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Noc s Andersenem v místní knihovně Bludov

Pondělí 8. 5. 2016 v 19.00 hod. 
KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/

Sobota 13. 5. 2016 v 19.00 hod.
Divadelní představení „Co víc si přát?“  
/KD Bludov/

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 8. května 
72. výročí vítězství 

nad fašismem

Místní knihovna Bludov, ve spolupráci se 
Základní školou Karla staršího ze Žero-
tína a Obcí Bludov, se opět zapojila do 
mezinárodního projektu nazvaného Noc  
s Andersenem, letos již po osmé. 
 V Bludově se celé akce zúčastnilo 
celkem 13 dětí a 3 dospělí. Téma letošní 
„Noci“ bylo: Cesta kolem světa.
 Poté, co se děti sešly v knihovně  

 Děti byly opravdu úžasné a moc ši-
kovné a myslím, že si celou akci náležitě 
užily.
 Závěrem mi dovolte, jménem všech 
zúčastněných, poděkovat paní ředitelce 
školy Mgr. Iloně Křivohlávkové za 
umožnění využití prostor školy a panu  
Jaroslavu Petříkovi za jeho ochotu dojet 
do Bludova a povyprávět dětem o Austrá-
lii.                       Za všechny zúčastněné

Gabriela Flašarová
foto: Gabriela Flašarová

Soutěž Brána

Soutěže Brána se v Šumperku 2. dubna 
zúčastnily děti, které v Bludově navště-
vují výuku hry na kytaru u pana učitele  
Machaly. Ema Brokešová (Bludov) s Klá-
rou Hanákovou (Špk) vyhrály v kategorii 
do 15 let Duo a postupují do celostátní-
ho finále, které se uskuteční v Brně 25. 
listopadu. Poděkování za vzornou re-
prezentaci také patří Michalu Příhodovi  
(Bludov) a Markétě Nedomové (Vyšeho-
ří).                       foto: Lenka Hádková

a „zabydlely“ se, začal večerní program. 
Začali jsme krátkou procházkou a naším 
cílem byl Obecní klub. Tam jsme se díky 
panu Jaroslavu Petříkovi a jeho poutavé 
přednášce přenesli do Austrálie. Vyprávě-
ní, obohacené spoustou zajímavých foto-
grafií, děti opravdu zaujalo.
 Po „návratu z Austrálie“ jsme se pře-
sunuli zpět do knihovny, kde - po vydatné 
večeři- čekaly děti různé aktivity – spous-
ta her a soutěží a výtvarná dílna. 
 A jelikož program byl opravdu pestrý 
a hodina pokročila, chystali jsme se po-
malu do hajan - vyčistit zuby, skočit do  
pyžama, uložit se a následovala chví-
le nejočekávanější – čtení pohádky před 
spaním. 
 Ráno, po ranní hygieně a sbalení věcí, 
jsme vydatně posnídali, a poté byly děti 
odměněny drobnými dárky. Před ukonče-
ním celé akce jsme ještě s dětmi ke stro-
mu Pohádkovníku zakopali jejich tajná 
přání. 
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Naše milá knihovno

Zimo, zimo, táhni pryč...

„Ahoj, tak už jsme tu zas. Kdo? No přece my, děti z MŠ Bludov, 
už si vzpomínáš?“ zavolaly děti při vstupu do knihovny. 
 „Aha, tak to jste vy, nějak jste povyrostly a koukám, kou-
kám, že mezi vámi jsou i malé tříleté děti. Jste nějak pomíchaní, 
starší, mladší i vaši nejmladší. Však to je dobře, pro každého 
něco mám. Děti, kdo z vás by mě našel, aniž by se zeptal, kudy 
vede cesta? Hm, hm tak vy starší všichni, to je dobře, na někoho 
si vzpomínám, byly jste tady už v loňském roce. A co si před-
stavíte, když se řekne slovo – knihovna?“ ozvala se knihovna.  
A děti volaly jedno přes druhé: „Knížky, časopisy, stoly se židle-
mi a také paní knihovnice. Jé, my bychom se chtěly podívat na 
nějaké knihy, časopisy nebo leporela.“
 Knihovna s radostí odpověděla: „Jak je libo, vybírejte,  
dívejte se, prohlížejte, pro každého mám něco zajímavého.  
A jak běžel čas vymezený na moji návštěvu, tak najednou bylo 
tolik hodin, že jsem musela lehce zakašlat a paní učitelce, která 
se postupně spolu s dětmi tak ponořila do prohlížení nádherných 
knih, že skoro nevnímala, poklepat na rameno a pošeptat do  
ouška: „Už je čas končit, za chvíli máte ve školce oběd. “
 Děti se neměly vůbec k odchodu, ale byl už čas. Ještě se 
knihovny zeptaly: „A co máme udělat, abychom sem mohly zase 
přijít?“
 „Přijďte s rodiči, vyplníme přihlášku, já vám dám průkazku 
a už si můžete půjčovat, cokoli si vyberete. Platí?“rozloučila se  
s dětmi knihovna.“
A tak skončila naše návštěva v knihovně Bludov.

                    za MŠ Bludov Hana Roupová
                        Foto: Hana Roupová

Tak jsme se konečně dočkali. Po letošní dlouhé a tuhé zimě 
znovu slyšíme zpívat ptáčky, pozorujeme, jak sluníčko probouzí 
brouky i kytičky, cítíme, jak všechno voní přicházejícím jarem. 
Nás ve školce však čekal důležitý úkol. Museli jsme zahnat 
zimu hodně daleko, aby se už nevrátila. Proto jsme si, společně 
s paní učitelkou, vyrobili Moranu, která je podle tradice symbo-
lem zimy. 

 Tu jsme pak se zpěvem a velkým rámusem nesli v čele  
průvodu až na naši zahradu a tam ji spálili. Písničkami a básnič-
kami jsme pak přivítali jaro tak, jak se patří. A zahradu jsme si 
vyzdobili spoustou barevných květin a berušek. To aby všichni 
věděli, že jaro už je tu.

Mgr. Hana Bendová, MŠ Bludov
Foto: Hana Bendová
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V pondělí 20. března 2017 se v kulturním domě od 18:00 do 20:30 
uskutečnilo 11. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno bylo 14 
zastupitelů, Milan Klimeš byl omluven. Zasedání řídil starosta Pa-
vel Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Stanislav Balík a Bohuslav 
Strouhal. Převážná většina usnesení byla přijímána jednomyslně  
(v odlišných případech to bude výslovně zmíněno). Zastupitelstvo 
na úvod schválilo starostovu zprávu o splnění a plnění všech úkolů 
z minulých zasedání. 

Zpráva o činnosti rady
Zprávu přednesl místostarosta Josef Ťulpík. Rada se od prosincové 
schůze zastupitelstva sešla pětkrát. Kromě běžné agendy a kromě 
věcí, které předložila zastupitelstvu, se zabývala především cenou 
vodného a stočného na rok 2017, výběrovým řízením na místo  
referenta správy majetku obce, ukončením smlouvy o pronájmu  
obřadní a koncertní síně na zámku, přemístěním kamenného kříže  
na Nádražní ulici, rekonstrukcí hasičské zbrojnice, pasportem  
dopravního značení obce a cenami za hrobová místa. Zastupitelstvo 
zprávu schválilo.

Zápisy z jednání finančního výboru a kontrolního výboru
Zastupitelstvo projednalo zápisy z jednání finančního výboru  
(vedený Jiřím Homolou) 6.3.2017 a kontrolního výboru (vedený  
M. Klimešem) 8.3.2017. S. Balík konstatoval, že schůze kontrolní-
ho výboru 8.3.2017 je neplatná, poněvadž jednání a tím i přijímání 
rozhodnutí a usnesení se nezúčastnila nadpoloviční většina jeho čle-
nů, což vyžaduje zákon. Zastupitelstvo poté vzalo na vědomí zápis 
z jednání finančního výboru a konstatovalo, že zápis z jednání kont-
rolního výboru 8.3.2017 je neplatný z důvodu neúčasti nadpoloviční 
většiny jeho členů.

Závěrečný účet obce
Nejprve zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny (formál-
ního charakteru) učiněné radou obce v závěru roku. Schválilo bez 
výhrad a připomínek účetní závěrku obce za rok 2016.
 Dále zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok  
2016 včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje o výsled-
ku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Přezkoumání bylo 
provedeno ve dnech 24.-25.8.2016 a dále 7.-8.2.2017 pracovníky 
krajského úřadu. Při kontrole byla zjištěna jedna malá chyba. Obec 
neuveřejnila na profilu zadavatele dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi 
objednatelem obcí Bludov a zhotovitelem KARETA s.r.o. na veřej-
nou zakázku rekonstrukce povrchů místních komunikací U Rybníč-
ku, Ztracená a Stará. Obec dodatek dodatečně zveřejnila 8.2.2017. 
Dále ve smyslu § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. není  
v této zprávě upozorňováno na žádná rizika vyplývající z vedení 
účetnictví. Zastupitelstvo závěrečný účet schválilo.

Přehled o čerpání dotací v rámci Dotačního programu 
obce Bludov za rok 2016
Z Dotačního programu obce za rok 2016 bylo rozděleno celkem 
720.000 Kč, z toho nevyčerpaná částka činí 419,16 Kč a nepro-
placená částka činí 7.700 Kč. Nebyla proplacena dotace Českému 
svazu ochránců přírody, Základní organizaci Bludov ve výši 7.700 
Kč na obnovu mezičky na Brusné výsadbou třešní do obecního po-
zemku. ČSOP totiž nesplnil podmínku výsadby stromků do urče-
ného pozemku ukotvenou ve smlouvě o poskytnutí dotace (na což 
přišel OÚ při kontrole, organizace sama neoznámila, že třešně nevy-
sadila). Tato organizace také měla problémy s vyúčtováním svých  

11. zasedání zastupitelstva obce

ostatních dotací, které bylo předloženo neúplné a chybné. Orga-
nizace musela být několikrát vyzývána, aby vše doplnila. Čerpání 
ostatních spolků bylo bez problémů. Zastupitelstvo přehled o čerpání 
dotačního programu vzalo na vědomí.

