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Bludovan

Vánoční překvapení
Vážení spoluobčané,
vaše obec pro vás připravila v nadcháze-
jící adventní čas a vánoční svátky malé 
překvapení. Právě tyto dny hodlá obec 
ozvláštnit vánočními melodiemi, které 
pro vás zahraje zvonkohra.
 Zvuk zvonkohry si vás pokusí pod-
manit v pracovní dny po půl osmé ráno, 
kdy děti chodí do školy, dále pak krátce 

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 12. prosince 2016  

od 18:00 hod. proběhne  
v kulturním domě 10. zasedání 

zastupitelstva obce.

Všichni jste srdečně zváni.

KULTURNÍ DŮM BLUDOV 
A OBEC BLUDOV

VÁS ZVOU NA

Adventní 
koncerty  2016

II. adventní koncert
PETROF PIANO TRIO

Neděle 4. prosince 2016 ve 14:00 hod.
Kulturní dům Bludov

III. adventní koncert
TOQUE DE SILENCIO

Neděle 11. prosince 2016 v 18:00 hod.
Kulturní dům Bludov

IV. adventní koncert
CLASIC BAND

Neděle 18. prosince 2016 v 17:00 hod.
Kostel sv. Jiří v Bludově

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ 
BUDE VĚNOVÁNO 

CENTRU POMNĚNKA ŠUMPERK

po poledni a před půl šestou večerní.
 O sobotách a nedělích zvonkohra za-
hraje dopoledne po půl dvanácté a odpo-
ledne po šestnácté hodině.
 A ještě technická poznámka: zvonko-
hra je šířena pomocí 4 tlakových repro-
duktorů z centra obce a nemá nic společ-
ného se systémem veřejného rozhlasu.
            Ing. Pavel Ston, starosta obce

Výstava

Výstava Lovecké chaty v Jeseníkách byla 
zahájena vernisáží 15. listopadu 2016. 
Po fanfárách, které zatroubil pan Bar-
tošek, přivítal hosty Ing. Milan Klimeš, 
předseda organizace ČSOP Bludov, která  
výstavu pořádá ve spolupráci s KD  
Bludov.
 Přednáška autorky výstavy, paní 
Zdeňky Jordanové, možná je lépe říct  
povídání o loveckých chatách, mělo mezi 
90 zúčastněnými velký úspěch. Návštěv-
níci si prohlédli více než 100 fotografií 
loveckých chat, lesních studánek nebo fotografie „Svět očima 
kadibudky“,  přečetli si ukázky z kronik chat a dozvěděli se 
něco málo i o zaniklých chatách.
 Atmosféru lovectví a myslivosti dotvořilo pivo a guláš,  
který uvařili ochranáři, a škvarkové pomazánky paní Jordanové.
 Výstava je otevřena do 14. 12. v úředních hodinách KD  
a o víkendech od 10:00 do 16:00 hod.
 Na prohlídku výstavy zvou členové ČSOP Bludov, kteří  
výstavu ve spolupráci s autorkou Zdeňkou Jordanovou, připravili.

Za ZO ČSOP: Ing. Marie Krejčová
Foto: Ing. Josef Baslar
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Sbor pro občanské 

záležitosti Bludov a 
Kulturní dům Bludov 

přejí všem občanům krásné 
svátky vánoční a mnoho 

zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém roce 2017  

 

 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce přeje 
 

Obecní úřad Bludov 
 

Všem čtenářům Bludovanu
klidné Vánoce, pevné zdraví,

mnoho radosti a úspěchů
v novém roce 2017

přeje redakční rada.
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Pokud máte doma hodně starého papíru a do modrých  
kontejnerů po obci se nevleze, můžete starý papír zavést 
do budovy sběrného dvora, která se nachází nad zámkem  
u vjezdu do Bludovské a.s. (viz. mapka). Papír mějte sváza-
ný v balíčkách nebo naskládaný v krabicích. 

Dovoz papíru je zapotřebí předem domluvit s paní Lucií 
Šoupalovou na telefonu 583 301 436,  605 254 426 nebo 
mailem soupalova@ou.bludov.cz. Jestliže se tato možnost 
osvědčí, stanovíme na sběr papíru pevnou otevírací dobu.

Lucie Šoupalová
referent ŽP OÚ Bludov

V roce 2017 dochází ke změně ve frekvenci svozu plastů  
ve žlutých pytlích a kartonů/tetrapaků v červených pytlích,  
který se obvykle koná v sobotu. Nově bude svoz probíhat 
1 x měsíčně, konkrétní data jsou uvedena níže. Posílením  
tohoto svozu si slibujeme více sesbíraných plastů z domácností  
a zapojení dalších občanů do třídění, jelikož už nebudou muset  
shromažďovat pytle 2 měsíce jako doposud. Připomínám, že je 
stále zapotřebí zachovat oddělený sběr obou odpadů, tj. plasty 
do žlutých pytlů a kartony/tetrapaky od mléka do červených pytlů. 
Termíny svozů pro rok 2017:

Obecní úřad Bludov žádá všechny občany, kteří jsou 
vlastníky stromů rostoucích v blízkosti komunikací, 

aby nenechávali růst větve příliš do průjezdního profilu 
komunikací. Stěžují tak průjezd větším automobilům, 

například popelářským. Zbytečně se ničí větve stromků 
i karoserie vozů. Za udržování řádného stavu stromů  

a keřů všem majitelům děkujeme.
 Obecní úřad Bludov

SBĚR PAPÍRU ZMĚNY VE SVOZU PLASTŮ A KARTONŮ/TETRAPAKŮ 
V PYTLÍCH PRO ROK 2017

Pokladna otevřena do 21.12.2016 včetně. 
Od 22.12.2016 do 30.12.2016 bude pokladna uzavřena.

PRŮJEZDNOST MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

14. ledna  
11. února 
11. března 
8. dubna 

6. května 
10. června
8. července 
12. srpna 

9. září  
7. října  
4. listopadu 
9. prosince

Provoz Obecního úřad Bludov 
v době vánočních svátků

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

Nevyhazujte žádné staré a nové pohlednice, známky,  
obálky, korespondenční lístky, kalendáříky,  

svatební oznámení atd.
Věnujte je sběrateli. Předem děkuji.

Karel Adam, Tř. A. Kašpara 533, 789 61 Bludov

   Lékárna Bludov
 změněná pracovní doba:

Pondělí   8:00 - 13:00 hod.
Úterý   13:00 - 16:00 hod.
Středa  8:00 - 13:00 hod.
Čtvrtek   8:00 - 15:00 hod.
Pátek   8:00 - 12:30 hod.

Bohoslužby o Vánocích 2016 v Bludově
24.12.  ŠTĚDRÝ DEN   15:00	 mše	sv.	pro	děti
   22:00		 půlnoční	mše	sv.
25.12.  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ      10:30	 slavnostní	mše	sv.	
26.12.  Svátek sv. Štěpána  10:30	 slavnostní	mše	sv. 
31.12.  SILVESTR  16:30	 mše	sv.	na	poděkování
   24:00	 mše	sv.	u	kostelíčka
  1.1.   NOVÝ ROK   10:30	 slavnostní	mše	sv.

