem o trochu vody. Byl jsem žádán, bych si vzal 
tlumočníka, když mi některá německá slova nestačí se německy 
správně vyjádřiti. Tlumočníka jsem odmítl. A tak po výslechu 
ještě zápis, který vypracoval jiný úředník, který mi pravil, že 
jsem na něj učinil dobrý dojem. Já ovšem jsem odvětil, že on by 
na mne učinil též dobrý dojem, kdyby mně dovolil odejíti domů, 
že jsem nic nezákonného neprovedl. Nu, konec byl ten, že mi 
dali zápis podepsati po přečtení a onen prvý zuřivec mi pravil 
„Kdybyste nebyl tak stár, tak jste byl ještě dnes v Dachau.“ Já 
na to: „Das weiss ich und glaube.“ (To já vím a věřím – pozn. 
S.B.). Byl jsem už drzý a odhodlán na vše nejhorší. Na moji 
žádost, aby mi alespoň dali trochu vody, mi vyhověl ten slušný 
vyšetřující a donesl mi skleničku vody a malý kousek čokolády 
a nezapomněl se optati, je-li dobrá. Přisvědčil jsem, tak jsem se 
hladov dostal do vězení. 
 Dali mne po tmě do místnosti, kde byly vojenské postele 
pro 20 lidí, což jsem se ráno druhý den teprve dozvěděl. Běžte 
si tam někam lehnouti, zněl rozkaz, když mně napřed odebrali 
peníze, nůž a jiné věci. Rozsvítili světlo na okamžik, já vyhledal 
prázdný kavalec a hned se zhaslo a zavřelo. Lehl jsem si vysvle-
čen do spodního prádla, nevěda, že ležím u otevřeného okna při 
18. stupních mrazu. Bylo to v lednu. Přikryt tenkou dekou 
unaven jsem tvrdě usnul, bezesnu. Ráno se vzbudím a nemohu 
vstáti ani choditi. Rozkašlal jsem se tak, že všech 16 spoluvězňů, 
kteří se mnou vězení prožívali, se nakazilo šerednou chřipkou. 
Do vězení přišel ústavní lékař, aby všechny spoluvězně vyšetřil 
a zavedl léčení, ale mne nevyšetřil. Můj zeť totiž žádal civilní-
ho lékaře, aby mne ve vězení navštívil a ošetřil. Nestalo se tak 
a nikdo nepřišel, báli se lékaři asi do vězení přijíti. Moje mladší 
dcera i zeť mohli mne navštíviti i v nedovolený den návštěv. 
Dcerka mi donesla citrony, řízky a jiné dobroty, i peřiny mi byly 
povoleny přijmouti, jen víno mi nesměla dáti; vypili je dozorci. 
Mě položili hned ke kamnům a zatopili a já jsem měl tu práci, 
že jsem Němce vedle ležícího léčil citronem, aby se nezadusil, 
jak jej chřipka držela. Nespal jsem celou tu dobu vězení, nemohl 
jsem snésti ten zápach výkalů, které v sudě umístěném v míst-
nosti se hromadily, neboť na záchod nesměl nikdo jíti. Dozorci 
se mnou velmi slušně zacházeli a jeden česky mluvící mi obsta-
ral vše, co jsem potřeboval. Starosta Zatloukal se přičinil o to, 
aby uznána nevina má a já byl propuštěn. 
 Někdo prozradil, že Dr. Trappl sám plakáty vyvěsil a fotogra-
foval je a mne za pachatele označil. Zatloukal zajel do německé 
obce, kde Trappl působil a tam Němce udával a pronásledoval. 
Vyžádal si dopis od tamějšího starosty, který ochotně dopis 
vyhotovil. Zatloukal předložil dopis Obrlandrátovi a ten četl 
a pravil: „ Kde jste to vzal?“ Po vysvětlení a po krátké pomlčce 
vykřikl: „ Trappl půjde na vojnu a Kordas půjde domů!“a tak se 
stalo, že jsem se dalšímu stíhání vyhnul.