Dotační program obce na rok 2017 - rozdělení financí
K  Dotačnímu programu obce na rok 2017 se sešlo celkem 21 žá-
dostí, které projednaly komise rady obce. Na tělovýchovnou činnost 
rada navrhuje rozdělit 430.000 Kč, na využití volného času dětí  
a mládeže 60.000 Kč, na ostatní kulturní a zájmovou činnost 119.000 
Kč, na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň 25.000 Kč, na požární 
ochranu 80.000 Kč, celkem 714.000 Kč.
 V diskusi S. Balík navrhl vypustit podmínku Komise životního 
prostředí zakoupit stromy u subjektů podnikajících v Bludově v pří-
padě žádosti pana Tomáše Skoumala. Ačkoli souhlasí s podporou 
bludovských podnikatelů, má za to, že by tato podmínka neobstála 
při kontrole krajského úřadu jako diskriminační. Navíc je divné ji 
uplatnit u jednoho titulu a ostatních ne – proč by neměly i ostatní 
spolky utrácet dotace jen u bludovských podnikatelů. Karel Bank 
naopak doporučil podmínku zachovat. Jaroslav Balhar podpořil, že 
by se jednalo o nerovné podmínky soutěže. František Snášel navrhl 
prověřit, jestli se jedná o formu diskriminace, pokud ne, tak navrhuje 
podmínku zachovat.
 J. Balhar navrhl navýšit příspěvek Bludověnce o 10.000 Kč  
na 25.000 Kč z důvodu významné prezentace obce a v porovnání 
s příspěvky Pánům z Bludova a Pohodářům. Spolek je velký, pro-
vozní náklady mají nesrovnatelné a vstupné na akce i pro 280 lidí 
v Bludově lidové. S. Balík reagoval, že se komise kulturní, mláde-
že a sportu jednomyslně shodla, že Bludověnka má oproti dalším 
spolkům výrazně vyšší příjmy z vlastní činnosti, proto navrhuje  
o něco nižší příspěvek než Pánům z Bludova a Pohodářům. K. Bank 
se dotázal, kolik občanů Bludova vystupuje v Bludověnce. J. Balhar 
odpověděl, že dva - se zdůvodněním nedostatku hudebně nadaných 
lidí, proto doplněné o hudebníky z okolí, kteří vystupují pod logem 
Bludova a Bludov významně prezentují.
 Zastupitelstvo nejprve 12 hlasy (2 se zdrželi) schválilo vypuštění 
podmínky zakoupit stromy u subjektů podnikajících v Bludově.  
Poté neschválilo navýšení příspěvku Bludověnce (6 pro, 2 proti,  
6 se zdrželo). Poté 13 hlasy (1 se zdržel) schválilo celkové rozdělení 
dotací v podobě navržené radou obce. Všechny uzavřené smlouvy 
budou zveřejněny na obecních webových stránkách.

Rozpočet obce na rok 2017
Starosta představil hlavní priority rozpočtu (blíže viz jeho článek  
v minulém Bludovanu). V diskusi K. Bank navrhl úpravy rozpoč-
tu dle předlohy, kterou společně s M. Klimešem zaslali ráno před  
zastupitelstvem. Diskuse se dále zaměřila na konkrétní položky  
tohoto návrhu. Luděk Březina upozornil, že oprava spojovacího 
chodníku v parku by měla dopad na zvýšený pohyb kolařů. Zeptal 
se proto  navrhovatelů, jestli to bylo konzultováno s majiteli parku  
a dále upozornil, že rybníček v lesoparku Gryngle byl čištěn před  
pár lety. K. Bank odpověděl, že oprava spojovacího chodníku  
s majiteli parku konzultována nebyla. J. Balhar konstatoval, že návrh 
změny rozpočtu nemusel být předložen až v den projednávání roz- 
počtu, návrh rozpočtu byl k dispozici měsíc. Doporučil o návrhu ne-
hlasovat, ale zabývat se návrhem v průběhu roku podle vývoje příjmů. 
Investování do opravy spojovacího chodníku je na majitelích parku. 
S. Balík konstatoval, že návrh je v podobě, v jaké byl předložen, ne-
hlasovatelný – udělal by rozpočet schodkovým, což zákon neumož-
ňuje. Stanislav Balík st. z pléna upozornil, že odstraňováním větví  
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s chráněným tesaříkem z rybníku by se obec mohla dostat do rozpo-
ru se zákonem, protože tento brouk prochází sedmiletým vývojem.  
Starosta doplnil, že úpravy lesoparku z dotace před čtyřmi lety pod-
léhaly dotačním podmínkám o udržitelnosti projektu s tím, že jaké-
koliv další úpravy podléhají schválenému projektu. K. Bank poté 
navrhl hlasovat o nezařazení předložených úprav do rozpočtu, ale 
o jejich případném řešení v případě slibného vývoje příjmů. Zastu-
pitelstvo poté rozpočet beze změn schválilo a uložilo radě obce za-
bývat se v průběhu roku návrhy změn rozpočtu dle předlohy zaslané 
zastupiteli Klimešem a Bankem v průběhu roku. Poté také schválilo 
střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2022. 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství
Rada předložila faktickou změnu vyhlášky o místních poplatcích 
za užívání veřejného prostranství – jde o novou sazbu poplatku za 
umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 
takto – za pouť 10.000 Kč, za hody 5000 Kč. V rušené vyhlášce byly 
poplatky 20.000 a 10.000 Kč. Z důvodu snížení poplatků zůstane 
vstupné na atrakce v letech 2017 a 2018 na stejné výši jako v letech 
2015 a 2016. Zastupitelstvo vyhlášku schválilo.

Změna č. 1 Územního plánu Bludov
Starosta informoval, že jeden bludovský občan vznesl písemnou ná-
mitku k projednávané Změně č. 1 Územního plánu Bludov. Proto 
nemůže být tato změna projednávána na dnešním jednání zastupitel-
stva. Po řádném vypořádání námitky v souladu se zákonem, která se 
týká návrhu protierozních opatření ve Žlíbku, bude změna územního 
plánu projednána na dalším jednání zastupitelstva. V diskusi S. Balík 
doporučil pro urychlení řešit schválení změny územního plánu  
třeba i prostřednictvím mimořádného jednání zastupitelstva obce.

Směna pozemků - žadatel Česká republika 
- Lesy České republiky, s. p. 
Už snad popáté projednávalo zastupitelstvo směnu pozemků s Lesy 
ČR, s.p. - dosud to kvůli neustálým formálním změnám na straně 
Lesů ČR nebylo uzavřeno. Zastupitelstvo se směnou souhlasilo,  
k podrobnostem (jež se nezměnily) odkazuje k minulým zprávám  
o jednání zastupitelstva.

Žádost o odprodej pozemku 168/2 – manželé Březinovi 
a Jana Daňková
Manželé Březinovi, bytem Tř. A. Kašpara 530 a jejich dcera Jana 
Daňková, bytem Tř. A. Kašpara 35 žádají obec o odprodej pozemku 
168/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2. Na části tohoto 
pozemku stojí jejich rodinný dům čp. 530, který v podílu o velikosti 
½ vlastní manželé Březinovi a v podílu o velikosti ½ dům vlastní 
jejich dcera Jana Daňková, z tohoto důvodu žádají společně o odpro-
dej pozemku. Přes pozemek také vede hlavní přístup k jejich domu. 
Pozemek je zaplocen a dlouhodobě užíván, prodejem pozemku do-
jde k majetkovému narovnání. Rada navrhla odprodej za cenu, s níž 
je pozemek veden v inventuře pozemků, tedy 76,50 Kč/m2 s tím, že 
náklady spojené s odprodejem pozemku půjdou na vrub kupujících. 
Zastupitelstvo s prodejem souhlasilo.

Žádost o odprodej části pozemku 2411/4 - manželé Daňkovi
Manželé Daňkovi, bytem Gen. Svobody 12, Šumperk žádají obec  
o odprodej části pozemku 2411/4-ostatní plocha o výměře cca do  
60 m2, který se nachází v chatové osadě Vlčí důl. Část tohoto  
pozemku o výměře 37,2 m2 mají od obce pronajatou k parkování vo-
zidel (nájemní smlouva je uzavřena od roku 2002 na dobu neurčitou 
za roční nájemné 37 Kč). Ve své žádosti uvádí, že okolní pozemky 

jsou v šikmém terénu a nelze je využívat pro parkování, z tohoto 
důvodu žádají obec o odprodej větší části pozemku, který užívají. 
 Manželé Daňkovi vlastní v chatové osadě chatu č.e. 24, která 
stojí na pozemku 2414/1, dále vlastní pozemky kolem chaty 2414/2, 
2415/1 a 2415/2. Stavební komise nesouhlasí s odprodejem části 
pozemku. Pozemek totiž v současné době slouží jako prostor pro 
možnost otáčení, couvání a manipulace automobilů. Celý prostor je 
minimalizován již minulými odkupy a příjezd velkých vozidel (např. 
hasiči) je velmi náročný. Rada také nesouhlasí s prodejem. Zastupi-
telstvo prodej zamítlo.

Žádost o odprodej části pozemku 1346/1 - manželé Vondruškovi
Manželé Vondruškovi, bytem Nádražní 599 žádají obec o odprodej 
části pozemku 1346/1 – ostatní plocha/neplodná půda o výměře cca 
do 210 m2. Jedná se o pozemek ve stráni u jejich rodinného domu, 
požadovanou část pozemku chtějí k rozšíření své stávající zahrady. 
V roce 2005 již od obce odkoupili část z tohoto pozemku, jedná se 
o pozemek 1346/6 o výměře 414 m2 za cenu 3,24 Kč/m2, která 
byla stanovena znaleckým posudkem. Na pozemku jsou dvě věcná 
břemena zřizování a provozování vedení - ČEZ Distribuce, a.s. Rada 
obce po souhlasu stavební komise doporučuje cenu 12 Kč/m2 s tím, 
že náklady spojené s odprodejem části pozemku půjdou na vrub  
kupujících. Zastupitelstvo prodej schválilo.