Pokojné prožití adventního času, požehnané Vánoce 
a vše dobré v novém roce 2017 všem přeje
P. Mgr. Otto Sekanina, bludovský farář

 Těšíme se na vaši návštěvu s vánočními dárky.
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Bludovské (tentokráte nejen bludovské) zajímavosti  aneb Jistě víte, že ……….

…….zelená větvička o Vánocích od nepaměti symbolizuje  
světlo a příchod nového života. Jednou z podob je i vánoční 
stromek, který poprvé v Česku dle dochovaných záznamů  
postavil v místnosti a slavnostně nazdobil ředitel pražského 
Stavovského divadla Karl Liebich v Praze roku 1812. Odtud 
se zvyk pozvolna šířil na venkov. Stromeček se v chalupách 
věšel nad stůl a leckde i  špičkou dolů………..

……….venkovský předchůdce vánočního stromečku se na-
zývá VRKOČ. Vrkoč symbolizuje zdraví, bohatství a úro-
du. Vrkoč znamená zapletený cop, o Vánocích cop z těsta.  
Z kynutého těsta se upečou věnce, které se skládají na sebe  
a zdobí se větvičkami zimostráze, špejlemi se sušeným  
ovocem, jablky a mašlemi. Největší vrkoč míval pět pater…..

…… jablko a červená barva  jsou symbolem Vánoc. Vyjadřují 
zdraví, plodnost a ochranu………………

1/  V příběhu bludovské farnosti sv. Jiří  „ Pozdvihni se duše  
 z prachu“ píše Stanislav Balík mimo jiné i o osudech  
 bludovských farářů.   

  V září 1939 přišel na bludovskou farnost novosvěcenec  
 kaplan Oldřich Koutný. Bludov se stal jeho první a zároveň  
 poslední řádnou farností. 3. května 1944 byl spolu  
 s farářem Karlem Dřímalem a několika dalšími bludov- 
 skými občany kvůli spolupráci s odbojem zatčen gestapem 
  (str.205).

A právě zde bych chtěla doplnit tuto informaci o výpověď  
pamětníka – paní Věry Matýskové z č.p. 534, tehdy dvaadvace-
tileté dívenky Věrky Cabejškové.
 …… „někdo z Bludováků ( už si nevzpomenu kdo) k nám 
přiběhl a řekl mi, že mám dneska odpoledne čekat u vlaku na 
pana faráře Koutného a upozornit ho, aby nechodil na faru, 
že tam na něho čeká gestapo. Čekala jsem tedy kolem sedm-
nácté hodiny na „chromečském“ nádraží. Přijel vlak od Rudy,  

Z výpovědi pamětníků
z něho vystoupil pan farář a já mu sdělila, co měla. Dodala  
jsem informaci, že má jít do Chromče, kde má domluvené uby-
tování u Horáčků na výměnku ( jméno už paní Matýsková neví 
zcela přesně).
 Pan farář Koutný nabídku odmítl ze strachu, aby někoho  
dalšího nepřivedl do nebezpečí.
 Víte, současně už byl zatčen i pan farář Dřímal, tak to bylo 
faráři Koutnému asi proti mysli“………..
 Možná byla paní Matýsková jedna  z posledních, kdo  
s panem farářem před zatčením mluvil.

2/  Druhou zajímavostí je stavění křížů na polích. Paní  
 Matýsková  vzpomíná,  jak v průběhu války a  krátce  
 po válce, byly na farském poli ( pole naproti cestě do lázní)   
 v sezóně osazovány tři dřevěné kříže, které měly  
 vlastníkům polí  zajistit bohatou úrodu a hojnou sklizeň.

Eva Kösslerová

 

Tříkrálová sbírka 2017 & Betlémské světlo 2016

V lednu 2017 proběhne opět celostátní 
Tříkrálová sbírka, znovu i v Bludově. 
Místní skautky a skauti budou koledo-
vat v sobotu 7. ledna 2017 od 8.30 do 
časného odpoledne. 

 Někdy v této době by k vašemu domu měli zavítat tříkráloví 
koledníci s úředně zapečetěnou pokladničkou označenou logem 
charity a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jménem a čís-
lem pokladničky. Koledníci spolu se zpěvem tříkrálové koledy 
budou prosit o příspěvek pro potřebné – chudé, nemocné, bez 
domova, v nouzi. Z minulých let víme, že se k vám nedozvoní-
me či nedoklepeme – zvoníme na špatný zvonek nebo zvonek 
nefunguje či ho neslyšíte. Pokud se tedy náhodou nepotkáme, 
věřte, že to není z naší strany zlý úmysl.
 Pokud bychom se minuli a Vy přesto chtěli do Tříkrálové 
přispět, můžete i jinými způsoby, než přispět rovnou do kasič-
ky: Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 
87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky 
jde 28,50 Kč. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání 
DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 vám každý měsíc bude 
automaticky odečtena částka 30 Kč.
 Nebo můžete peníze poslat na sbírkový účet 66008822/0800, 
variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 
558 (bezhotovostní převod), specifický symbol: jakékoli číslo.
Přispět lze i za pomocí platební karty – na této webové adrese: 
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/

Komu výtěžek sbírky pomáhá? Z daru,  
který vhodíte koledníkům do kasičky,  
pomůže největší část přímo v Bludově nebo 
nejbližším okolí. Zhruba desetina výnosu 
pomůže potřebným v zahraničí – postiže-
ným hurikány, zemětřeseními apod. Pouze 
5 % jde pak na celostátní projekty a režie 
sbírky.
 Nápis, který koledníci na Vaše přání na Vaše dveře či veře-
je, píšou požehnanou křídou - K+M+B 2017 – znamená Chris-
tus Mansionem Benedicat – Nechť Kristus žehná tomuto domu  
v roce 2017.
 Ještě předtím, jako každý rok od roku 1990, přivezeme do 
Bludova Betlémské světlo, které zvěstuje pokoj lidem dobré 
vůle. Starým a nemocným lidem je budeme roznášet v pátek  
23. prosince 2016 od 14.00. Zároveň bude k dispozici i v kostele 
při štědrovečerní mši svaté.
 Díky všem za úspěšný rok 2016: dětem, rodičům, zvláště ale 
skautským dobrovolníkům – rádcům a vedoucím, kteří zdarma 
věnovali stovky, možná i tisíce hodin svého volného času našim 
dětem. Díky i obci Bludov za výraznou finanční podporu, které 
si vážíme a kterou nepovažujeme za samozřejmou. Díky i všem 
dalším, kteří nás v naší činnosti podporují.
 Všem bludovským občanům přejeme požehnané Vánoce  
a vše dobré v novém roce 2017.