Nechme dále mluviti p.H. Mináře, který pokračuje ve vypsání 
dalšího dění podepsaného dvěma svědky starostou obce p. Za-
tloukalem a četnickým strážmistrem ve výslužbě p. Štanclem.
Po Trapplovi byl jmenován jeho nástupcem poštmistr v Blu-
dově Ohmacht, který byl mírný, tichý, ale tím nebezpečnější. 
Každé sebemenší hnutí v obci hlásil krajskému vedení NSDAP 
v Šumperku, v důsledku čehož byla obec Bludov považována 
za nejbolševičtější obec v okrese.
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V tomto čase byla v Bludově zřízena první odbojová jednotka 
pod pláštíkem tarokové partie u MUDr. Aloise Sloupenského 
v Bludově. Členi byli: MUDr. Alois Sloupenský, farář Karel 
Dřímal, holič Max. Švéda a já (Hynek Minář). Bohužel všich-
ni tři jsou již mrtvi. MUDr. A. Sloupenský (+12.8.1942), farář 
K. Dřímal zemřel v koncentráku v Terezíně (+ 5.5.1945), Max. 
Švéda (+ 1942). Jen já zůstal na živu (+31.12.1963 – pozn. S.B.). 
Schůzky byly pravidelné, každý týden v úterý večer. Četnictvo 
něco tušilo ale nemohlo nám na kůži, byli jsme opatrni.
 Koncem dubna 1939 byly vypsány odvody asi 10 ti ročníků. 
Branci se usnesli, že se půjde k odvodu s hudbou. Hudba hrála 
po cestě různé pochody, ale přes Šumperk, největší německou 
baštu, rozléhaly se zvuky písní „Kde domov můj, 6. července, 
Šešulka nám píše, a jiné.“ Před odvodní místností, která byla 
v Německém domě, strhla se rvačka mezi českými branci 
a Němci (ordnery). Němci řvali Heil Hitler, Češi odpovídali 

Ať žije Moskva a zdvíhali zaťaté pěstě. Z prvního poschodí 
pozorovala celý tento výjev obvodní komise a velitel komise 
zavolal si nás – starostu a mě – jako zástupce obce k zodpo-
vědnosti. Prušácký hejtman, malý človíček s monoklem na oku, 
řval na nás podle německé manýry a vyhrožoval nám šibenicí 
a arestem s prušáckou jadrností: „ Wir sind Preusen, wer nicht 
folgt, wird gehängt – My jsme Prušáci, kdo nebude poslouchat, 
bude pověšen.“ Poslal si pro jednoho brance,kterého v zástupu 
poznal, svého pobočníka a ptal se ho, jak zdravil – takhle a zdvi-
hl zaťatou pěsť, to jest pozdrav v říši. Vy jste všichni bolševici. 
Z téhle nebezpečné situace vytáhl nás německý četnický stráž-
mistr z Bludova Becker, který, když se hejtman ptal, zda do-
vedený hrozil zaťatou pěstí, dosvědčil, že předvedený šel vedle 
něho a uvedeným způsobem ruku nezvedal a nezdravil. Tímto 
svědectvím jsme vyvázli z kriminálu.

Pokračování příště

Beletrie pro dospělé: 
1 Cartland, B. Zachraň mě láskou
2 Cabot, M.  Jak neztratit lásku
3 Hilderbrand, E. Ostrov
4 Kulhánková, Z. Narozena pod toulavou hvězdou
5 Kamaryt, L. Stříbrní poslové dobré nálady
6 Hlaváč, Z.  O srncích a myslivcích
7 Robertsová, N. Sedmé znamení
8 Stagg, J.  Návrat Pařížana
9 Žák, D.J.  Návrat Krále Šumavy
10 Walló, O.  Muž, který polykal vítr
11 Bauer, J.  Klášter kostlivců
12 Jungstedtová, M. Této tiché noci
13 Albrichtová, M. Pražská zima
14 Pittnerová, V. Pro svatý pokoj
15 James, E.L. Padesát odstínů šedi
16 Smith, L.J. Upíří deníky. Fantom
17 Potter, A.  Kde je ta holka
18 Stainforth, A. Ďáblova nevěsta
19 Howard, L. Nebezpečné vyhlídky
20 Holcová, M. Přezrálé broskve
21 Reidová, A. Leningrad
22 Mazetti, K. Rodinná hrobka
23 Taylor, P.  Doktore, bacha na ženský
24 Harper, T.  Ztracený chrám