Smlouva o závazku pro výstavbu: Polní cesta HC3 
V roce 2004 byly v obci Bludov schváleny pozemkové úpravy, které 
řeší trasy stávajících i nově budovaných polních cest. Minister-
stvo zemědělství – Státní pozemkový úřad zažádá v letošním roce  
o dotaci z EU na rekonstrukci polní cesty HC3 (cesta na horizontu 
„bludovského kopce“ – alej Na Příčné). V případě, že dotace 
bude SPÚ poskytnuta, zahájí se realizace projektu. Po dokončení  
realizace předá SPÚ nově vybudovanou polní cestu obci Bludov.  
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o závazku na akci: Polní cesta 
HC3 k.ú. Bludov.

Diskuse
V závěrečné diskusi se Josef Kozák z pléna dotázal, kdy se dodělá 
oprava propojení ulice Zahradní s hlavní silnicí, při deštích teče voda 
na zahradu. Starosta přislíbil, že to bude prověřeno.
 Hana Tomanová z pléna požádala obec, jestli by se nezamyslela 
nad zajištěním odvozu dětí do školy z dopravně exponovaných  
lokalit tak, jak to fungovalo cca před deseti lety. S. Balík st. z pléna 
reagoval, že náhradní doprava autobusy byla zajištěna před deseti 
lety, když se stavěl chodník. Po krátké diskusi starosta konstatoval, 
že se tím bude rada zabývat.
 Jan Bank z pléna informoval, že po provizorní opravě nezpev-
něné komunikace na ulici Na Balóně (fakticky Dr. Březiny mezi  
domky rodiny Znojů a Ženčáků) je stav horší než před ní, požaduje 
opravu, alespoň místní vyspravení zasypáním. S. Balík to podpořil, 
dále doporučil řešení této komunikace v tomto roce aspoň projek-
tovou dokumentací, aby mohla být třeba už příští rok kompletně 
vybudována. Upozornil také, že je však potřeba vyřešit především 
majetkové poměry. Starosta reagoval, že rezerva na vypracování 
projektové dokumentace v rozpočtu je.
 František Dobeš se z pléna dotázal, v jaké fázi je vybudování 
chodníku a stezky podél státní silnice I/44. Starosta odpověděl, že 
ve fázi projektování, stezka je vyprojektována, zatím však chybí 
vhodný dopravní projektant na dodělání projektu odbočky k novým 
rodinným domům a na kompletaci veškeré dokumentace pro územní 
a stavební řízení. 

Stanislav Balík ml.
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ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH KOŠŮ ZE HŘBITOVA

!!! VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ PO OBCI A PSÍ VÝKALY !!!

VÝVOZ/NEVÝVOZ POPELNIC

Jelikož se umístění betonových košů na odpad po hřbitově  
neosvědčilo, přistoupí Obec Bludov v měsíci dubnu k odstraně-
ní všech košů ze hřbitova. Hlavní příčinou pro jejich odstra-
nění je vhazování nevhodného odpadu do košů (např. květi-
náče s hlínou, velké kytice) a častý nepořádek kolem nich. 
Pro místo posledního odpočinku našich nejbližších bylo toto 
velmi nedůstojné. Proto budeme opět veškerý odpad sou-
střeďovat do velkého kontejneru AVIA, který je umístěný za 
márnicí. Vrátíme se tímto do doby minulé, kdy jsme chodili  
s veškerým odpadem pomalinku uličkami hřbitova do velké-
ho kontejneru a užívali si atmosféru tohoto klidného místa.  
A nikomu z nás toto určitě nevadilo.
  Lucie Šoupalová
	 	 	 	referent	ŽP	OÚ	Bludov

V naší obci se velmi často vyskytují nezabezpečení volně po-
bíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných pro-
stranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, zne-
čišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky.
 Upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili 
a neporušovali zákon č. 264/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání. Dle § 13 odstavce 1 se ten, kdo nezajistí zvíře proti 
úniku, dopouští dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož záko-
na přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše  
50 000 Kč.
 Dále upozorňujeme všechny majitele psů, kteří neuklízí 
po svých psech jejich výkaly, že se dle § 47 odstavce 1,  
písmena e) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích dopouští 
přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně pří-
stupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zane-
dbají povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento pře-
stupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
 Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků  
a doufáme, že majitelé těchto psů zajistí nápravu a umožní 
ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný pohyb na 
všech veřejných prostranstvích, které tak nebudou znečištěny  
výkaly těchto psů.
  Lucie Šoupalová
	 	 	 	referent	ŽP	OÚ	Bludov

Obecní úřad Bludov upozorňuje všechny občany, že pokud  
v popelnicích určených na komunální odpad, bude zjištěn jiný 
odpad (např. suť, bioodpad), nebude taková popelnic vysypána. 
To stejné platí i pro popelnice na bioodpad. Obsah popelnic je 
kontrolován při svozu, pokud pracovníci svozové firmy najdou 
odpad, který do popelnice nepatří, nebude nádoba vysypána. 
 Tímto žádáme všechny občany, aby na svoz komunálního 
odpadu a bioodpadu používali nádoby k tomu určené, tj. černé 
či plechové nádoby = komunální odpad; hnědé nádoby = biood-
pad. Pokud nyní na bioodpad používáte jinou barvu popelnice 
než hnědou, musí být taková nádoba viditelně označena, že je  
v ní bioodpad.
  Lucie Šoupalová
	 	 	 	referent	ŽP	OÚ	Bludov

DEN ZEMĚ  2017 – sobota 8.4.2017

 Tak jako každý rok před začátkem letní turistické sezóny  
provádíme úklid okolí naučné stezky, tak i letos jsme se vybave-
ní rukavicemi a pytli na odpadky vydali na cestu. Sobotní poča-
sí se vybarvilo do letna, bylo teploučko, místy až horko, zvlášť 
když už se pytle plnily a jejich hmostost s přibývajícími kilome-
try rostla. A že těch odpadků bylo! Čtyři plné žluté pytle! Část 
jsme vytřídili na plasty, papír, sklo a plechové obaly a zbytek  
jsme předali do popelnice na směsný odpad. 
 Akci jsme zakončili na Brusince, kde již Jiřina K. měla 
„službu“ a návštěvníkům předávala propagační materiály  

o stezce, vyhlídce, obci Bludov i o lázních a o lázeňské dětské 
stezce. Nám – sběračům  – uvařila čaj a nebo nabídla minerální 
vodu. 
 Akce známá také pod názvem „Ukliďme svět!“ se vydařila  
a pravděpodobně na podzim ji zorganizujeme opětovně. Byli  
bychom rádi, kdyby se k nám přidali i další přátelé mající rádi 
čistou přírodu. Určitě bychom přivítali účast  učitelského sboru 
jak mateřské, tak základní školy se i svými žáky. 

Milan	Klimeš,	předseda	ZO	ČSOP	Bludov 
Foto archiv Milan Klimeš

KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE
NA

ODPOLEDNE  
S MUZIKOU

V SOBOTU 3. ČERVNA 2017 
OD 14:00 HOD.

V ZAHRADĚ ZA KD BLUDOV
K TANCI A POSLECHU ZAHRAJÍ:

Clasic Band
Veselá kapela Zábřeh

Duo Discant

-vstupné dobrovolné-
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Bludovští Bürgermeistři – němečtí správcové obce

Tento díl seriálu o bludovských starostech se vymyká minulým  
i budoucím. Nebude totiž pojednávat o životních osudech jednot-
livce, který byl zvolen hlavou obce reprezentanty bludovských 
občanů. Bude zaměřen hned na tři tzv. starosty (Bürgermeistery) 
z období německé okupace, kteří nikým zvoleni nebyli, ale byli 
do funkce jmenováni okupačními nacistickými orgány. Do řady 
bludovských starostů proto počítáni nejsou – právě z tohoto  
důvodu (jmenování nacistickými okupačními orgány) nejsou 
uvedeni ani na obelisku u zámku.
 Před Mnichovem bylo v Bludově hlášeno 35 Němců. Po 
okupaci k nim přibyli němečtí úředníci a železniční zřízenci, 

Bludovské zajímavosti aneb Jistě víte, že ……

………dnešní rozhledna Háj stojí na místě staré rozhledny  
zvané Štefánikova. Původní rozhledna byla vystavěna v roce 
1934, výška rozhledny  byla 27m……….

…..objekt fary  získal dnešní  podobu kolem roku 1821.  
V této době byla fara přestavěna z dřevěného stavení na  
objekt dvoupodlažní zděný……….

Jan Nepomucký, zvaný také Jan či Johá-
nek z Nepomuku, se narodil někdy kolem 
roku 1340 v Pomuku, který náležel kláš-
teru pod Zelenou Horou. Mládí věnoval 
studiu u cisterciáků v blízkém klášteře, 
dále pak na pražské univerzitě. Působil 
jako veřejný notář, poté jako hlavní písař 
u soudních akt generálních vikářů. Ná-
sledně se stal oltářníkem a farářem, stu-
doval církevní právo a studium ukončil 
jako doktor dekretů.
 V září 1389 byl jmenován generál-
ním vikářem pražského arcibiskupa. Zde 
zastával úřad, který díky svým pravomo-
cím hrál podstatnou roli ve sporu mezi 
arcibiskupem a králem. Spor o Kladruby, 
kde král mínil vybudovat z kláštera nové 
biskupství a tím zmenšit arcibiskupovu 
moc, Jan vyřešil potvrzením nového opa-
ta. Tento spor byl nejspíše hlavním důvo-
dem, proč byl Jan 20. března 1393 brzy 
ráno zajat a mučen. Během mučení byl 
zavražděn a poté svržen z Karlova mos-
tu do Vltavy. 17. dubna našli Janovo tělo 
zachycené na pravém břehu řeky rybáři  
a Jan byl poprvé pochován v kostele  
svatého Kříže většího při svém klášteře.
 Dne 19. března 1729 Benedikt XIII. 
kanonizační bulou prohlásil Jana za sva-
tého. Svatý Jan je uctíván jako mučedník 
zpovědního tajemství a patron při pří-
rodních pohromách a povodních (kvůli 
způsobu své smrti). Svatojánské sochy 
patří k typickým atributům české krajiny, 
jsou umísťovány především na mostech,  
neboť svatý Jan je patronem vod.
 Bludovský svatý Jan má historii  
poněkud klidnější, nic méně ani zde Jan 