Stanislav Balík – Ježek, zástupce vůdce
skautského střediska Františka Pecháčka Bludov
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Dotační program obce Bludov na rok 2017
Úvod
Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových 
příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Za-
stupitelstvo si je vědomo důležitosti aktivit občanů obce i spolků 
v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, vzdělávání, 
kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče a veřejné zele-
ně.  Z tohoto důvodu vypisuje zastupitelstvo s oporou v zákoně 
č. 250/2000 Sb., v platném znění Dotační program obce Bludov 
na rok 2017 (dále jen „dotační program“). Dotací se v tomto  
dotačním programu rozumí dotace poskytovaná na účel určený  
poskytovatelem, tzn. programové dotace (ve smyslu § 10a odst. 2  
až § 10c zákona č. 24/2015 Sb.).

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Dotační titul A) Podpora zájmové činnosti mládeže:
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný či vzdě-
lávací prvek - např. celoroční výchovná činnost v zájmových  
organizacích, pobyt v přírodě, tábory, hudební činnost, ochotnické 
divadlo a výtvarná činnost apod. 
Dotační oblast Podpora výsadby zeleně a ochrana životního  
prostředí je rozdělena do tří dotačních titulů:
Dotační titul B1) Výsadba ovocných sadů: 
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stromů 
ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových sadů 
na vlastních i pronajatých pozemcích kromě domovních zahrad).

Dotační titul B2) Ochrana životního prostředí – prevence: 
Podporováno bude zajišťování prevence chorob rostlin 
a živočichů.

Dotační titul B3) Ekologické projekty: 
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit. 

Dotační titul C) Podpora rozvoje sportu:
Podporována bude činnost sportovních spolků. 
Dotační titul D) Podpora kulturní a spolkové činnosti:
Podporováno bude uskutečnění akcí směřujících k naplnění  
programu spolku. Tento dotační titul se nevztahuje na spolkovou 
činnost mládeže.

Dotační titul E) Sociální péče:
Podpora sociálně potřebných občanů obce podle kritérií stanove-
ných sociální a bytovou komisí rady obce.

Důvod podpory stanoveného účelu:
Důvodem pro dotační podporu je důležitost aktivit občanů obce  
i spolků v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže,  
vzdělávání, kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče  
a veřejné zeleně pro rozvoj občanské společnosti, a tedy pro  
kvalitu života v obci.

Časové vymezení dotačního programu:
Dotační program má platnost od 1.1.2017 do 31.12.2017.

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

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
Maximální výše dotace pro jednoho žadatele může činit maximál-
ně polovinu celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu na dotační program.
 

Kritéria pro stanovení výše dotace:
Zastupitelstvo při stanovení výše dotace zohledňuje žádanou výši 
dotace, přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto dotačního 
programu, realizovatelnost projektu, jeho důležitost a dopad na 
kvalitu života v obci. Bere ohled i na dosavadní působení žada-
tele v občanské společnosti v obci a na čerpání dotací od obce 
v minulých letech. 
Okruh způsobilých žadatelů:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově,
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická osoba, 

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

Lhůta pro podání žádostí:
Žádosti lze podat od 2. 1. 2017 do 31.1.2017 do 14:30 hodin na 
Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov. 

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

dost podaná mimo lhůtu pro podání žádosti, žádost neúplně 
vyplněná, podaná na jiném formuláři nebo neobsahující přede-
psané přílohy nebude dále projednána a bude žadateli vrácena 
bez věcného vyřízení.

2. Poté nastává fáze hodnocení specifických kritérií. Obecní úřad 
postoupí bez zbytečného odkladu žádost, jež splňuje formální 
kritéria, k projednání a posouzení příslušné komisi rady obce, 
a to: 

a) dotační titul E - Komisi sociální a bytové;
b) dotační titul A, B3, C, D - Komisi kulturní, mládeže a sportu;
c) dotační titul B1, B2 - Komisi životního prostředí.
3. Komise hodnotí přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto 

dotačního programu, jeho realizovatelnost, důležitost a dopad 
na kvalitu života. Bere ohled i na dosavadní působení žadatele 
v občanské společnosti v obci a na čerpání a využití těchto 
dotací žadatelem v minulých letech. 

4. Všechny žádosti splňující formální a obsahové náležitosti po-
sléze projedná rada obce, která je se svým stanoviskem i se 
stanoviskem příslušné komise předloží k rozhodnutí zastupi-
telstvu obce.

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

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Žádosti hromadně projedná a o výši dotací rozhodne zastupitel-
stvo obce nejpozději do konce dubna 2017.

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

již realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštního 
zřetele hodných.

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

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

5. Z poskytnuté dotace není možno hradit nákupy občerstvení  
a potravin.

6. Příjemce dotace nesmí poskytnout dotaci nebo její část třetí 
osobě.

7. Pokud bude poskytovatelem dotace zjištěno, že poskytnutá  
dotace byla použita jinak, než na co byla schválena, je příjemce 
dotace povinen vrátit předmětnou dotaci v plné výši na účet 
poskytovatele dotace, a to nejpozději do 1 měsíce od písemné 
výzvy poskytovatele. 
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Obsah žádosti:
Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici 
na obecním úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního úřadu 
žadateli poradí, jak formulář vyplnit (formulář bude zvlášť pro 
žadatele-fyzickou osobu a pro žadatele-právnickou osobu).  
Formuláře budou k dispozici i na internetových stránkách obce  
(www.bludov.cz/Obecni-urad/Informace-z-OU). 
V případě, že žadatel použije jiný formulář nebo bude předepsaný 
formulář změněn, bude žádost bez projednání vrácena.

Žádost bude obsahovat následující údaje:
1. identifikační údaje žadatele 
a)  je-li žadatel fyzickou osobou, uvede jméno a příjmení,  
 datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele o dotaci,  
b)  je-li žadatel právnickou osobou, uvede název, sídlo 
 a identifikační číslo osoby,
2. požadovanou částku,
3. popis projektu, na které je dotace žádána; projekt zahrne 
a)  účel, na nějž je dotace žádána,  
b)  jeho odůvodnění, 
c)  dobu, v níž má být dosaženo účelu, 
d)  zařazení projektu do příslušného datačního titulu,
4. číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude poskytnuta 

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

a funkci v organizaci), která bude oprávněna k vyřizování  
záležitostí spojených se samotným čerpáním dotace (např. 
účetní organizace)

7. je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci:  
a) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého  
 pobytu) zastupujících právnickou osobu s uvedením  
 právního důvodu zastoupení, 
b)  osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého 
  pobytu) s podílem v této právnické osobě, 
c)  osob (název, sídlo a identifikační číslo osoby), v nichž má 
 přímý podíl, a výši tohoto podílu,
8. seznam případných příloh žádosti.
9. den vyhotovení žádosti a podpis žadatele (statutárního orgánu 

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

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

právnickou osobou, k žádosti přiloží výroční zprávu o své čin-
nosti za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat 
minimálně: 

a) název, právní formu, sídlo, IČ,
b) počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku,
c) složení orgánů právnické osoby,
d) přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce roz-

dělený na oblast příjmů (rozdělena minimálně na členské 
příspěvky, dary, státní dotace, dotace od obce, příjem z akcí  
a ostatní příjmy) a oblast výdajů (rozdělena minimálně na od-
vod členských příspěvků, investice, opravy, vybavení, inven-
tář, režie, hlavní činnost),

e) popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendářním 
roce,

f) popis činnosti určené pro veřejnost v minulém kalendářním 
roce.

2. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, C, D, který je 
fyzickou osobou, k žádosti přiloží stručnou informaci o čin-
nosti za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat 
minimálně: 

a) popis činnosti (jaké akce a s jakou návštěvností pořádal apod.),
b) pokud čerpal dotace od obce za předchozí kalendářní rok, při-

loží kopie odevzdaných soupisek předkládaných dokladů.

3. Žadatel o dotaci z dotačního titulu B1 předloží výpis z katastru 
nemovitostí na pozemek, kde plánuje výsadbu, a kopii katas-
trální mapy se zákresem plánované výsadby.

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

je-li příjemce dotace fyzickou osobou; název, sídlo a identifi-
kační číslo právnické osoby, je-li příjemce dotace právnickou 
osobou,

c) identifikace oprávněné osoby, která je pověřena předložit  
finanční vypořádání dotace,

d) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace,
e) poskytovaná částka 
f) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,
g) doba plnění, v níž má být dosaženo stanoveného účelu,
h) doba pro předložení finančního vypořádání dotace, 
i) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních 

prostředků splnit (předložení soupisky předkládaných dokladů 
apod.),

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

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

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

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

schválena. Dotace bude vyčerpána nejpozději do 11.12.2017.
2. Částky do 10.000 Kč mohou být vyplaceny hotově z poklad-

ny poskytovatele dotace nebo mohou být na základě žádosti 
příjemce dotace poskytnuty na jeho bankovní účet uvedený ve 
smlouvě o poskytnutí dotace a to do 15 dnů poté, co příjemce 
předloží poskytovateli řádné vyúčtování dotace. 

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

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

5. U dotačního titulu B1 bude dotace poskytnuta po předložení 
vyúčtování dotace a po souhlasu člena příslušné komise, který 
provede kontrolu využití dané dotace.

Kontrola čerpání dotací:
Kontrolu čerpání dotací má právo provádět po stránce věcné ta 
komise, která je příslušná k posouzení daného dotačního titulu. 
Kontrolu po stránce finanční provádí finanční výbor do 31.1.2018, 
který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.

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

Tento dotační program byl schválen Zastupitelstvem obce  
Bludov dne 12.9.2016, usnesením č. 192/Z/16.
        Ing. Pavel Ston, starosta obce 
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Bludovští starostové – František Krejčí (1922-1927)

Devátý bludovský starosta byl – podobně jako řada jeho před-
chůdců a nástupců – v některých ohledech výjimečný. Jako je-
den z mála z Bludova nepocházel (byť se přistěhoval v dětství), 
nebyl výraznou politickou figurou a nemá v Bludově příbuzné. 
Nebyl příbuzný s dnešními bludovskými Krejčími – jejich rody 
žijí v obci po řadu generací – jeho rodiče do Bludova přišli od 
Blanska a on sám zůstal bez potomků. Byl to první starosta – 
aktivní sportovec (fotbalista); první, kdo se pokusil získat (byť 
neúspěšně) vyšší vzdělání; první, kdo neměl nic společného  
s bludovskými selskými rody.
 Otec pozdějšího starosty František pocházel z Fridenthalu 
(dnes Dvořiště, část Borotína, okr. Blansko). Narodil se 4. října 
1855 jako nemanželský syn domkařky Marie Krejčí. Stal se ob-
chodníkem se střižním zbožím a byl jím celý život. Dne 13. října 
1884 se v Borotíně oženil s Beatou Elefantovou, tehdy kuchař-
kou na zámku v Borotíně. Ta se narodila v roce 1856 ve Vyso-
kých Žibřidovicích jako dcera Karla Elefanta a Magdaleny, roz. 
Wildnerové. Jak se dostala do Borotína u Blanska, není jasné.
 Dne 15. dubna 1885 se jim v Borotíně na čp. 22 narodil syn 
František (pokřtěn jako František Josef), který se později stal 
bludovským starostou. Jeho sestra Olga se narodila 23. dubna 
1889 v Bludově na čp. 161. Rodina Krejčích se tedy do Blu-
dova přistěhovala někdy mezi lety 1885-1889, a to na čp. 161 
(dnes dům pana Holouše naproti zámku). V té době dům pat-
řil Hynkovi a Kateřině Mertovým, kteří neměli děti (Kateřina 
zemřela v roce 1899, Hynek 1906). Mertovi byli významnými 
postavavmi bludovského katolicismu (nechali vymalovat kostel), 
byli za kmotry několika desítkám dětí – mj. Olze Krejčí. Ta se  
v září 1908 provdala v kostele Matky Boží před Týnem v Praze  
za Arnolda Jaroslava Klíčníka, kandidáta profesury v Brně.
 Opět není jasné, z jakého důvodu se rodina Krejčích do  
Bludova přestěhovala a jak se dostali do domu k Mertům.  
Každopádně si v přízemí zřídili obchod, který tam dále existoval 
přes padesát let a v němž po svém otci (zemřel 7. dubna 1915) 
pokračoval právě budoucí starosta. 
 Do Bludova se přistěhoval i bratr Beáty Krejčí – kupec  
Ferdinand Elefant – a žil tu i s rodinou (na čp. 137). Právě Beáta 
Krejčí zanechala v obci velkou stopu. Od založení Spolku sv. 
Rosálie v roce 1901 byla jeho kasírkou (pokladní). Nejenomže 
vedla spolkové účetnictví, ale sama sháněla peníze – obcházela 
Bludov a okolí a sbírala peníze, především na zvelebení kostelíč-
ka. Zemřela 8. dubna 1932. Byla pochována do hrobu hned vedle  

Zastupitelstvo obce v roce 1927, starosta Krejčí uprostřed dolní  
řady v šedém obleku (zdroj: Paměti obce Bludova)

František Krejčí, fotbalový rozhodčí (zdroj: www.skbludov.cz)