Beletrie pro mládež: 
1 Bussell, D. Malá baletka. Ela a ledová…
2 Bussell, D. Malá baletka. Ela a kouzelné baletní…
3 Goscinny & Sempé Nové Mikulášovy průšvihy
4 Jonell, L.  Koho krysák kousne
5 Drijverová, M. Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř
6   Šmoula reportér
7 Braunová, P. Tramvaj plná strašidel
8 Miler, Z.  Hledej krtka na cestách

Mládež naučná: 
1  Schmill-Van den Berge, C. Veselé kolíčky
2  Fleková, R. Kreativní tvoření pro náctileté
3   Jaká jsi?

Dospělá naučná: 
1 Ježek, M.  Křižovatka zvaná Balkán
2 Tomislav, P. Na rozhraní věků
3 Košťálová, M. Naďa Konvalinková
4 Meyer, K.  Granátníci
5 Šmiktátorová, P. Nové vánoční nápady
6   Prostřeno 3
7 Doležalová, A. Domácí krabičková dieta

Novinky v knihovně k 17.12.2012

ZO ČSOP Bludov a Obecní lesy s.r.o. Bludov 
Vás srdečně zvou na 

výstavu fotografií s přírodní tématikou 
autora Vojty Krejčího

„KRÁSY NAŠÍ KRAJINY    
VE FOTOGRAII“

Vernisáž výstavy : 
Čtvrtek 21.února 2013 – začátek v 18:00 hod

 v Oranžerii u zámku Bludov 
       

Výstavu je možno shlédnout :
Pondělí - pátek 7:00-17:00, v sobotu 8:00-11:00

Výstava potrvá do konce března 2013

POZOR - DALŠÍ KOSMETIKA 
V KULTURNÍM DOMĚ BLUDOV
ve čtvrtek 7. a 21. února 2013 (12-18 hod.)    

Tel.: 606 026 220
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Nohejbalový turnaj

26. prosince 2012  jsme uspořádali v bludovské sokolovně už 
29. ročník nohejbalového turnaje. Účastnilo se 9 tříčlenných 
družstev. 
Touto cestou děkujeme těm, kteří turnaj sponzorovali:
• Bludovská a.s. • Hostinec U Tomášů • Kulturní dům Bludov 
• Ing. Ston Pavel • Potraviny Urban Petr  
•  Hostinec Pod kostelem J. Nimrichtr • Pneucentrum Matěj  
• Sokol Bludov • Bryx Libor  •  Moudrý Pavel  
•  Čech Jaroslav  •  Siegl Petr

Za místní nohejbalisty Evžen Fazor, Libor Bryx, Petr Siegl.
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1. místo - Vikýřovice-Ruda nad Moravou

2. místo - Bludov

3. místo - Bistro 7. místo - Čmeláci Chromeč

6. místo - Kroupovka Bludov

5. místo - Brka Sudkov

4. místo - Hospoda Chromeč



Tříkrálová sbírka 2013

Potřinácté se na začátku ledna rozešlo po Bludově několik 
skupinek tříkrálových koledníků, aby roznášeli poselství lásky 
a milosrdenství. S křídou a pokladničkou obcházely obec, vy-
bírali příspěvek na potřebné a těm, kdo chtěli, napsali na dveře 
vzkaz-prosbu: K+M+B+2013: Christus mansionem benedicat, 
Ať Kristus žehná tomuto příbytku v roce 2013.
 Sbírku celostátně organizuje Charita ČR, v Bludově je 
už několik let hlavním organizátorem Petr Juránek, kolednické 
skupinky se sestavují z místních skautek a skautů. Letos kole-
dovalo sedm skupinek. Letos přišel po pěti letech růstu nepatrný 
pokles, vybralo se o 253 Kč méně než loni, vykoledovalo se 
55.027 Kč. Potěšitelné je, že se již počtvrté za sebou vybralo 
přes 50.000 Kč.