Prosím, seznamme se.
Socha svatého Jana Nepomuckého

neušel nepříjemným okamžikům. Socha 
svatého Jana Nepomuckého pochází  
z roku 1818. Jedná se o pět metrů  
vysokou pískovcovou skulpturu, půdo-
rys plintu má rozměry 165 x 125 cm. Na  
jednostupňovém plintu je osazen posta-
ment s bohatě zdobeným dříkem, lemo-
vaným křídly s motivy rokaje. Na čelní 
straně je reliéf pražského mostu a mu-
čedníka svrženého do vody, nad nímž 
se vznáší anděl s ratolestí. Socha světce 
stojí na soklu v oblacích, ten je ozdoben 
reliéfem jazyka ve svatozáři s hlavička-
mi a girlandou. Mučedník je vyobrazen  
v tradičním provedení v kanovnickém 
rouchu s biretem v pravé ruce, v levici 
svírá krucifix s palmetou. Hlava je na-
kloněna k levému rameni. Kolem hlavy 
má svatozář s pěti hvězdičkami. Postava 
světce stojí na oblačné základně, jež je po 
stranách doplněna hlavičkami andílků.  
 Na zadní straně dříku je nápis: “Posta-
ven 1818./ Obnoven 1889“.
 Socha svatého Jana Nepomuckého je 
dokladem kvalitní sochařské lidové práce 
s barokními reminiscencemi.
 Původní místo bylo soše přiřknuto  
v křižovatce u zámeckého rybníka. Pa-
tron vod zde ochraňoval Bludovské od 
roku vzniku až do roku 1984. V tomto 
roce byl svatý Jan přemístěn ke kostelu, 
kde se po třech létech, kdy byl odložen  
v trávě, dočkal důstojného umístění. Vodě 
byl sice vzdálen, ale svoji dominanci i na-
dále zdůrazňoval.
 Další stěhování jej čekalo v roce 2010. 
Za menší nevole se alespoň náznakem 
vrátil na své původní místo, byl umístěn 

na jihozápadním břehu zámeckého rybní-
ka. Současně s přemístěním byla socha z 
dotací Ministerstva kultury zrestaurová-
na. Restaurátorem byl akademický sochař 
René Tikal.

Eva Kösslerová.
Autor fotografie: Gabriela Flašarová

……autorem stávající „hasičárny“ v Bludově je Ing. Josef 
Hroch z č.p. 503. Stavební povolení na výstavbu bylo vydáno 
2.4.1980 a jeho kolaudace proběhla  4.6.1981………..

Eva Kösslerová

stejně jako úředníci na poště, četníci, několik učitelů a učitelek, 
německý lékař, správce mlékárny (většinou s rodinami) apod. 
Poté činil počet Němců v Bludově cca 200 osob. Přesto nikdo  
z bludovských německých Bürgermeisterů z Bludova ani nepo-
cházel, ani zde nežil. 

Antonín Winkler
Poté, co šumperský Landrat koncem října 1939 sesadil z úřa-
du Bürgermeistera Petra Zatloukala, jmenoval novým Antoní-
na (Antona) Winklera, bývalého písaře u advokáta Lebwohla  
v Šumperku a člena SS. Stal se současně Amtsleiterem (vedoucím 
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úředníkem). Za jeho „starostenství“ byl rekonstruován obecní 
dům (pozdější hasičský domov a kavárna Rosso) – ze strany  
k Pomníku padlých byly přistavěny nové záchody. Uvnitř domu 
byly provedeny také některé změny. Dále byla opravena soko-
lovna (nová podlaha, oprava stěn), která byla za okupace obec-
ním majetkem (stejně jako Národní – dnešní Kulturní – dům). 
Sokolovna se opravovala z fondu pro Péči a podporu němectví  
v pohraničí, a to proto, aby se v ní mohly konat propagační schů-
ze a přednášky. Měla se v budoucnu stát německou Turnhalle.
 Přes jeho členství v SS byl podle svědectví Winkler přijatel-
ným a mírným správcem. Vytýkalo se mu, že je alkoholik. Blu-
dovští Němci mu vyčítali, že si jej bludovští Češi kupují za pití, 
zabijačky a jiné jídlo. Jako zajímavý paradox obecní kronikář 
uvedl, že Winklerova záliba v alkoholu mu nezabránila v tom, 
aby dvěma panským pacholkům zakázal pro opilství návštěvu 
všech bludovských hostinců. Dále mu nepřidalo, že se za svého 
bludovského úřadování rozvedl (měl dva syny) a „podlehl svo-
dům zdejší mladé německé učitelky Patzeltové a oženil se s ní“.
Jelikož o jeho úplatnosti alkoholem a jídlem dodali jeho odpůrci 
nadřízeným orgánům důkazy, byl po necelých dvou letech  
v srpnu 1941 odvolán.

Franz Otte
Nastala nejtvrdší éra nacistické okupace symbolizovaná jménem 
Winklerova nástupce v obou funkcích (Bürgermeistera a Amt-
sleitera) - Franze Otteho. Do té doby byl ředitelem školy v Dol-
ních Studénkách (před tím působil na německé škole v Nové Vsi 
u Hanušovic).
 Do bludovského úřadu nastoupil 11. srpna 1941. Po celou 
dobu bydlel v Dolních Studénkách, do Bludova denně dojížděl 
služebním autem. Ačkoli byl tvrdý německý šovinista a nepřítel 
všeho českého, uměl dokonale česky. Podle všech indicií si vy-
budoval i síť donašečů, protože brzy byl dokonale informován 
o jednotlivcích i obecných bludovských poměrech. Sám o sobě 
prohlásil: „Ich bin ein fanatisher Anhälnger des Führes und wer-
de zum Ziele auch über Leichen gehen.“. (Česky: „Jsem fanatic-
ký stoupenec Führerův a půjdu k cíli i přes mrtvoly.“)
 V úřadování zavedl dokonalý systém – kartotéky, registry 
apod., k jejichž vytvoření donutil české učitele. Měl záznamy  
o všem a o všech, kdo se třeba jen jednou objevil v Bludově. 
Každý, kdo přijel do Bludova s tzv. propustkou, se mu musel 
osobně nahlásit – leckoho okamžitě vykázal pryč z obce jen 
proto, že se vůči Ottemu choval trochu sebevědomě. Na úřadě 
se mohlo hovořit jen německy. Kdo nepozdravil „Heil Hitler“,  
ničeho nedosáhl a byl vykázán. Žádosti o propustky vyřizoval 
sám, a kdo jeho ženě do Dolních Studének nezanesl alespoň 
husu, nedostal nic. Každé i sebemenší hnutí a podezření hlásil 
na gestapu a krajskému vedení. Vyhrožování koncentračním  
táborem bylo hlavní součástí jeho úřadování.
 Z jeho doby pochází velká část starších cedulek s čísly  
popisnými na domech, neboť každý majitel domu si musel  
tehdy cedulku na obecním úřadě koupit a umístit na průčelí domu 
na straně ke středu obce. Dále nařídil, aby tam, kde byly malé 
byty, se konaly pohřby z kapličky před Krčmou (v roce 2015  
obnovené). Toto opatření přežilo okupaci a bylo uplatňováno až 
do druhé poloviny sedmdesátých let, kdy se upravil pohřební  
ritus a celý pohřeb se přesunul do kostela.
 „Postaral“ se o to, že nový bludovský kaplan P. Oldřich 
Koutný nemohl učit ve škole náboženství – neboť prý vystu-
poval jako „čilý propagátor mezi školními dětmi ve prospěch 
církve a je politicky nespolehlivý“. Krátce po tom posudku byl  
P. Oldřich někým (snad z Bohutína) udán, vyšetřován v Opavě  
a posléze mu bylo zakázáno učit náboženství.
 Otte měl velkou péči o místní živořící německou obecnou 
školu. Ve školním roce 1941/42 do ní přes odpor rodičů poslal 
řadu českých dětí, o nichž se domníval, že je možné je poněmčit. 

Děti se však nechtěly němčinu učit, po roce tento experiment 
ztroskotal. Za oběť mu padl žák Otto Navrátil, který kvůli  
povinné docházce do německé školy spáchal sebevraždu.
 Nejtvrději se zapsal do bludovských dějin hlavním podílem 
na vysídlení mnoha rodin bludovských sedláků. K vysídlení  
byly vybrány tyto statky: Aloise Stona (čp. 40), Josefa Březiny 
(čp. 41), Rudolfa Jackwerta (čp. 56), Jana Doležela (čp. 74),  
Josefa Motyky (čp. 83), Stanislava Čmakala (čp. 84), Karla  
Kotrlého (čp. 85), Josefa Kapla (čp. 109) a Karla Jáně (čp. 139). 
Dále dvě chalupy – Adolfa Kašpara (čp. 287) a Adolfa Jílka  
(čp. 402). Byl to právě Otte, který statky vytipoval a psal odů-
vodnění. Téměř všichni majitelé i s rodinami se museli okamžitě 
vystěhovat (např. rodina Aloise Stona až do Javorníku), jejich 
statky zabrali Němci, Rumuni apod. Vystěhovaní Češi museli  
nastoupit na různých místech u německých zaměstnavatelů, příp. 
i v pracovních táborech v Říši i Sudetech. Leckde se vystěhování 
dělo před nabitými puškami četníků v největším chvatu. Šlo  
o statky s dobrou polohou (vesměs ve středu obce), většinou  
nejlépe obhospodařované a s dobrým stavem dobytka – což  
nejvíce platilo o statcích Čmakalově a Kotrlých. Z listin v obec-
ním archivu vyplývá, že mělo jít jen o začátek procesu – na jeho 
konci měli být z Bludova vystěhováni všichni čeští sedláci. Otte 
totiž žádal četné výpisy z pozemkových knih i na další statky  
se zdůvodněním, že jde o uvolněný majetek.
 Osobní sekretářkou Otteho byla Němka Fieberová, která  
začala vykonávat agendu, kterou do té doby vyřizoval Hynek 
Minář. Dokud Minář nosil poštu, otevíral podezřelé dopisy,  
přečetl jejich obsah, mohl dávat lidem pokyny, co mají dělat; 
jiné varoval a uchránil je problémů. Změna začala s Fieberovou. 
Všechny spisy byly uloženy jen v Otteho kanceláři, kam nesměl 
nikdo bez jeho dozoru, a potřebné spisy vydávala jen Fieberová. 
Ta se stala neomezenou vládkyní v celé kanceláři. Později v roce 
1944 byla ale uvězněna. Byla totiž obviněna, že předala (české-
mu) učiteli Františku Escherovi, s nímž měla milostný poměr, 
obecní razítko, s jehož pomocí byly padělány osobní průkazy 
pro partyzány. Spolu s ní byla ze stejného důvodu uvězněna  
další úřednice Soltyšková.
 Za jeho správcovství se začal projevovat odbojový neklid  
– což se přičítalo právě jeho příkrému a tvrdému jednání. Svou 
úřední horlivostí začal přerůstat přes hlavu i nadřízeným  
úřadům. Aby byl v Bludově klid, byl po dvou letech v září 1943 
zbaven úřadu a poslán na frontu.