faráře Ermise u hlavního kříže (dnes hrob rodiny Březinových). 
Na okraj poznamenejme, že bludovský hřbitov měl evidentně  
v minulosti ideové rozvržení. V jeho samotném středu (ještě před 
rozšířením na severní straně v roce 1927) stál kříž a u něj jakési 
„čestné pohřebiště“ katolické elity – hroby kněží (P. J. Němec,  
P. F. Ermis, P. F. Primes), řídícího učitele F. Wicence, rodiny 
Sloupenských, B. Krejčí…
 Co se osobního života týče, František Krejčí se oženil poměr-
ně pozdě – až v 54 letech – v bludovském kostele si 24. června 
1939 vzal Marii Šimeckou. O případných dětech jsem nic nezjis-
til, vypadá to, že žádné neměli.
 Za svého mládí šel do Prahy studovat práva – nicméně studiu 
se moc nevěnoval (nakonec nedostudoval) a namísto toho propa-
dl kouzlu fotbalu. Ten hrál na vysoké úrovni – jako hráč pražské 
Slavie. Za první republiky vybudoval v Bludově výrobu lihovin 
a destilérii.
 Před zvolením starostou a založením bludovského fotbalo-
vého oddílu nebyl zřejmě příliš výrazný. Do zastupitelstva byl 
poprvé zvolen až v roce 1919 na společné socialistické kandi-
dátce – příslušel k národním socialistům. Nicméně figuroval až 
na osmém místě kandidátky. Když 4. května 1922 rezignoval ze 
zdravotních důvodů na starostenský post Jan Plod, byl jeho ná-
stupcem zvolen právě F. Krejčí. Zdá se ale, že se jím stal proto, 
že nikdo jiný starostovat nechtěl. Když o rok později probíhaly 
další komunální volby (po nichž byl opět zvolen starostou), byl 
totiž Krejčí až pátý na kandidátce národních socialistů – lídrem 
byl Jan Plod (který před rokem ze zdravotních důvodů rezigno-
val na starostenství, číslem tři pozdější starosta Alois Svozil).
 Krejčího starostování nevybočilo z antiklerikálního kurzu 
jeho předchůdce (předchůdců) a dvou nástupců, byť pravděpo-
dobně formálně z církve nevystoupil. Když v květnu 1923 přišel 
do Bludova příslušník řádu milosrdných bratří z Prostějova, aby 
dělal sbírku na potřebné, starosta mu sbírku zakázal a vyhrožo-
val i četnictvem. Ačkoli vzápětí zákaz odvolal a osobně mu to 
vyřídil, milosrdný bratr sbírku nekonal. Učinila se proto sbírka  
v kostele, která nakonec asi vynesla víc, než kdyby chodil po vsi.
 O komunálních volbách 1923 (volily se pouze celé kandi-
dátní listiny, nikoli jednotlivé osobnosti) zapsal pisatel farní 
kroniky: „K větší svobodě volební pomáhalo, že každý musel  
k volbám přinésti všechny kandidátní listiny, a tak nemohli  
socialisti každého kontrolovat a v lístky jim nevhodné odebírat, 
jak se dělo při volbách předešlých... Výsledek byl překvapující. 
Vždyť strana lidová stoupla z 8 zástupců na 13. Počet to ani ne-
čekaný.“ Na druhém místě za lidovci (588 hlasů) skončili se šesti 
mandáty sociální demokraté (286 hlasů), třetí národní socialisté 
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(6 mandátů, 269 hlasů), čtvrtí agrárníci (3 mandáty, 154 hlasů) 
a pátí komunisté (2 mandáty, 102 hlasů). Všechny strany se pro 
volbu starosty spojily proti vítězným lidovcům (ti získali prvního 
náměstka  - místostarostu Josefa Zatloukala z čp. 92), takže byl 
starostou znovu zvolen F. Krejčí.
 Do tohoto volebního období spadalo dohadování se o obecní 
honitbě, o níž bylo psáno v souvislosti s koncem politické karié-
ry někdejšího starosty Františka Březiny. Dále také byla konečně 
(od roku 1914, kdy se s tím začalo) dokončena elektrifikace celé 
obce, takže mohlo být v roce 1927 po celé obci zřízeno veřejné 
osvětlení. Za jeho starostování také byl rozšířen hřbitov v zása-
dě do dnešního rozsahu. Zřejmě byl spíše technik, pragmatik, ne 
ideový či stranický vůdce. V komunálních volbách 1927 znovu 
nebyl na prvních třech místech národně-socialistické kandidát-
ky, a vzhledem k tomu, že tato strana výrazně poklesla (získala 
pouze tři – tedy polovinu předchozího stavu - mandáty), místní 
politická kariéra F. Krejčího skončila. Namísto něj byl starostou 
zvolen Alois Svozil.
 Další energii směřoval bývalý starosta do místního sportu. 
V září 1933 stál u založení Sportovního klubu Bludov – fak-
ticky fotbalového spolku. F. Krejčí se stal předsedou a jednou  
z hlavních postav klubového výboru. Jeho předsedou byl do vál-

ky. Po jejím skončení a obnovení činnosti fotbalového oddílu se 
stal jeho místopředsedou, ještě v roce 1958 (již po sloučení se 
Sokolem) byl čestným členem výboru oddílu kopané.
 Zemřel 12. srpna 1963, v době smrti bydlel na zámku.  
Pohřeb žehem proběhl o čtyři dny později v olomouckém kre-
matoriu. Není jasné, kam byly jeho zpopelněné ostatky uloženy 
– zcela jistě ne do hrobu jeho matky.

Stanislav Balík ml.
Prameny a literatura:
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. II, 1901-1933, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.
Pamětní kniha obce Bludova, sv. I, 1927-1957, 
Státní okresní archiv Šumperk.
Moravský zemský archiv, sbírka matrik, matriky narozených, 
oddaných a zemřelých Borotín. 
Obecní úřad Bludov, sbírka matrik, matrika zemřelých.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, 
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov. 
Březina, J.: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště

Sběr odpadů na hřbitově – nekonečný příběh!

Vážení spoluobčané, především návštěvníci místa věčného odpo-
činku našich zemřelých - našeho hřbitova. V Bludovanu jsem již 
několikrát vyjadřoval svůj názor na doplnění vybavení hřbitova 
odpadkovými koši. Po dnešní návštěvě hřbitova (19.11.) jsem byl 
opět překvapen konáním správy hřbitova. Vedle stávajících betono-
vých košů na odpadky se objevily další koše v provedení „párty“ 
s igelitovými pytli a víkem z pozinkovaného plechu (viz ilustrač-
ní foto).  Větší estetická degradace již provedených úprav (nová 

skříňka na oznámení, dlažba ze žulových kostek, historizující osvět-
lení)  za desítky nebo spíše stovky tisíc snad ani nešlo vymyslet. 
Nové koše jsou k dovršení dojmu přivázány k pevným součástem 
(sloupkům, stromům) řetězem „na kozu“….Prosím odpověd-
né úředníky, ať při výběru materiálů uplatní i své estetické cítě-
ní. Pochybuji, že by si na svoji zahradu něco podobného umístili.

Ing. Milan Klimeš
zastupitel obce
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti listopad 2016
Kubíček	Karel,	Pavlů	Jaroslava,	Vlček	Vladimír,	 
Janíčková	Milada,	Juřinová	Marie,	Kašparová	Věra,
Holinková	Milada,	Hnát	Josef,	Dostál	Jaroslav,
Augustinová	Elsa,	Divišová	Jiřina,	Krejčí	Josefa,	Šula	Jan,
Čížová	Anna,	Tandler	Oto,	Elgner	Zdeněk

Jubilanti prosinec 2016
Vošická	Věra,	Lah	Alois,	Hufová	Marie,	Šubrt	Miroslav,
Člupná	Anna,	Hrycaj	Jan,	Stonová	Milada,
Richterová	Anna,	Kubíček	Alois,	Hořínková	Olga

Jubilanti leden 2017
Zatloukalová	Alžběta,	Plhák	Miroslav,	Polách	Alois,
Minářová	Jarmila,	Osladil	Josef,	Kamenská	Věra,	 
Ignačáková	Milada,	Horký	Josef,	Březinová	Jana,	 
Chiabodová	Květoslava,	Koutný	Oldřich,	Mašková	Alena,	
Kotrlá	Anežka,	Brokešová	Emilie,	Vošický	Petr,	 
Chaloupka	Petr,	Plháková	Anna,	Schauer	Karel,	 
Horáková	Zdenka,	Kohoutová	Marie,	Andrlová	Emilie

   

   

   

V	listopadu	jsme	vzpomněli	95.	výročí	
nedožitých	narozenin,	v	lednu	vzpomeneme	
druhé	výročí	úmrtí	paní	učitelky
Zory Fričové
rodina

Dne	10.1.	2017	uplyne	1.	smutné	výročí	 
od	úmrtí	mého	manžela		
Aloise Riedla
Vzpomíná	manželka	s	rodinou.