Výsledky sbírky v Bludově
V průměru na jednoho obyvatele Bludova to vychází na 17,50 
Kč. V roce 2012 se v Bludově vybralo 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 třináct ročníků sbírky vybralo 
v Bludově skoro půl milionu – 535.431,80 Kč.
480.404,80 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 1.781.391 Kč (o cca 41.000 Kč více než loni), 
v olomoucké arcidiecézi cca 21 milionů Kč.
 Téměř ve všech okolních obcích došlo k mírnému poklesu 
v porovnání s loňskem – vyšší celkový výběr je způsoben pře-
devším koledováním ve více obcích než v loňském roce. V Sud-
kově se vybralo 13.228 Kč (12 Kč na obyvatele), v Postřelmově 
58.879 Kč (18 Kč/obyv.), v Chromči 21.045 (37 Kč/obyv.), 
v Bohutíně 10.281 Kč (13 Kč/obyv.), v Novém Malíně 50.140 
Kč (15 Kč/obyv.) a v Šumperku 89.236 Kč (3 Kč/obyv.). 
V Bludově se po čase zase vybralo více než v Rudě nad Mora-
vou (53.365 Kč, 21 Kč/obyv.), naopak víc se opět vybralo ve 
Velkých Losinách – 59.945 Kč (22 Kč/obyv.).

Díky všem za štědrost, která pomůže – nemocným, lidem bez 
domova, matkám v nouzi. Díky koledníkům malým i velkým, 
kterým sice letos nemrzlo, přesto obejít velký Bludov není žádný 
med ani v sebelepším počasí. Společně si přejme, aby nás a naše 
blízké Pán Bůh v letošním roce chránil.

Stanislav Balík – Ježek
vůdce skautského střediska Františka 

Pecháčka Bludov
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V Bludově vyroste unikátní muzeum plné zábavy

Březinův statek (čp. 37, u obchodního domu) čeká v letošním 
roce velká rekonstrukce. Půjde-li vše hladce, bude už příští rok 
vítat první dětské návštěvníky. Stane se z něj Hravé muzeum 
Jeseníky. To nabídne zábavné expozice v interiéru i venkovní 
dětská hřiště. 
 „Nepůjde o klasické muzeum, ale o zábavní centrum, jehož 
interaktivní expozice nabídnou to nejzajímavější z Jeseníků. 
Součástí budou také dětská venkovní hřiště, včetně vodního hřiš-
tě. Cílem „muzea“ je nabídnout poznání formou zábavy. Žádné 
nudné exponáty a vitríny, jen hry a zábava. Tato koncepce je 
ojedinělá i na celém území Česka,“ vysvětluje autorka nápadu 
Tereza Schreiberová z občanského sdružení Jeseníky přes hra-
nici. To je iniciátorem a realizátorem velkého projektu. „Naše 
sdružení už léta realizuje dílčí projekty rozvíjející cestovní ruch 
v Jeseníkách. Naši vlajkovou lodí je například gastronomický 
festival Chuť Jeseníků,“ představuje sdružení jeho předsedky-
ně. V muzeu najdou návštěvníci například expozice o jesenické 

gastronomii, historii, turistických zajímavostech, přírodě i lá-
zeňství. Samostatná expozice bude věnována také obci Bludov. 
„Muzeum bude otevřeno všem, hraníčko u nás najdou i batolata 
a dospěláci,“ doplňuje Schreiberová. 
 Členové sdružení Jeseníky přes hranici očekávají vysokou 
návštěvnost muzea z jednoho prostého důvodu: „V případě 
špatného počasí není široko daleko žádná zábava pro děti. 
A když dětští lyžaři odjedou ze sjezdovky, jediným programem 
jim zůstává krytý bazén.“
 Projekt dostal zelenou od Regionálního Operačního Progra-
mu Střední Morava, Evropská unie na jeho realizace přispěje 
necelými deseti miliony. Otevření muzea je plánováno na první 
polovinu příštího roku. 

Jana Bachroňová, 
místopředsedkyně o.s. Jeseníky přes hranici

Bludovan 25

Bludovan 1/2013

Nebojsa v čarovném lese, 6. 1. 2013
FOTOKROUŽEK
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