Leo Korkisch
Po něm se Bürgermeisterem stal 9. září 1943 správce žerotínské-
ho velkostatku Leo Korkisch, který byl již předtím starostovým 
zástupcem. Úřad vykonával až do konce okupace. Uměl česky, 
jeho manželka byla české národnosti (byť se tzv. odrodila).
 Obecní kronikář o něm píše, že zřejmě tušil neslavný konec 
nacistické éry a že proto „zastával úřad s malou péčí“.
 Když se blížila Rudá armáda k Bludovu, pokusil se vyjet  
s povozem velkostatku a se zásobami přes hranice do Německa. 
Na hranicích byl ale zadržen a přinucen vrátit se do Bludova.  
Po válce byl odsunut.

Prameny	a	literatura:
Pamětní kniha obce Bludova, sv. I, 1927-1957, 
Státní okresní archiv Šumperk.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Sokol Bludov, pozůstalost 
Rudolfa Kordase - Okupace r. 1938 v Bludově dle svědků, psal 
Minář Hynek, bývalý úředník místodržitelství v Brně; 
přetištěno v Bludovanu, č. 1-3, roč. 2013.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště
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Český zahrádkářský svaz
ZO Bludov

pořádá zájezd

KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE  
NA VÝSTAVU SBÍREK A VÝROBKŮ

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA:
Po-Pá  09:00 – 11:00 hod.
Po-Út  12:00 – 14:00 hod.
Stř  12:00 – 17:00 hod.
So-Ne  14:00 – 17:00 hod.

Zahájení výstavy: 11. května 2017 v 17:00 hod.
Výstava potrvá do 28. května 2017

-vstupné dobrovolné-

Program:
Velký Roudný - Rozhledna nad hladinou Slezské Harty  
Budišov nad Budišovkou - Muzeum břidlice 
 - Historické centrum města 
Stará Voda - Poutní kostel sv.Anny ve vojenském újezdu Libavá 
Šternberk   - Lichtenštejnský zámek
                   - Osobní volno

Odjezd od Kulturního domu Bludov v 6:30 hod.
Cena:  250,- Kč

Závazné přihlášky přijímá do 10. května 2017  
p.Bohuslav Straka a p.František Kranich.

Zájezd se uskuteční jen při dostatečném počtu účastníků.

v sobotu 20. května 2017 
Budišov, Stará Voda, Šternberk

PRONÁJEM OBECNÍHO KLUBU

Obec Bludov nabízí k pronájmu prostory pro školení, rodinné 
oslavy, soukromé i firemní akce.
 Budova má 3 samostatné místnosti a zázemí (kuchyňka, 
WC). Prostory jsou ideální pro pořádání soukromých akcí  
s maximální kapacitou 35 osob. Cena nájmu pro jednorázovou 
akci činí 1 000,- Kč. V ceně nájmu je zahrnuta spotřeba elektric-
ké energie, pitné vody z vodovodu, vytápění, zapůjčení nádobí, 
kuchyňských spotřebičů, ubrusů a čistý úklid. V ceně není zahr-
nuta výzdoba, ozvučení a příprava občerstvení. Dataprojektor je 
možný zapůjčit se souhlasem pronajímatele. Pro pořádání škole-
ní či kurzů je cena určena podle délky a typu akce. O každém 
pronájmu obecního klubu je sepsána „smlouva o pronájmu“, 
která podrobněji upřesňuje nájemní podmínky, jakož i práva  
a povinnosti nájemce a pronajímatele.
 Obsazenost Obecního klubu můžete zjistit na stránkách 
obce v Kalendáři akcí. Kontakty pro pronájem a vzor „smlouvy  
o pronájmu“ naleznete také na stránkách obce ve Firmy  
a služby.
Rezervace a bližší informace v KD Bludov, tel.:583 238 177, 
kulturni.dum@bludov.cz, 
kontaktní osoba Ing. Anna Znojová

Foto: G. Flašarová

KROMĚ TRADIČNÍCH AKCÍ SE V KVĚTNU V DOMINU MŮŽEME  
VIDĚT ČASTĚJI, NEBOŤ JAKO KAŽDÝM ROKEM BUDEME FANDIT 

NAŠIM HOKEJISTŮM NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

5.5. OD 19:30 - MS HOKEJ - ČR:KANADA
+ PO SKONČENÍ PŘENOSU POKRAČUJE TRADIČNÍ DISCO

6.5. OD 16:00 - MS HOKEJ - ČR: BĚLORUSKO
+ OD 22:00 TRADIČNÍ DISCO

7.5. NEDĚLNÍ PÁRTY S FINSKOU VODKOU ZA 25,- KČ
NEDĚLE PŘED STÁTNÍM SVÁTKEM OTEVŘENO DO 22: HOD.

8.5. OD 19:30 - MS HOKEJ - ČR:FINSKO

11.5. OD 16:00 - MS HOKEJ - ČR:NORSKO

12.5. OD 16:00 - MS HOKEJ - ČR:SLOVINSKO
+ OD 22:00 - DISCO S JAGERMEISTEREM ZA 30,- KČ

14.5. OD 16:00 - MS HOKEJ - ČR:FRANCIE

16.5. OD 16:00 - MS HOKEJ - ČR:ŠVÝCARSKO

18.5. MS HOKEJ - ČTVRTFINÁLE - ČAS BUDE UPŘESNĚN

19.5. B 52 PÁRTY
OHNIVÝ NÁPOJ V AKCI ZA 30,- KČ

20.5. RETRO PÁRTY + V PŘÍPADĚ POSTUPU NAŠICH HOKEJISTŮ
DO SEMIFINÁLE - HOKEJ - ČAS BUDE UPŘESNĚN

NEJVĚTŠÍ HITY LET MINULÝCH

21.5. OTEVŘENO POUZE V PŘÍPADĚ BOJŮ  
NAŠICH HOKEJISTŮ O MEDAILE

26.5. - 27.5. KARIBSKÁ PÁRTY
- PŘIJĎTE OCHUTNAT ŠIROKÝ VÝBĚR KARIBSKÝCH RUMŮ

AKCE V KVĚTNU 2017

Po dobu účasti našich hokejistů na turnaji MS Vám budou jak při přenosech,
tak i na disco, k panákům rozdávány dárky k fandění (vlaječky, šály,  

čepice apod.). Rozjedeme velkou tipovací soutěž. Při přenosu točíme pivo  
za 23,- Kč a pochutnat si budete moci na klobáse nebo utopencích,  

kteří už k hokeji v Dominu neodmyslitelně patří.
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti květen 2017
Stonová Květoslava, Markovský Štěpán, Montágová Libuše, 
Matějčková Marie, Matýsková Věra, Albrechtová Dana, 
Nimrichtrová Marie, Banková Hedvika, Šatánková Zora,  
Balcarová Ludmila, Březina Vladimír, Uhl Milan, Maturová Ilonka, 
Cygrýdová Květoslava, Skoumalová Marie, Souralová Ludmila, 
Hojgrová Věra, Hudlíková Zdenka, Bartoň Alois

   Dne 12.5.2017 uplynou dva roky od úmrtí 
mojí milované manželky, maminky a tety, 
paní 
Marie Adamové
S úctou a láskou vzpomíná manžel,  
synové František, Vladimír a Karel.

POZVÁNKA
Čt 11.5. 17:00 hod. Zahájení výstavy „Můj koníček“ /KD/
So 13.5. 19:00 hod. Divadelní představení „Co víc si přát?“/KD/
Stř 17.5.    Vycházky seniorů
So 20.5. 15:00 hod. „Pohádkové písničky“ /KD, zahrada za KD/
Út 23.5. 17:00 hod. Koncert KPH – Kvarteto Martinů /zámek/
Ne 28.5. 18:00 hod. Program „Operetní skříňka s líčidly“ /KD/
Stř 31.5. 17:00 hod. Kytarový recitál Libora Janečka /OK/
Stř 31.5.    Vycházky seniorů
So   3.6. 14:00 hod. Posezení s muzikou /zahrada za KD/

na květen 2017
 

17.5.2017   Rapotín-Samota-Bukový kopec 
 (rozhledna)-Velké Losiny. Délka trasy 10 km.
 Odjezd autobusu dol.konec 7.53 hod, zámek 7.56 hod. 
 Přestup v Šumperku směr Rapotín, odjezd 8.15 hod.
 Zóny 1,2,12. 
31.5.2017   Cyklovýlet Zábřeh - Hoštejn - Drozdovská pila a zpět. 
 Délka trasy 50 km. 
14.6.2017    Potůčník-pramen sv.Anny - Hynčice n/M - Hanušovice. 
 Délka trasy 10 km. Odjezd vlaku z Bludova 8.39 hod,  
 Bludov lázně 8.43 hod.
28.6.2017   Rejchartice - Andělská cesta - Tulinka - Šumperk. 
 Délka trasy 8 km. Odjezd autobusu od cukrárny 
 9.03 hod. Přestup v Šumperku směr Rejchartice,
 odjezd 10.35 hod.

VYCHÁZKY SENIORŮ 
KVĚTEN-ČERVEN 2017 

v úterý 23. května 2017
v 17:00 hod.

na Zámku Bludov

KVARTETO MARTINŮ
Lubomír Havlák – 1. housle

Libor Kaňka – 2. housle
Zbyňek Paďourek – viola

Jitka Vlašánková – violoncello

Vstupné 40,- Kč

Kulturní dům Bludov Vás zve na koncert KPH

KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE
NA

KYTAROVÝ RECITÁL

LIBORA JANEČKA
VE STŘEDU 31. KVĚTNA 2017

V 17:00 hod.