   Dne	12.	prosince	2016	uplyne	5.	rok	 
od	úmrtí	paní	
Libuše Kvapilové 
Stále	vzpomínáme	a	nikdy	nezapomeneme.
Manžel,	maminka	a	děti	s	rodinami.

   Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, 
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.

Dne	15.	prosince	2016	vzpomeneme	 
2.	smutné	výročí	pana
Pavla Feita 
Kdo	jste	ho	měli	rádi,	vzpomeňte.	S	láskou	
vzpomínají	manželka,	děti	a	maminka.

Dne	3.	prosince	2016	vzpomeneme	 
6.	smutné	výročí	úmrtí	naší	drahé	
manželky,	maminky	a	babičky	paní
Štěpánky Kvapilové
S	láskou	vzpomínají	manžel,	dcera	 
a	syn	s	rodinami.

Odešla jsi od nás věčnou tmou,
Odešla jsi tiše s bolestí svou.

Odešla jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích však žiješ dál.

Dne	7.	prosince	2016	uplyne	5.	rok	 
od	úmrtí	paní	
Boženky Šubrtové
S	láskou	na	svou	maminku	vzpomínají	 
syn,	dcery	a	vnoučata.

Dne	22.	prosince	2016	uplyne	24	roků	 
od	výročí	úmrtí	pana	
Františka Šubrta 
Kdo	jste	ho	znali	a	měli	rádi,	vzpomeňte	 
s	námi.	S	láskou	vzpomínají	syn	a	dcery	 
s	rodinami.

   Dne	20.1.	2017	by	se	dožil
Štěpán Brablec 90 let.
S	úctou	a	láskou	vzpomínají	dcera	 
Jana,	synové	Štěpán	a	Mirek	s	rodinami.

POZVÁNKA
na akce prosinec 2016:
So   3.12. 17:00 Dětská	mikulášská	besídka
Ne   4.12. 14:00 2.	adventní	koncert
So 10.12. 14:00 Mikulášská	besídka	pro	seniory
Ne 11.12. 18:00 3.	adventní	koncert
So 17.12.   9:00 Vánoční	turnaj	v	šachu
Ne 18.12. 17:00 4.	adventní	koncert
na akce leden 2017:
Stř 11.1. 19:00 Divadlo	„Sborovna“
Pá 13.1.   Myslivecký	ples
Pá 20.1.   Hasičský	ples

 

V sobotu 10. prosince 2016
ve 14:00 hodin

KULTURNÍ DŮM BLUDOV
Bohatý program a občerstvení zajištěno

K poslechu a tanci Vám zahraje Rozmarýnka s lidovým 
vypravěčem a Discant s panem Zelou. 

Vstupné dobrovolné (bludovští senioři), ostatní 70,- Kč

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově vás srdečně zve na

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU PRO SENIORY 

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKOU 
BESEDU PRO SENIORY 



Dobrovolný hasičský  
sbor v Bludově 

Vás srdečně zve na

Hudba	BROADWAY
Začátek	ve	20:00	hodin

Bohatá	kuchyně	a	tombola
Zvou	pořadatelé

Předprodej vstupenek u paní  
Jarky Kašparové od 5. ledna 2017.

který se koná v pátek

20. ledna 2017
v Kulturním domě Bludov

TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES
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Krásné prožití vánočních svátků, 
v novém roce 2017 mnoho štěstí,  

zdraví a osobních úspěchů  
přejí 

hasiči z Bludova

MYSLIVECKÝ PLES

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

HUBERT BLUDOV
Vás srdečně zve na

K tanci a poslechu hraje hudba NOA.
Nebude chybět myslivecká kuchyně 

ani bohatá tombola.

Vstupné 100 , -  Kč

v pátek 13. ledna 2017

Zahájení plesu
 ve 20:00 hodin.

sál Kulturního domu
v Bludově.

MYSLIVECKÝ PLES

Předprodej vstupenek v kulturním 
domě od 14. prosince 2016.

S KAPELOU:
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA NA VLČÍM DOLE

25.12. 2016 OD 20:00 HOD. 
!!!	KAPACITA	MÍST	V	HOSPODĚ	JE	OMEZENA,	A	PROTO	
PROSÍME	ZÁJEMCE	O	VČASNOU	REZERVACI	MÍST	NA	

TEL.	723	977	511	NEBO	NA	FACEBOOKU	VLČÍ	DŮL	BLUDOV.



Vánoce 2016
v Zámecké oranžerii Bludov

Čt 8.12. – Pá 9.12.
Čt 15.12. – Pá 16.12.

Vždy od 14.30 do 20.00 hod.
Vánoční atmosféru navodí STÁNKY plné vůně medoviny,

punče, svařeného vína, uzených klobásek  
a dobrot z domácí zabijačky.

Chybět nebudou ani vánoční stromečky,  
živé ryby, vánoční kotlíkový guláš.

NOVINKA – Již u nás nezmoknete
Proutěný betlém - NOVINKA

Každý den ukázky práce uměleckého kováře.

Doprovodný program: 
Čt 8.12. /18.00 hod./ FLUGUIT hudební duo příčná flétna a kytara 

 
Pá 9.12. /18.00 hod./ Koncert mladých muzikantů  

pod vedením M. Machaly
 

ČT 15.12. 
/16.30 hod./ Vystoupení dětí ZŠ

/18.00 hod./ Trubači „Hanácké duo“ 
 

Pá 16.12. /18.00 hod./ Koncert Classic Band 
pod taktovkou Ivana Zely

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské 
mládeže prostřednictvím učitelského sboru.Je to nemilosrdná mozaika  
celé naší společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí diváka zamyslet se,  

v čem to vlastně žijeme. 

Autor nás zavede do sborovny učitelského sboru v odb. zemědělském 
učilišti.Zde se učitelé snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky, neboť 

padly všechny morální a etické hodnoty.Současná učňovská mládež je sice 
plná vulgarismů, ale ani učitelský sbor není ideální.Ředitel je zkorumpovaný 
flegmatik, sborovnou vládne cynismus...Žák Pivoňka a jeho finančně silní 
rodiče ovšem školu téměř rozvrátí. Na scéně se objevuje nová zástupkyně 

ředitele, kterou rodiče podplatí, a ta dosáhne toho, že dosavadní zástupkyni 
ředitel propustí.Dojde k malé směšné stávce učitelského sboru, ale pomůžou 

jim žáci, kteří si na mobil natočí sexuální hrátky ředitele a jeho nové 
zástupkyně.Žák Pivoňka ovšem zůstává a život ve škole běží.