Obecní klub

VSTUPNÉ 40,- Kč

Děkujeme Kulturnímu domu Bludov za umožnění 
uspořádání rodinné oslavy mého otce pana Antonína Marka 
ve Vašem kulturním zařízení. Své životní jubileum 80-ti let 
oslavil 18.3.2017. Nejen on, ale i všichni přítomní- celkem 
35 hostů bylo mile překvapeno tímto kulturním stánkem, 
který svým řešením a dispozicemi předčil naše očekávání  
a umožnil nám vytvořit otci důstojnou a reprezentativní 

oslavu. Děkujeme tímto ještě jednou Vaší obci a kulturnímu 
domu. Určitě Vaše zařízení využijí i další spoluobčané, 

kterým můžeme Vaše prostory doporučit.
Za	celou	spokojenou	rodinu	ještě	jednou	díky

Iva Akritidu, Bludov.

PODĚKOVÁNÍ

KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE
NA

KYTAROVÝ RECITÁL

LIBORA JANEČKA
VE STŘEDU 31. KVĚTNA 2017

V 17:00 hod.

Obecní klub

VSTUPNÉ 40,- Kč
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V sobotu 1. dubna 2017 jsme se ráno sešli u klubovny. Jak  
vlčácká smečka, tak Lišáci – družina skautů. Chvíli jsme si  
povídali, házeli talířem, či se jen tak potulovali po klubovně, 
než rádci sehnali vše, co potřebovali na cestu. V devět hodin 
jsme však vyšli, každá družina jiným směrem. My Lišáci (starší 
skauti) jsme se vydali přes zámecký park směrem ke kapli  
Nejsvětější Trojice, kde jsme si zorientovali mapy. Od rádce 
Pleska jsme následně dostali azimut, který udával další směr 
naší výpravy. Směřoval přímo na Háj. Bez otálení jsme vyšli, 
abychom si stihli ještě po cestě něco zahrát.
 Začali jsme hrou, při níž Plesk vykřikl jméno jednoho  
z nás a vyhodil florbalový míček nebo plastový talíř do vzdu-
chu a jmenovaný musel míč nebo talíř chytit. Nasazení hráčů  
nabídlo spoustu krkolomných pádů, při nichž se nikomu nic  
nestalo, takže to byla opravdu zábava. Když jsme přišli  
k Bludovečku, nezašli jsme si na Kofolu, jak mnozí navrhovali, 
ale lovili jsme náš míček zpoza rohu, za který nám spadl. Poté 
jsme se vydali do kopců k cíli, který nám vytyčil již zmíněný 
azimut.
 Po půl hodině cesty jsme se opět zastavili a zjistili, že další 
hra bude spočívat v tom, že já a Tadeáš budeme centrem party-
zánských jednotek a ostatní nám pošlou zprávu v morseovce, 
kterou budou posílat pomocí rukou. Obě ruce upažené zname-
nají čárku, jedna ruka znamená tečku a přeseknutí jednou rukou 
je konec slova. Chvíli to trvalo, než se k nám zpráva dostala, 
jelikož šifra musela projít přes dvě stanice. Nakonec dorazila  
v trochu jiném znění, než vyšla, ale občasná chyba se dala  
překousnout, a tak jsme šifru úspěšně dohráli.

Následně jsme již vystoupali až na Háj, kde nás čekal další úkol. 
Pomocí kolmé vazby jsme přivázali jeden dost široký klacek  
ke dvěma stromům a udělali dohromady jako tým pětadvacet 
shybů. Jakmile jsme po sobě uklidili, někteří se vydali na  
rozhlednu. 
 Dále naše kroky směřovaly ke Kostelíčku, abychom si zde 
opekli oběd a odpočinuli si. Poté jsme si zaházeli s talířem,  
přičemž jsme vymysleli zcela novou hru a po jejím dohrání 
jsme se již vydali zpátky ke klubovně. Nakonec jsme se všichni  
rozešli u kostela do svých domovů.

br. Vladislav Malý – Lála
Junák, skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Foto: autor Martin Dostál - Roy

KADEŘNICTVÍ     
                    

Dámské, pánské a dětské                      

Pavlína Korcová
Pondělí          9:00 – 16:00
Úterý            9:00 – 16:00
Středa            12:00 – 20:00
Čtvrtek        9:00 – 16:00
Pátek             9:00 – 16:00
Sobota           dle objednávek
Neděle           zavřeno

tel.: 774 715 506
Za Školou 828,Bludov 789 61
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Hasiči Bludov

Bludov vítězil i v ostravské atletické hale. 
 V sobotu 25.března patřila ostravská atletická hala hasičské 
mládeži. Konal se zde další závod seriálu Ligy České republiky 
v běhu jednotlivců na 60m s překážkami žactva.
 Po úspěchu v Jablonci odjížděla bludovská výprava s velký-
mi nadějemi i do Ostravy, přestože vítězka kategorie mladších 
žákyň z Jablonce díky zranění pouze v roli divačky a fanynky.
Síla bludovských hasičů vždy byla v kolektivu a výpadek jed-
noho člena  nahradil někdo další. Nebylo tedy překvapením, že 
trošku smolný závod z Jablonce výborným výkonem odčinila 
další velká bludovská naděje Vendula Jílková. Zvítězila časem 
14,52s a potvrdila letošní vládu barev Bludova v této kate-
gorii. Nádherné 5.místo obsadila Natálie Kulhajová 15,33s  
následována Terezou Holinkovou 16,44s a celkově 14.místo, 
Šárka Krystková obsadila časem 17,06s 20.místo, Michaela  
Maturová skončila na 29.místě časem 17,89s. Skvělé vystoupe-
ní mladších žákyň potvrdila i naše nejmladší Liliana Kulhajová 
28.místem v čase 18,49s. Startovalo celkem 103 děvčat z celé 
republiky a Slovenska. 
 Mladší žáci nezůstali ve stínu děvčat, i oni se předvedli 
ve skvělé formě. Nejvýše se prosadil jako tradičně Ondřej  
Jašek, který časem 15,04s obsadil skvělé 7.místo. Na výborném  
15.místě doběhl za 16,07s David Matějček, umístění našich 
nejmladších borců - 84.místo Lukáš Matějček čas 21,56s  
a 94.místo Matěj Fabiánek čas 23,57s. Celkem startovalo 121 
závodníků.
 Starší kategorie zahájila děvčata. Z bludovských se na  
66.místě umístila Štěpánka Březinová – 14,47s na 90.místě 
skončila Marcela Ficnarová – 15,10s Lucie Ženčáková 
obsadila 95.místo -15,27s a na 121 místě doběhla Monika  
Kamlarová -16,45s. Od děvčat se letos hlavně očekává, že  
dokáží v soutěži družstev obhájit bludovské postupové úspěchy  
z posledních let.
 Starší žáky výborně zastupoval Vojtěch Kotrlý skvělým  
časem 12,71s obsadil 9.místo a od bronzu jej dělilo 0,5s. Navíc 
časy pod 13s dokázali zaběhnout až na výjimky reprezentanti.
Trošku víc štěstí by potřeboval Štěpán Vojtek který obsadil  
časem 14,57s 48.místo, přestože na trénincích dokáže lepší  
výkony. Zkušenosti stále sbírá nováček této kategorie Jakub  
Fabiánek, výkonem 18,57s a 104. místem určitě nezklamal, 
jeho čas ještě přijde. Starších žáků startovalo celkem 127.
 V celkovém součtu dokázali ostravští pořadatelé zvládnout 
během jednoho soutěžního dne úctyhodných 510 závodníků  
a na Vás nechám zhodnocení našich děvčat a chlapců.

Kolektivní soutěže mladých hasičů  
– zatím vítězí vždycky Bludov.
 V sobotu 22. dubna ve velice chladném počasí pokračovaly 
boje žákovských družstev okresu Šumperk v Troubelicích.
 Na programu byla štafeta dvojic a požární útok CTIF. Hod-
notit výkony družstev Bludov „A“ v obou věkových kategori-
ích je velice jednoduché, družstva zvítězila v obou disciplínách  
a upevnila si vedoucí postavení jak v hodnocení Ligy mladých 
hasičů okresu, tak v hodnocení celostátní soutěže Plamen, kde 
družstvo starších žáků bojuje o postup na krajské kolo.
 Z celkem 6 absolvovaných soutěží ročníku 2016/2017 obě 
družstva ve všech zvítězila a kráčí tak zatím za svým cílem, kte-
rým je vítězství v celém ročníku. Velkou pochvalu za statečný 
výkon si zaslouží bludovské zálohy.Starší družstvo „B“ sice  
absolvovalo závod mimo hodnocení, protože jsme si i díky  

Premiéra soutěže klasických disciplín CTIF 
mužů a žen v Bludově se vydařila.
Bludovská pouť bývá vždy slavnostním dnem pro většinu  
bludovských občanů, tentokrát byla významným dnem i pro  
bludovské hasiče. Náš sbor byl pověřen pořádáním další  
republikové akce. Soutěže v klasických disciplínách CTIF jsou 
velice populární ve spoustě zemí. Ve čtyřletých cyklech se  
pořádají hasičské olympiády v požárním sportu a právě  
soutěžích CTIF. Letos proběhne tato obrovská akce v rakouském 
Villachu v termínu 9.-16.července.
 Pořádat soutěž v tomto sportu, která je zařazena do Ligy 
České republiky ale hlavně je přípravou pro družstva, která  
budou náš stát na této akci reprezentovat, je velkým uznáním 
dlouholeté práce bludovských hasičů.
 Samozřejmě jedním z důvodů přidělení pořadatelství je 
úspěch hned dvou našich družstev, která se na olympiádu pro-
bojovala. Českou republiku budou spolu s dalšími družstvy ve 
Villachu reprezentovat naši žáci a družstvo žen. O obou druž-
stvech připravíme podrobnější článek. Jen ve zkratce, druž-
stvo žáků připravuje Martin Sobotka ml. a družstvo žen Martin  
Sobotka st., oběma pomáhají s přípravou ještě další členové sbo-
ru. Obě družstva jsou posílena členy z mnoha koutů Moravy. 
Budeme na olympiádě jedinými zástupci Olomouckého kraje  
v soutěžích družstev CTIF. Samotná soutěž v Bludově proběhla 
sice za velice chladného počasí, dle hodnocení rozhodčích i sou-
těžících ze všech koutů republiky jsme jako pořadatelé uspěli.
 Největší radostí pro všechny domácí hasiče, ale i fanoušky 
byly výkony našich žen, které předvedly zejména v druhých  

nemocem museli zapůjčit člena z jiného družstva, přesto před-
vedlo pěkné výkony, které by mohly konkurovat družstvům  
z horní poloviny výsledků. Družstvo „B“ mladších, jehož vět-
šina členů soutěží prvním rokem, skončilo mezi 14 družstvy na  
krásném 9.místě a v celkovém hodnocení Ligy okresu drží fan-
tastické 8.místo z celkem 24 družstev, které se zůčastnily některé 
ze soutěží letošního ročníku. 
 Výrazně přiblížit se svému přání celkového umístění mo-
hou družstva na domácích drahách v klání štafet 4x60m s pře-
kážkami a štafetě CTIF. Výsledky tohotu závodu přineseme  
v příštím čísle. Věříme, že se podaří udržet výkonnost  
jednotlivých družstev i v následujících soutěžích.
 Tímto také moc děkujeme všem rodičům a rodinným  
příslušníkům, že nám pomohli s dopravou tak velkého počtu  
našich dětí na soutěž.

Vítězové z Troubelic 
Autor: Jaroslav Kulhaj
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pokusech časy, se kterými bychom možná mohli být spokojeni  
i ve Villachu. V hodnocení kategorie „A“, do které naše družstvo 
patří, se naše ženy umístily na krásném 2.místě a v hodnocení 
družstev žen bez rozdílu kategorií na 3.místě. 
 Všichni z blízkého okolí družstva víme, jak těžce se tyto  
výsledky rodí, navíc nám chyběla nemocná členka, za kterou  
nezištně zaskočila Žaneta Tylová, o které možná obyvatelé  
Bludova neví, že jejím koníčkem je běhání na dost dobré úrovni, 
ještě jednou děkujeme.
 Po poděkování všem, kteří se nějak podíleli na přípravě, 
průběhu a úklidu soutěže, také jedna omluva. Patří občanům, 

kteří bydlí v okolí hasičárny, pokud je rušily startovní povely  
v němčině, tak se moc omlouváme, ale na olympiádě  
samozřejmě znějí veškeré povely v jazyce pořadatelské země  
a je důležité, aby se v nich soutěžící orientovali, proto se  
používají i na našich soutěžích. Velká spokojenost byla jako  
tradičně v Bludově s oceněním. Vsadili jsme na balíčky složené 
z regionálních potravin a byla to trefa do černého. Každý 
člen družstva dostal vzorky výrobců potravin z našeho okolí  
a to je určitě nejlepší reklama našeho krásného kraje.   
 Všem sponzorům srdečně děkujeme za podporu.

Hasiči	Bludov

Na naší výroční členské schůzi v měsíci 
lednu bylo předáno Základní organizaci  
českého zahrádkářského svazu Bludov  
zástupcem územního sdružení ČZS Šumperk 
ocenění. Stříbrná medaile, kterou jsme  
dostali, byla udělena za mimořádné zásluhy  
o Český zahrádkářský svaz a dlouholetou 
obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského 
hnutí. Ocenění bylo uděleno republikovu 
radou ČZS v souvislosti s 60.výročím  
založení Českého zahrádkářského svazu.
 Tuto medaili musíme chápat jako  
ocenění všech současných i bývalých členů 
ZO ČZS Bludov. Desítky bývalých členů již 

Ocenění ZO ČZS Bludov

Vyhlášení soutěže  
„O nejkrásnější okno,  

balkon a předzahrádku“

Letošní rok opět, tak jako pokaždé, vyhlašuje  
ZO ČZS Bludov s podporou Obecního úřadu v Bludově 

soutěž „O nejkrásnější, zahradnicky nejlépe upravené 
okno, balkon a předzahrádku“.

Tato soutěž má velmi jednoduchá pravidla.  
Probíhá od začátku měsíce května do poloviny srpna 2017. 

Soutěž vyhlašujeme na podporu vzhledu obce  
Bludov, a proto je podmínkou posuzování vzhledu oken, 

balkonů a předzahrádek jejich viditelnost z veřejné  
cesty nebo jiného veřejného prostranství.  

Nově bychom rádi zařadili podmínku  
viditelného označení domu popisným číslem.  

Od 15. srpna bude probíhat fotografování a hodnocení 
jednotlivých domů. Komise složená z členů ZO ČZS Bludov 
a zástupců Obecního úřadu Bludov pak provede hodnocení 

a výběr nejlepších objektů. Výherci soutěže budou opět 
uveřejněni v Bludovanu a odměněni cenami. Výsledky 

soutěže oznámíme oceněným na setkání  
s výborem organizace v září.

Za výbor ČZS Bludov Bohuslav Straka

nejsou mezi námi a i jim patří toto ocenění za jejich obětavou 
práci pro zahrádkářský svaz a základní organizaci. K poděkování 
všem členům, současným i těm bývalým, se připojuje i výbor 
základní organizace.

Za	výbor	ZO	ČZS	Bludov	Bohuslav	Straka

Pletení pomlázek v lázních

Již třetím rokem pletly lázeňské děti velikonoční pomlázky pod 
vedením pana Ing. Kubíčka z Bludova. Po prvotních neúspěších 
se nakonec všem zúčastněným pomlázka povedla. 

Jan Šlezar
Autor fotografií: Jan Šlezar
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Velký úspěch stolních tenistů! V Bludově se bude hrát divize!

Pokud chci hodnotit právě skončenou sezonu našich stolních te-
nistů, musím začít již loňským létem. Nejen, že se celkem pocti-
vě trénovalo, ale hlavně se nám podařilo za účasti většiny členů 
vymalovat jak hernu, tak i klubovnu. A díky sponzorům jako 
bonus jsme mohli koupit a nainstalovat tři nové stoly. Myslím, 
že takové zázemí, jako u nás, se na okrese nenajde. Zde bych 
chtěl poděkovat Tomáši Jílkovi, který byl hlavním tahounem 
celé této akce. 
 Ale teď již ke sportovní stránce uplynulé sezóny. Samozřejmě 
začnu naším „áčkem“. To, i přes občasně problémy se sestavou, 
odehrálo pod vedením P. Srba výborné zápasy, hlavně v domá-
cím prostředí, což se projevilo na konečném postavení v tabulce. 
To zaručuje pro příští ročník postup do divize, nejvyšší soutěže 
novodobé historie bludovského stolního tenisu. Gratuluji!

Když už jsem u „déčka“, tak tomu velel F. Ondráček. A úspěš-
ně. V OP II obsadili výborné druhé místo, a to mnohdy skládali 
sestavu, jak se dalo.

To F. Polách v OP III se snažil zkombinovat  starší zkušené  
hráče s těmi mladšími a méně ostřílenými. Docela se mu to dařilo 
a mohli odehrát sezonu poměrně v klidu.

Tolik k výsledkům našich družstev. Také bych rád poukázal na 
úspěchy našich mladých hráčů, se kterými vás seznámí trenér 
mládeže F. Polách.
 Sedm chlapců a jedna dívka se zúčastňuje pravidelně  
tréninků a také regionálních i krajských soutěží ve všech  
věkových kategoriích. Soutěžní ročník 2016 – 2017 byl pro 
naše mladé hráče velmi úspěšný. Nechceme zde vyjmenovávat 
všechny bodovačky, TOP 12 a různé turnaje, ale zmíníme jen  
to nejdůležitější.
 Za největší úspěch lze považovat 1. místo K. Strnada  
v regionálním přeboru dorostu. V mladších žácích byl J. Mrázek 
druhý a V. Skoumal, i když teprve začíná, sedmý. Ve starších 
opět J. Mrázek třetí a Matyáš Sadil pátý. Zmínil bych i pěkné 
páté místo M. Skoumala v dorostech. Díky těmto výsledkům 
byli K. Strnad, M. Skoumal a J. Mrázek nominováni za šumper-
ský region na krajské přebory. A přesto, že nejsme žádné středis-
ko vrcholového sportu, ostudu určitě neudělali a dosáhli velmi 
slušných výsledků.
 Také bych rád zmínil skutečnost, že jsme uspořádali v naší 
herně krajské přebory v nejmladší kategorii, kde nás reprezento-
vala Adélka Mrázková a dosáhla na výborné třetí místo.
 A jako velmi pozitivní vidím postupné zapojování starších 
chlapců  i do soutěží dospělých v RP III. Závěrem bych chtěl 
popřát všem členům našeho oddílu hlavně zdraví a hodně radosti 
ze hry v celé příští sezoně.  Stanislav Soural

To naše „béčko“, jako nováček v KP II, mělo pozici složitější. 
Přes velkou snahu a bojovnost se mladíkům kolem T. Jílka nepo-
dařilo uhrát lepší než 11. pozici v tabulce. Nebýt několika smol-
ně prohraných zápasů, mohl být pohled na tabulku veselejší. 

Stejného výsledku dosáhlo v OP I i naše „céčko“ pod vedením 
S. Sourala. Na výkonech tohoto mužstva se podepsaly absence 
hráčů základní sestavy, ať už s důvodů zdravotních či studijních. 
Naopak patří dík mnoha hráčům z „déčka“, kteří ochotně zasko-
čili a pomohli odehrát důstojně celou soutěž. 
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1. TJ Sokol Jezernice A 22 20 2 0 218:97 64
2. KMěsto Albrechtice A 22 17 2 3 209:131 58
3. TJ Sokol Bludov A 22 14 2 6 187:144 52
4. TJ Sokol Tovačov A 22 11 2 9 177:176 46
5. SK Kolšov A 22 10 4 8 179:167 46
6. TJ Krnov A 22 9 4 9 179:173 44
7. EXITERIA KST Jeseník C 22 8 3 11 164:177 41
8. TTC Pramet Šumperk C 22 9 1 12 156:179 41
9. TJ Sokol Čechovice B 22 8 3 11 162:172 41

10. TJ Slavoj Bruntál A 22 5 4 13 157:192 36
11. Sportovní klub Rako A 22 4 2 16 130:191 32
12. T.J. So Olomouc-Neře C 22 2 1 19 92:211 27
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1. TJ Sokol Jestřebí A 22 18 0 4 278:118 58
2. TJ Sokol Nový Malín A 22 16 2 4 240:156 56
3. TJ Sokol Štíty A 22 12 3 7 216:180 49
4. EXITERIA KST Jeseník D 22 9 5 8 188:208 45
5. SVČ Rýmařov A 22 10 2 10 199:197 44
6. TTC Mohelnice B 22 9 3 10 196:200 43
7. So Vrbno pod Praděde A 22 10 1 11 172:224 43
8. KMěsto Albrechtice B 22 9 3 10 200:196 43
9. SK Kolšov B 22 8 4 10 197:199 42

10. TJ Sokol Jedlí A 22 8 4 10 188:208 42
11. TJ Sokol Bludov B 22 7 3 12 172:224 39
12. TJ Sport Mikulovice A 22 1 0 21 130:266 24
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1. Velké Losiny A 22 21 0 1 287:109 64
2. Dubicko A 22 16 2 4 240:156 56
3. Jestřebí B 22 13 2 7 197:199 50
4. Nový Malín B 22 11 5 6 214:182 49
5. Postřelmov B 22 11 4 7 219:177 48
6. Šumvald A 22 10 2 10 208:188 44
7. Štíty B 22 7 3 12 184:212 39
8. Mohelnice C 22 6 4 12 176:220 38
9. Jedlí B 22 5 4 13 177:219 36

10. Velké Losiny B 22 5 3 14 159:237 35
11. Bludov C 22 5 3 14 157:239 35
12. Palonín A 22 5 2 15 158:238 34
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1. Lišnice-Mohelnice A 22 21 1 0 283:113 65
2. Bludov D 22 15 1 6 245:151 53
3. Dolní Studénky A 22 11 6 5 219:177 50
4. Šumperk D 22 13 1 8 208:188 49
5. Dubicko B 22 12 2 8 218:178 48
6. Postřelmov C 22 10 4 8 204:192 46
7. Nový Malín C 22 10 1 11 200:196 43
8. Dlouhomilov A 22 7 5 10 196:200 41
9. Štíty C 22 6 3 13 158:238 37

10. Slavoj Loštice A 22 6 1 15 162:234 35
11. Kolšov C 22 2 5 15 157:239 31
12. Mohelnice D 22 4 0 18 126:270 30
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1. Linhartice A 22 22 0 0 321:75 66
2. Jestřebí C 22 18 0 4 249:147 58
3. Kolšov D 22 10 4 8 197:199 46
4. Jedlí C 22 10 4 8 211:185 46
5. Nový Malín D 22 8 4 10 188:208 42
6. Lišnice-Mohelnice B 22 8 2 12 179:217 40
7. Leština A 22 8 2 12 177:219 40
8. Bludov E 22 9 0 13 173:223 40
9. Dlouhomilov B 22 7 2 13 173:223 38

10. Libina A 22 6 4 12 176:220 38
11. Šumvald B 22 8 0 14 159:237 38
12. Úsov A 22 7 0 15 173:223 36
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foto: F. Polách

očkování psů proti

VZTEKLINĚ

ÚTERÝ 16.5.2017
16:30 – 16:45 hod.  na dolním konci u Panenky Marie
16:50 – 17:05 hod.  v zahradě kulturního domu
17:10 – 17:25 hod.  na horním konci u lip
17:30 – 17:40 hod.  u Nealka
17:40 hod.  u železniční zastávky Bludov (směr Chromeč)

Očkování proti vzteklině stojí 150,- Kč, 
cena kombinace je 350,- Kč.
Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem  
k poměrně vysokému počtu chovaných psů je vhodné použít kombinovanou 
vakcinu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako je psinka, infekční 
zánět jater, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza.

Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit,  
cena 1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa.
Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno použít i zevní 
antiparazitika, neboť blecha je přenašečem tasemnice psí a potom nestačí 
psa odčervit, ale je nutno provést i odblešení. Na zevní ošetření se používají 
preparáty, které zbavují psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je 
prevence boreliózy, která je přenosná nejen na psy, ale i na člověka. Tyto 
moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.

MVDr. Petr Šebesta, Severovýchod 11, Zábřeh

- p
la

ce
ná

 in
ze

rc
e 

-

Stolní tenis Bludov
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ZŠ Bludov

Velikonoční dílna ve školní družině
Ve čtvrtek o Velikonočních prázdninách jsme se s dětmi sešli, 
abychom si přiblížili svátky jara rozmanitými výrobky. Stříhá-
ním, lepením, malováním i vyšíváním se nám všem dílo moc 
zdařilo a přineslo radost nejen dětem, ale i rodičům.
	 Alena	Mikulová,	vychovatelka	ŠD

Naše škola se zapojila do celostátní akce Ukliďme svět. Děti 
se učí všímat si svého okolí a udržovat je takové, aby se nám 
všem líbilo, aby nás pohled na svět těšil. Je velmi důležité,  
abychom se o kráse naší vlasti neučili jen ze školních lavic, ale 
abychom si na svět také sáhli a něco pro něj udělali. Je radost 
vidět, jak i malé děti potěší uklizený svět                      
																																																											Mgr.		Jarmila	Březinová

Vitamínový den
Ve čtvrtek 30. března nás ve škole navštívily milé slečny z fir-
my MK fruit, které dětem z 1. stupně  připravily Vitamínový 
den. Děti ochutnaly zeleninové i ovocné šťávy, udělaly si vý-
borné zdravé špízy a dozvěděly se zajímavé informace ze světa 
vitamínů. Akce byla součástí projektu Ovoce do škol, do které-
ho je naše škola zapojena. Mimo Vitamínový den děti dostávají 
díky tomuto projektu 2x měsíčně ovocné a zeleninové balíčky,  
či 100% ovocná pitíčka. 

                          Mgr. Lucie Hédlová

Přednáška pro prvňáčky – Policie ČR
O činnosti Policie České republiky malé děti mnoho nevědí. 
Pan Mgr. L. Vepřek přijal moje pozvání a přijel 11. dubna do 
Základní školy v Bludově, aby informoval žáky prvních tříd  
o jejich každodenní práci, problémech a případech, se kterými 
se setkávají.
 Nejzajímavější byly pro děti názorné ukázky, uniformy  
a výzbroj, včetně pistole i policejního auta.

	Mgr.	Irena	Dokoupilová

Ukliďme svět

Projektový den o vodě
Koncem března se žáci 1. – 3. ročníku zúčastnili projektového 
dne věnovaného vodě. Nejrůznějšími aktivitami a činnostmi se 
dozvídali mnoho užitečných informací o tom, co se děje s vodou 
v přírodě. Poznali, jak moc je voda pro člověka důležitá. Uvědo-
mili si, že bez ní by nemohl existovat život na Zemi. 
 Třeťáci se dokonce na chvíli „proměnili“ v maličkou  
kapičku vody a prožívali její dobrodružství na cestě přírodou. 
Děti se na vlastní kůži přesvědčily, jak je důležitý koloběh  
vody v přírodě. Na závěr měly sepsat krátké vyprávění o svých 
zážitcích, které jsme si společně přečetli a zhodnotili. Všem  
se práce opravdu vydařila.
	 Blanka	Pavelková

Foto: ZŠ Bludov
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Jarní zápis
Kudy chodí jaro? Zelenými vrátky... 11.dubna  
i do školy za předškoláky. 
   V rozkvetlé škole přivítaly budoucí prvňáčky jarní víly. Všem 
dětem se ve sluníčkové třídě dařilo –  počítaly, zazpívaly i zare-
citovaly, poznaly geometrické tvary, zorientovaly se v obrázcích, 
znaly barvy a nakreslily postavy. 
    Na závěr se usmály do objektivu a  za všechno to velké úsilí si 
zasloužily odměnu. Perníkového zajíčka, sladkost od Čtyřlístku, 
omalovánku, několik legových kostek, keramickou květinu 
či motýla a barevnou složku se vzpomínkami – to všechno,  
a možná i něco víc, si děti odnesly s sebou domů. Do 1.ročníku 
naší školy bylo zapsáno 39 dětí.   

Školní družina opět připravuje na letní prázdniny 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
 Nabízíme dětem program na celý den a děti se večer  

vrací domů k rodině. Tábor je určen pro děti z 1.stupně  
naší základní školy.

Název: Křížem krážem naším krajem
Termín: 28.8. - 1.9.2017

Cena : 800,- Kč
Program:

celotáborová hra, soutěže venku i v budově,  
rukodělné práce, celodenní výlet,  

vycházky do přírody a hry v přírodě,  
sportovní aktivity.

Děti docházejí na tábor denně – ráno od 7:30 hod. do 8:00 hod.
odpoledne odcházejí mezi 16:00 až 16:30 hod.

V ceně je zahrnut pitný režim na celý den, oběd, dopolední  
a odpolední svačinka, materiál na činnost, cestovné a vstupné  
na výlet. Podrobnější informace najdete na webových stránkách  

naší školy nebo přímo u p.Nikolovové ve školní družině.
   Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

OZNÁMENÍ
Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov 

organizuje jarní sběr papíru do přistaveného kontejneru. 
Kontejner bude umístěn u budovy školní jídelny 
od 15. do 19. května 2017. Přijďte podpořit děti 

a přivezte přebytečný papír, za který už teď děkujeme.

29.března jsme se sešli v Obecní klubu se starostou obce panem  
Ing. Pavlem Stonem. Zajímal se o naše aktivity a naše názory na chod 

klubu. Informoval nás, mimo jiné, i o budoucím obchvatu obce. 
Také jsme projednali plán vycházek na další období.  

Na závěr jsme se společně vyfotografovali.
Foto: J. Baslar

Kulturní dům pořádá zájezd
do Moravského divadla Olomouc  

na romantickou operetu

Země úsměvů
9.června 2017
Cena: 500,- Kč

Odjezd od KD Bludov  
v 17:30 hod.

Přihlášky v KD Bludov