STŘEDA 11. LEDNA 2017
V 19:00 HOD. V KD BLUDOV

vstupné	v	předprodeji	250,- Kč	/na	místě	300,- Kč/
Předprodej	v	KD	Bludov	583	238	177.

Šachový kroužek při KD Bludov a Kulturní Bludov 
pořádají 5. ročník

O putovní pohár starosty obce

Turnaj se koná za podpory obce Bludov.

VÁNOČNÍHO 
TURNAJE V ŠACHU

V sobotu 17. prosince 2016
zahájení 9.00 hodin /děti i dospělí/

Prezentace od 8.00 hod.
Ceny zajištěny

Pořádá Šachový kroužek KD Bludov
pod vedením Jaroslava Dobeše

Přihlášky do 15. prosince on-line na web 
nebo na adresu pořadatele.

Jaroslav Dobeš, Na Hradě 289, 789 61 Bludov
www.otisek.com/mohelnice (od 5.prosince 2016) 
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2. – 3.12. ZAVŘENO 
9. – 10.12. ČERTOVSKÁ PÁRTY 

POZDNÍ	NADÍLKA	S	ČERTOVSKÝM	NÁPOJEM	B	52	ZA	30	,-	KČ

16.- 17.12 FINLANDIA PÁRTY 
FINSKÁ	VODKA	ZA	25,-	KČ

23.12. VÁNOČNÍ PÁRTY
V	DOMINU	JEŽIŠEK	NADĚLUJE	O	DEN	DŘÍVE.	

KE	KAŽDÝM	DVĚMA	PANÁKŮM	SANTOVSKÁ	ČEPICE

25.12. ZAVŘENO - ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 
S	KAPELOU	THE	REASON	NA	VLČÍM	DOLE

30.12. END OF 2016
	 POSLEDNÍ	PÁRTY	V	DOMINU	V	ROCE	2016	OKOŘENĚNÁ	

VESELOU	HODINKOU	S	50%	SLEVOU	NA	VEŠKERÝ	TVRDÝ	ALKOHOL

akce v prosinci 2016
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Dvoudenní skautská výprava do okolí Zábřežska 

Nové knihy z výpůjčního fondu

Sešli jsme se v sobotu 15. října tradičně  
u klubovny. Milé pro nás bylo, že se  
k nám přidala jedna skautka z Rudy, moje 
kamarádka. Navazujeme tak mezistředis-
kové vztahy. Přibalili jsme si stan a vy-
razili na vlak. Ten přijel těsně po našem 
příchodu. Vlakem jsme tedy dojeli do Zá-
břehu, kde začala naše dvoudenní pouť.
 Vyšli jsme směr Nemile. Naše prv-
ní zastávka byla až u nemilské přehrady 
Nemilky. Tam jsme pozorovali flotilu  
kachen a zelené obrazce na vodní hladině. 
Po spořádání pytlíku sladké Vexty, jsme 
se vydali už ne po pěšince dolů, nýbrž 
do prudkého kopce. Zanedlouho, po pří-
chodu posledního jedince, jsme opět sešli  
z cesty a byla tu konečně první hra.
 Vedoucí Roy a Plesk se nám před-
stavili jako bojovníci z kmene Hačačua. 
Zadali nám první zkoušku - výzvu do-
spělosti. Byla to zkouška spolupráce. 
Našim úkolem bylo přelézt větev stromu 

bez toho, abychom se dotkli samotné-
ho stromu či větve. Kdyby ji br. Lukáš 
nesabotoval, máme ji mnohem rychleji.  
Nicméně jsme ji úspěšně zvládli a pokra-
čovali v putování. Šli jsme necelý kilo-
metr a byla tu další výzva. Výzva obrat-
nosti. Ta spočívala v rychlém schovávání 
a lezení na stromy po zbytek naší cesty 
kdykoliv, když Plesk nebo Roy dali sig-
nál.
 Přes nějakou malou, zapadlou ves-
ničku plnou mušek, jsme došli na louku. 
Tam jsme si udělali další pauzu. Tentokrát 
obědovou. Pozor - uvařit oběd byla dal-
ší výzva. Nechali jsme vařit šéfkuchaře 
Lálu. Nakonec oběd nebyl příliš dobrý, 
ale byl poživatelný. Plesk a všichni ostat-
ní, kromě mě, si zapomněli lžičku, takže 
to byl dosti středověk. Pleskovi však Lá-
lův oběd nestačil a stejně si do ohně na-
házel brambory, které poloshořelé potom 
jedl. 
 Najednou jsme po docela dlouhé době 
opět vešli do vesničky - Hoštejna. Tam 
jsme se byli podívat na zříceninu tam-
ního hrádku a udělali celkem dlouhou  
a hlavně potřebnou přestávku. 
 Po půl hodině odpočívání jsme se 
opět vydali na cestu. Napojili jsme se na 
lesní pěšinu a po ní jsme došli až k tak 
očekávanému rozcestníku, kde bylo plá-
nované přenocování. Už byla docela tma 
a my jsme byli strašně na vážkách, jestli 
postavit stan nebo ne, jelikož začínalo po-
prchávat. Když v tom - spatřili jsme kr-
melec, do jehož střechy se dalo vlézt. Čili 
my dvě holky a jeden vedoucí jsme spa-
li nahoře, protože jsme se samy celkem 
bály. Problém byl v tom, že i nepatrný 
pohyb nás nahoře způsobil záplavu sena 
pro ty dole, takže se s námi Luke, Lála  
a Plesk moc ráno nebavili. Jejda. 
 V neděli ráno byla trojice, která spala 
dole, sice velice nevyspaná, ale ráda za 
to, že žije. Plesk totiž v noci děsil Lukese  
a Lálu, že si jich v noci nevšimne lesní 
pašík, když se půjde najíst ke krmelci. 
Po snídani jsme se opět postavili na nohy  
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a byli odhodláni dojít do Zábřeha a stih-
nout vlak v 11:18. 
 “Lupěné!“ zakřičel Plesk a my jsme 
byli zase šťastnější. Různě jsme si ces-
tu zkracovali, abychom ten vlak stih-
li. Nakonec to dopadlo tak, že jsme do 
Zábřeha došli o tři čtvrtě hodiny dříve. 
Shodou okolností měl můj táta půjče-
ný malý autobus pro ochotnické di-
vadlo, a když jsem mu zavolala, sám 
se nabídl, že nás všechny odveze. Při-
jel ani ne za dvacet minut a my jsme  
v Bludově byli mnohem dříve a šťastní 
jako blechy jsme mohli jít na kolotoče. 

ses. Eliška Juránková
skautské středisko Františka  

Pecháčka Bludov
fotky 1-3, autor: Junák Bludov

Dungworth,	R.	 Angry	birds.	Hlavu	vzhůru,	Žluťasi!
McClure,	K.	 Bezmezná	ctižádost
Hannah,	S.	 Bludná	sdělení
Čiháková,	T.	 Co	muži	dali	a	vzali
Ardagh,	P.	 Davidův	dům.	Rytíři	a	hrady
McCombie,	K.	 Deník	rebelky.	Moje	trapný	dvojče
Ptáčková,	J.	 Dva	roky	od	stínu
Řeháčková,	V.	 Dřív	než	se	rozloučíme:	román	pro	ženy
Marsé,	J.	 Ještěrčí	ocásky
Leitch,	P.	 Jinny	z	Finmory.	Divoká	jízda
Burke,	A.	 Kdo	má	právo	soudit
Pennypacker,	S.	 Klementýna	a	jarní	výlet
Kmenta,	J.	 Kmotr	Mrázek:	(tajný	život	šéfa	českého	podsvětí)
	 Kmotr	Mrázek.	II,	Krakatice
	 Kmotr	Mrázek.	III,	Válka	kmotrů

Faltová,	B.	 	 Na	slzy	nezbyl	čas
Clark,	M.	H.	 	 Neznámý	v	pozadí
Benn,	A.	 	 O	malém	kůzlátku
Kastnerová,	A.	 	 O	nevyřáděném	dědečkovi
Dvořáková,	L.	 	 Originální	věnce	a	přírodní	dekorace:	nadčasové,	stylové,…
K.,	Silva	 	 Otrokyně	sadistů:	marně	jsem	volala	o	pomoc,	nikdo	mi	nevěřil
Vause,	J.	 	 Ponorkové	eso:	příběh	Wolfganga	Lutha
Závadová,	K.	 	 Povodeň,	plecháči	a	pan	Q
Šírová-Motyčková,	K.		Pozapomenutá	místa
Dahlie,	M.	 	 Příběh	manhattanského	smolaře
Whitton,	H.	 	 Třetí	pečeť
Mortenson,	G.	 	 Tři	šálky	čaje:	jeden	muž	staví	cestu	k	míru:	kámen	za	kamenem
Pulkkinen,	R.	 	 Zapomenuté	šaty
Berlách,	H.	 	 Zrazená	armáda:	román	o	Stalingradu
Severa,	M.	 	 Černá	ovce	facebooku:	jak	(ne)vydělávat	na	sociálních	sítích
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Podzimní dýňování v MŠ

Tak, jako každý rok, jsme se i letos sešli v naší mateřské ško-
le na „Podzimním dýňování“. Kdo? No přece naše děti s rodiči  
a jejich dýněmi. 
 Tentokrát si děti přinesly dýně již vydlabané a společně  
s rodiči je vykrajovaly a zdobily přírodninami. O dobré nápady 
nebyla nouze. Pro všechny přítomné byly připraveny k ochut-
nání čtyři druhy dýňových polévek. Každá třída ji uvařila podle 
svého receptu a mohu říci, že všechny byly výborné. Dalším 
rozptýlením bylo lovení „marshmallow“ slámkou z misky. Pro-
jít kolem strašidelného hradu vyžadovalo velkou odvahu, ne-
boť zde poletovala strašidýlka a dokonce se na chodbě objevila  
i Bílá Paní se svojí učednicí, malou Bílou Paní, které chodi-
ly sem a tam a tam a sem. Školou se linula strašidelná hudba  
– no hudba, spíše jakési zvuky, hýkání, skřípění a bůh ví, co 
ještě.
 Vyhodnocení hotových Halloweenských dýní bylo na  
rodičích. Nejkrásnější, nejnápaditější a prostě té dýni, která byla 
dle jejich hodnocení ta „nej“, přiřadily bod. Po sečtení bodů byl 
jasný vítěz – sestry Ivuška a Jituška Juřinovy, nicméně všechny 
dýně byly hezké a celý týden zdobily chodbu naší školky. Sestry 
Juřinovy obdržely diplom a drobné dárky, ale poděkování pat-
ří všem dětem a rodičům za jejich snahu a kouzelné výsledky  
jejich snažení.
 Těším se na další ročník „dýňování“ a věřím, že se nám  
společně povede tak dobře, jako letos.

                                    Za kolektiv MŠ Hana Roupová 
                                         Autor fotografií Hana Roupová
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Pan Vařeka Miloslav a jeho dýňové tvoření.
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ZŠ BLUDOV

Halloweenská oslava
První listopadový den se s úderem páté hodiny 
večerní otevřely dveře školní budovy, aby vpusti-
ly dovnitř dlouhý zástup hrdinů. Vybaveni velkou 
odvahou a propracovanými kostýmy se tito od-
vážlivci vydali na dobrodružnou cestu do ztem-
nělých útrob vzdělávacího zařízení.
 Projít všemi třinácti zkouškami nebylo vůbec 
jednoduché. Přísní strážci stanovišť rozhodně 
nedávali svá cenná potvrzení zadarmo. Všichni 
poutníci potrápili svou tělesnou schránku i moz-
kové závity. Někdy museli ukázat i ohromnou  
trpělivost. Nebudu vám lhát, někteří to vzdali. 
Dle mých informací se však večer obešel bez 
ztrát na životech a žádné strašidlo nebylo zraně-
no. Do vytouženého cíle zdárně dorazily asi tři 
čtvrtiny účastníků. Za svou neskonalou odvahu  
si tito hrdinové vysloužili sladkou odměnu.  
S pocitem dobře odvedené práce si poté mohli 
společně zatancovat nebo si vybrat něco dobrého  
z čarodějného kotlíku naší kouzelné kuchyně 
k doplnění ztracené energie.
 I když Halloween není českým svátkem,  
u nás v Bludově se již zapsal do povědomí místních obyvatel 
jako tradiční večer plný neobyčejné zábavy a her, ale hlavně 
jako večer přátelského setkání strašidel nejrůznějšího věku. Vy, 
co jste přišli, mi dáte jistě za pravdu, troufnu-li si tvrdit, že jsme 
si to letos opět výborně užili.
 Na závěr bych chtěla poděkovat žákům 7. – 9. ročníku za 
svědomitou práci při přípravě stanovišť. Velké díky patří také 

všem, kteří vytvořili krásnou výzdobu k dokreslení tajemné 
atmosféry. Dále děkuji pedagogům za to, že si ukrojili část  
ze svého volného času a postarali se o hladký průběh večera. 
Poděkování si zaslouží i paní kuchařky za přípravu chutných 
pokrmů a paní uklízečky, které měly po úspěšné akci ztíženou 
práci. Závěrečné díky patří všem, kteří s námi přišli slavit a tím 
udržet naši pěknou tradici. Zdena Krylová

PODZIMNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
 První den prázdnin jsme se vydali na vycházku okolo Bludova. 
Naše cesta vedla nejprve na rozhlednu Brusinku a dále po turistické 
značce na Bludoveček a zpátky do školy.
 Druhý den měly děti „ dýňování „ - dlabání dýní a dozdobení  
přírodním materiálem se již stalo každoroční tradicí. Vyrobená  
strašidla nám potom zdobí školní Halloween.

Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD


