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Co památka na Nádražní ulici?

Pozvánka na zápis dětí  
do MŠ Bludov dne 7. 5. 2019

Na téma obnovy architektonických prvků 
na Nádražní ulici v Bludově bylo na-
psáno již mnohé. Informovali jsme vás  
o probíhajícím restaurování dochovaných 
prvků i o záměru doplnění v jeho horní 
části. Návrhy, zpracované akademickým 
sochařem Jakubem Gajdou, byly vysta-
veny v Kapličce, v chodbě radnice, dlou-
hou dobu byly zveřejněny také na webo-
vých stránkách obce. Všichni jsme měli 
prostor se k návrhům vyjádřit, mluvit  
o jednotlivých návrzích, eventuálně přijít 
s návrhem vlastním.
 Čas běžel a názor lidí, kteří se pro-
blematice věnovali, dozrál. Na poslední 
společné schůzce, kde byli přítomni kro-
mě autora i zástupci církve a obce, byl 
vybrán konečný návrh.
 Stávající architektonické prvky by 

   Vážení rodiče, srdečně Vás zveme  
k zápisu do MŠ Bludov pro školní rok 

2019/2020, který se bude konat 
v úterý 7. 5. 2019 od 8 do 15 hodin.

Prosíme rodiče, aby přinesli:
• rodný list dítěte

• svůj občanský průkaz
• vyplněnou přihlášku 

k předškolnímu vzdělávání
• lékařem potvrzený evidenční list dítěte

   Zápisu do MŠ bude předcházet
„Den otevřených dveří“ v úterý 
30. 4. 2019 od 8 do 12 hodin.

Vy i Vaše děti budete mít možnost 
seznámit se s prostředím MŠ a jejími 
zaměstnanci. V tento den obdržíte,  

v případě zájmu, přihlášku k předškolnímu
 vzdělávání a evidenční list dítěte.

Těšíme se na společné setkání 

Za MŠ Bludov: Bc. Kateřina Nétková
Autorka fotografie: Bc. Kateřina Nétková

ˇ

měly být v budoucnu doplněny o obe-
lisk z pískovce, proporčně navazující na 
stavbu spodní. Výška obelisku 1,25 cm 
s doplněným nápisem TACUI (Mlčel 
jsem). Na špičce obelisku bude umístěn 
ledňáček, symbol českého krále Václava 
IV., který dal, dle legendy, vikáře Jana  
z Pomuku uvěznit, mučit a snad i nechat 
utopit. Umístění ledňáčka lze chápat jak 
ekumenicky – setkání viníka a oběti, 
ale také jako vyústění sledu událostí: na 
spodní části jazyk v oblacích a hvězdy, 
uprostřed znázorněn motiv mlčenlivosti  
a nahoře ledňáček jako symbol dočasné-
ho vítězství krále a císaře, které za pár let 
skončilo rozkolem země i církve.
 Památka by měla být znovu obnovena 
v letošním roce.

Eva Kösslerová

Mateřinka 2019
Dne 7.3.2019 proběhlo v Kulturním domě 
v Zábřehu již devatenácté kolo pódiových 
vystoupení „Mateřinka“. Děti předškol-
ního věku z dvanácti MŠ zde předved-
ly řadu tanečních kreací a dramatických 
ztvárnění. Jednotlivá vystoupení byla jako 
vždy velmi poutavá a děti, z nichž bylo 
cítit nadšení a radost, tak získaly jedny  
z prvních zkušeností veřejného vystupo-
vání, utužily se v nich vzájemné kontakty 
a rozvíjely vlastnosti, jako je odpovědnost, 
vytrvalost a další, které v budoucím živo-
tě zužitkují. V polovině odpolední akce 
byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutě-
že na téma „Stolečku, prostři se“. Všech-
ny soutěžní práce byly vystaveny v před-
sálí Kulturního domu Zábřeh a čtyři nej-
zdařilejší z nich byly vybrány a oceněny. 
Této soutěže se zúčastnily také děti z naší 
MŠ ze třídy „Myšky“ a to s prací nazva-
nou „Hodování v Bludově“. Velká radost 
u malých výtvarníků propukla, když se 
dozvěděli, že jejich tvorba byla oceněna.  
S radostí jsme jeli do Zábřehu, kde děti, 
po zhlédnutí vystoupení svých vrstevníků, 
převzaly odměnu.
 Těšíme se na další ročník této tradiční 
krásné soutěže.

Zapsala: Hana Roupová
Autor fotografií: Hana Roupová

POZOR – ZMĚNA TERMÍNU 
SVOZU BIOODPADU 

V NÁDOBÁCH
Obecní úřad Bludov upozorňuje  

občany, že svoz bioodpadu 
v nádobách, který je naplánován 

na čtvrtek 25.4.2019, 
bude z technických důvodů 

proveden v sobotu 27.4.2019. 
Děkujeme za pochopení.
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Pokud nevíte, jak se vzniklým odpadem naložit, tak kontaktujte paní Šoupalovou z Obecního úřadu Bludov. Vždy se najde způsob k odstranění odpadu.  

NÁZEV ODPAD MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ ODPADU

PAPÍR
 Veřejné modré 1100 l nebo podzemní kontejnery (vývoz 1 x 14)
 Svoz od domu v pytlích či svázaných balíčkách (svoz 1 x 30)
 Jarní a podzimní školní sběr do velkoobjemového kontejneru

PLAST  Veřejné žluté 1100 l kontejnery nebo podzemní kontejnery (vývoz 1 x 14)
 Svoz od domu v pytlích (svoz 1 x 30)

SKLO Veřejné zelené 1100 l kontejnery nebo 240 l nádoby (vývoz 1 x 30)

NÁPOJOVÝ KARTON 
(TETRAPAK)

Společný sběr s plasty
Veřejné žluté 1100 l kontejnery nebo podzemní kontejnery (vývoz 1 x 14). Svoz od domu v pytlích (svoz 1 x 30)

JEDLÝ OLEJ A TUK Speciální zelené 240 l nádoby s otvorem ve víku pro vhoz jedlého oleje a tuku v řádně uzavřené PET lahvi

STARÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Budova místa zpětného odběru se nachází nad zámkem u bytovky č.p. 593.
Staré elektrozařízení je možné přivést kdykoliv a postavit před vrata.
Nově do zpětného odběru patří i bojlery.

NEBEZPEČNÝ ODPAD Sběr 2x ročně při sběrových sobotách v prostorách hasičárny v květnu a listopadu

BIOODPAD

 Domácí kompostování
 Svoz od domu z hnědých popelnic (vývoz 1 x 7 od půli března do půli listopadu)
 Sběr do velkoobjemových kontejnerů AVIA na jaře a na podzim (2 sběrové víkendy s různými stanovišti po obci)
 Při velkém množství bioodpadu je možné jej po domluvě s paní Šoupalovou dovést přímo na skládku  
     do Rapotína v kontejneru AVIA (je nutné si předem na OÚ Bludov vyzvednout průvodní list odpadu)

OBJEMNÝ ODPAD
(starý nábytek, koberce, atd.)

 Sběr 2x ročně při sběrových sobotách v prostorách hasičárny v květnu a listopadu
 Při větším množství je možné odpad dovést vlastními prostředky či pronajatým kontejnerem na skládku 
    do Rapotína (u tohoto je nutné si na OÚ Bludov vyzvednout průvodní list odpadu). 
    U pronajatého kontejneru dopravu platí občan, obec platí likvidaci odpadu.

TEXTIL  Sběr do bílých kontejnerů
 Sběr 2x ročně při sběrových sobotách v prostorách hasičárny v květnu a listopadu

PLECHOVKY, KOVOVÝ ODPAD
 Sběr do šedých kontejnerů (pouze pro menší kovový odpad – plechovky atd.)
 Sběr do velkoobjemových kontejnerů při sběrových sobotách v prostorách hasičárny    
     v květnu a listopadu (pro všechen kovový odpad i větších rozměrů)

„ČISTÁ“ STAVEBNÍ SUŤ 
(bez příměsi kovu, 
plastu, dřeva, atd.)

Občané obce Bludov mají možnost odstranění „čisté“ stavební suti na skládce v Rapotíně 
za zvýhodněnou cenu (je nutné si předem na OÚ Bludov vyzvednout průvodní listodpadu 
a další potřebné dokumenty). Platba hotově.

ODPAD OBSAHUJÍCÍ AZBEST Odstranění odpadu s obsahem azbestu je nutné domluvit pouze na skládce v Rapotíně. 
Při sepsání objednávky je možné odpad odstranit za úplatu. Platba na fakturu.

ÚSPORNÉ ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY
 Malý kovový box umístěný v prostorách obecního úřadu (pouze pro úsporné žárovky a zářivky do 40 cm)
 Budova místa zpětného odběru elektrospotřebičů nad zámkem (zde je možné 
     odevzdat všechny žárovky či zářivky určené ke zpětnému odběru)

MONOČLÁNKOVÉ BATERIE  Zelená papírová krabice umístěná v prostorách obecního úřadu Bludov
 Budova místa zpětného odběru elektrospotřebičů nad zámkem

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
A OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Bludov upozorňuje občany,

že se v sobotu

11. května 2019 od 7:00 hodin
(7:00 – 12:15 a 12:45 – 13:45)

uskuteční svoz nebezpečného a objemného odpadu.

Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou přistaveny jen  
u hasičárny. Svoz je určen pouze pro občany Bludova, nikoliv pro 

podnikatele!!!! Objemný a nebezpečný odpad neukládejte na určené 
místo dříve, než je stanoven termín svozu, vzniká zbytečná skládka 

odpadu. Bude zajištěn dohled zaměstnance obecního úřadu.

Do objemného odpadu NEPATŘÍ stavební suť, eternit, zemina 
či větve. Na kovový odpad budou přistaveny samostatně kontejnery.

Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče nevozte k hasičárně, veškeré 
elektro odevzdávejte v místě zpětného odběru, 

tj. nad zámkem u vjezdu do Bludovské a.s.  

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ KOVOVÝCH POPELNIC 
NA SVOZ BIOODPADU

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že pokud budou  
na svoz bioodpadu používat kovové 110 l popelnice, 

tak nebudou z technických důvodů vyváženy.  
Kovové popelnice nejsou vůbec vhodné na bioodpad,  

a proto se z nich bioodpad špatně vysypává. 
V platné obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o stanovení 

systému sběru odpadů je v článku 3 odstavci 3a) 
stanoveno, že na bioodpad se používá nádoba hnědé barvy. 

Pokud již používáte plastovou nádobu jiné barvy 
než hnědou, je zapotřebí takovou nádobu řádně označit  
nápisem BIOODPAD, nejlépe na přední straně nádoby  

nikoliv pouze na víku. Jestliže používáte 
nádoby na bioodpad jiné než hnědé barvy, 

nenese obecní úřad odpovědnost 
za její nevysypání při společném 
svozu bioodpadu a komunálního 

odpadu a nebude zajišťován 
náhradní svoz.
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Bludovští mladí hasiči ovládli neoficiální halové mistrovství ČR

V sobotu 23. 2. 2019 se bludovští mladí hasiči vydali na jubi-
lejní 30. ročník halové soutěže do Havířova, která je zároveň 
neoficiálním halovým mistrovstvím České a Slovenské repub-
liky. Této, již tradiční soutěže, se každoročně účastní kolektivy 
mladých hasičů nejenom z České republiky, ale také družstva  
z Polska a Slovenska. Čekaly na nás tři náročné disciplíny: uzlo-
vá štafeta, štafeta požárních dvojic a štafeta 4x40m. V letošním 
roce jsme vyrazili jak s družstvem starších žáků, tak po roční 
odmlce i s kategorií mladší, která vyrazila sbírat cenné zkuše-
nosti. Mladší zahájili soutěž uzlovou štafetou a na starší čekala 
štafeta požárních dvojic. V obou kategoriích jsme brali v prvních 
disciplínách bronzovou příčku, byl to od obou družstev skvělý 
vstup do soutěže. Poté si kategorie disciplíny prohodily, starší 
žáci brali na uzlové štafetě druhé místo, mladší po menším za-
váhání na štafetě dvojic místo šesté. Před poslední disciplínou 
drželi mladší druhé místo a starší se dělili s družstvem Raškovic 
o místo první. Bylo tedy zaděláno na drama až do posledního 
družstva. Jako první disciplínu odstartovala kategorie starší.  
Z důvodu nízkého startovního čísla tři jsme neměli moc na  
výběr a museli jsme jít do všeho na riziko. Byl z toho krásný 
čas 31,84s. Družstvo Raškovic nastoupilo hned následně po nás  
a zaběhlo čas 32,11s v tu chvíli v našem hloučku vypukla ob-
rovská radost a bylo jasné, že vítězství v této kategorii si od-
vezeme domů. Nesmírnou radost ovšem vzápětí vystřídalo 
soustředění na pokus mladších žáků, kteří měli před sebou svůj 
pokus. I ti zvládli svoji štafetu na výbornou a zaběhli čas 38,09s. 
Poté jsme pouze čekali na to, jak svůj pokus zaběhne poslední 
družstvo z Lukavice, které před disciplínou drželo první místo. 
Napětí v hale by se dalo krájet a poté, co družstvo Lukavic svůj 
pokus nezvládlo, vypukla v našem táboře opět neuvěřitelná  
radost, která se střídala se slzami štěstí. Dokázali jsme zvítězit 

v obou kategoriích a získat DOUBLE. Věc, která se ještě za 30 
let žádnému sboru v historii nepovedla. Zbytek soutěže jsme si 
všichni moc užili, rozhovory do televize, novin a následné vy-
hlášení bylo úžasnou tečkou za letošním neoficiálním halovým 
mistrovstvím. Za poslední čtyři sezóny mladší žáci dokázali 
třikrát zvítězit a starší žáci brali všechny tři cenné kovy. Tímto 
jsme opět potvrdili, že bludovská hasičská mládež patří již něko-
lik let mezi nejlepší v republice. 

Trenér SDH Bludov Martin Sobotka ml.
Autor fotografie: SDH Bludov

CO NEPATŘÍ DO PAPÍRU

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že se objevují 
u sběru papíru v pytlích či veřejných kontejnerech 

odpady, které do papíru NEPATŘÍ. 
Do papíru jsou vyhazovány sáčky s komunálním 
odpadem, papírové krabičky či plata od vajíček, 

kartony od olejů, papírové kapesníky, papírové pytle 
od stavebních materiálů (např. od cementru apod.). 

Takový odpad je z papíru vytřízen a fakturován 
jako komunální odpad. Žádáme občany, 

aby odpad třídili správně.  
  

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA:
Po   9:00 – 11:00   12:00 – 14:00 hod.
Út   9:00 – 11:00   12:00 – 14:00 hod.
Stř	 		9:00	–	11:00	 		12:00	–	17:00	hod.
Čt	 		9:00	–	11:00	hod.
Pá   9:00 – 11:00 hod.
Ne	 14:00	–	17:00	hod.

KULTURNÍ	DŮM	BLUDOV	VÁS	ZVE	
NA	VÝSTAVU	SBÍREK	A	VÝROBKŮ

Zahájení	výstavy:	28. března 2019 v 17:00 hod. 
v KD Bludov

Výstava	potrvá	do	17.	dubna	2019
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Bludovští vládcové III. – Čeněk z Lipé (1346-1352)

Po Bludovicích se majitelem Bludova stal Čeněk z Lipé, prv-
ní majitel Bludova, který byl zapsán v moravských zemských 
deskách. Zemské desky byly předchůdcem pozdějších pozemko-
vých knih a dnešního katastru nemovitostí – nicméně s jedním 
rozdílem: zaznamenávalo se v nich vlastnictví pouze šlechtické-
ho majetku, tedy panství. Vedly se zvlášť pro jednotlivé země. 
Ony moravské se dochovaly až od roku 1348, a to ve dvou řa-
dách (cúdách) – olomoucké a brněnské.
 Kdo to byl Čeněk z Lipé, z jakého prostředí vzešel? Páni  
z Lipé patřili do širokého společenství Ronovců. Jejich společný 
předek, Smil Světlický, měl několik synů. Jeden z nich – Chval 
z Lipé – založil hrad a město Lipý (dnešní Česká Lípa). Patřilo 
mu velké území, které se rozkládalo od Žitavy (dnešní Zittau 
v Německu) přes Lužické hory až k České Lípě. Chvalův syn 
Jindřich z Lipé patřil k předním českým šlechticům –účastnil se 
vypuzení krále Jindřicha Korutanského z Čech a patřil k těm, 
kteří přivedli na královský trůn Jana Lucemburského. V odměnu 
byl jmenován zemským hejtmanem a nejvyšším maršálkem čes-
kého království; jeho postavení nesmírně posilovalo to, že byl 
milencem královny-vdovy Elišky Rejčky. Byl to on, kdo přivedl 
rod i na Moravu, kde získal náhradou za majetek v Žitavě řadu 
panství.
 Jedním z jeho synů – druhorozeným – byl Čeněk z Lipé. 
Nevíme, kdy se narodil. První písemný záznam s jeho jménem 
je datován k roku 1316, a to v souvislosti s jednáním o propuš-
tění jeho otce z týřovského vězení. Čeněk při zpětném pohledu 
působí až jako jakýsi realitní spekulant. Často směňoval panství,  
a to jak s rodinnými příslušníky, tak s jinými panskými rody. 
Není vyloučeno, že se snažil scelit rodové majetky. Víme, že 
kromě Bludova vlastnil mj. Čejkovice, Moravský Krumlov, Hol-
štejn, Pirkštejn, Kolštejn (dnešní Brannou) a řadu dalších. 
 Ačkoli byl od roku 1339 moravským zemským hejtmanem, 
přesto neudržel rodovou prestiž – ještě za života přišel o nema-
lou část majetku. V roce 1362 zemřel,  ve stejném roce zemřel  
i jeho jediný syn Jindřich, čímž jeho větev rodu zcela vymřela. 
 Lucemburská éra jako celek patřila k vrcholům celého rodu 
pánů z Lipé, poté svůj vliv i majetky ztráceli. Rod vymřel po 
meči v roce 1682 ve Slezsku.
 Páni z Lipé měli erb shodný s pány z Lichtenburka – ve 
zlatém štítě byly zkřížené černé ostrve (hrubě opracovaná větev 
se zbytky suků používaná jako primitivní žebřík); v klenotu byl 
kapr.
 Bludov se v majetku pánů z Lipé, tehdejšího nejbohatšího  
a nejvlivnějšího českého a moravského rodu, nacházel již v roce 
1346. Latinská listina z 13. ledna 1346 v Lipnici u dnešního  
Havlíčkova Brodu řeší rozdělení statků mezi bratry Bertolda  
a Čeňka a dva jejich synovce Jindřichy z Lipé. Z toho není jas-
né, jestli právě v tu dobu Bludov získali nebo zda jim už něja-
kou dobu náležel. Listina říká, že hrad Rataje s obcí Bludovem, 

Šumperk a Jevíčko obdrží Čeněk.  
O rok později vyšehradský probošt 
Jindřich z Lipé zastavil mimo jiné 
i Bludov, aby mohly být zaplaceny 
dluhy jeho strýce Čeňka. Zdá se tedy, 
že zde poprvé (a zdaleka ne naposle-
dy) sdílel Bludov osud se sousedním 
Šumperkem.
 Během krátké doby přišel další 
zajímavý rok – 1351. Pro Bludov byl 
významný tím, že se jméno jeho fary 
a kostela neobjevilo v listině papeže 
Klementa VI. z 12. dubna 1351, jíž 
se podřizují vybrané fary hradeckého arcijáhenství a olomouc-
ké diecéze litomyšlské diecézi. Ta vznikla již roku 1344, nic-
méně její hranice byly přesně vymezeny až v letech 1350/51. 
Z olomoucké diecéze bylo pro novou diecézi vyčleněno 22 far 
šumperského a 8 far huzovského děkanátu. V případě olomouc-
ké diecéze tedy nešlo (na rozdíl od Čech) o přechod celých 
děkanátů, ale pouze jejich částí. Samotná sídla obou děkanátů  
– Šumperk a Huzová – zůstala v olomoucké diecézi. Rok 1351 
je díky zmíněné listině pro celou řadu obcí šumperského okresu 
rokem první zmínky. Bludov zmíněn nebyl. Bylo to zřejmě pro-
to, že právě u bludovských hranic končily hranice nové diecéze  
– z dnešního okresu Šumperk jsou zmíněny farnosti (a obce)  
z jeho severozápadní poloviny. Bludov zůstal v šumperském  
děkanátu a olomoucké diecézi.
 Zdá se, že již v té době mohl být Bludov jeho majiteli dán 
někomu jako tzv. manství, příp. do zástavy, nicméně neznáme 
nikoho takového z poloviny 14. století jménem. Od pánů z Lipé 
přešlo bludovské panství v roce 1352 do majetku moravského 
markraběte Jana Jindřicha Lucemburského. Bylo to zřejmě právě 
kvůli umoření dluhů, které Čeněk měl.

Stanislav Balík ml.

Prameny a literatura:
Čeněk z Lipé (https://cs.wikipedia.org/wiki/Čeněk_z_Lipé).
Lipá (http://genealogy.euweb.cz/bohemia/lipa.html).
Páni z Lipé (https://cs.wikipedia.org/wiki/Páni_z_Lipé).

Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská. Šumperský, staroměstský a ví-
zmberský okres, Brno 1932.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště
Obrázek: Erb pánů z Lipé (zdroj: Wikipedia.org)

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do Polska

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD v 6:30 hod. 

/možnost nástupu Šumperk mototechna 6:15 hod./

Sobota    6.4.2019
Úterý    16.4.2019
Úterý   23.4.2019
Sobota  4.5.2019

Cena 240,- Kč
Přihlášky v KD Bludov, 583 238 177.

Mladá rodina s třemi dětmi 
shání dlouhodobý 

pronájem bytu 
nebo rodinného domu.

Info na tel.: 774 202 960.
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Činnost spolku pro Kostelíček Božího Těla můžete podpořit také na 
č.ú: 1102096001/2700

 
Miroslav Ambrož

 
Zuzana Ambrožová

 

PÁTEK 12. DUBNA 2019
V 17:00 HOD.

ZÁMEK BLUDOV
 

-housle-

-klavír-

Kulturní dům Bludov Vás zve na koncert KPH

vstupné: 40 Kč

Kadeřnictví  
dámské, pánské, dětské 

Pavlína Korcová              
                      

PO - 9:00 - 16:00 
ÚT -  9:00 - 16:00
ST -  12:00 - 19:00
ČT -  9:00 - 16:00
PÁ -  9:00 - 16:00

SO -  dle objednávek
tel. 774 715 506

Za školou 828, Bludov 789 61

TRADIČNÍ 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2019

VLČÍ DŮL BLUDOV
30. dubna 2019 od 16:00 hod.

- hry a soutěže pro děti 
- všechny masky od nás obdrží malý dárek

- spoustu sladkých odměn  
- kouzelník Michal Janza

- ohňová show ASH Midnight
- čarodějnická diskotéka pro děti
- společné upálení čarodějnice

- bohaté občerstvení všeho druhu

od 20:00 hod. čarodějnická diskotéka 
pro dospělé v prostorách hospody

vstupné dobrovolné
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Severomoravské oblastní kolo Porty 2019 v Bludově

Příprava výstavy Můj koníček

Divadelní představení Dveře 3. března 2019

Už po pětadvacáté se sešli v sobotu  
9. března muzikanti a jejich fanoušci na 
oblastním kole Porty v Kulturním domě 
v Bludově, kde se o zdárný průběh sta-
rá (a to naprosto skvěle!) ČTU Jesenic-
ké oblasti se sídlem v Šumperku. Z pat-
nácti přihlášených nakonec dorazilo jen 
dvanáct, takže o jediné postupové místo 
soutěžili dva písničkáři (Petr Melda Me-
luzín, Pavel Paya Žvátora), tři dua (Švec 
& Pianissimo, Zakafy, Ženy) a sedm sku-
pin (Arrest, Dominika, Jamtour, Plan C, 
Shodou okolností, Špunt, T.H.S. Brzdaři).
 Porota ve složení Pavel Dokoupil, 
Ruda Hecl, Standa Horníček, Saša Rá-
još a Aleš Sekera – vesměs muzikanti 
špičkových skupin (BG Nova a Holátka) 
vyhodnotili soutěž následovně: 
na 3. místě skončili olomoučtí trampští 

 Se ctí se ozvučení zhostila „firma Bratři Sadilovi“ (ve sku-
tečnosti syn a otec). A krásné dřevěné plastiky (ceny soutěžícím) 
z dílny šumperského řezbáře Mirka Dudychy mohou oceněným 
muzikantům všichni závidět. Soutěži skvěle fandilo více než 180 
platících diváků a samozřejmě, že i všichni soutěžící. Zaplněný  
a skvěle naladěný sál toho byl důkazem.

Sandy Nosek   
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T.H.S. Brzdaři, 2. místo získalo olomoucké duo Švec & Piani-
ssimo a vítězem se stala ostravská folková Dominika. V divác-
ké soutěži dostalo nejvyšší počet hlasů duo Zakafy ze Zábřehu 
na Moravě. Porota následně udělila cenu za hru na kytaru Petru 
Meldovi Meluzínovi z Boskovic a navrhuje na postup z oblast-
ního kola Porty na divokou kartu do finále této soutěže za výji-
mečný interpretační výkon i duo Švec & Pianissimo.

Autor fotografie: J. Baslar Autor fotografií: A. Znojová
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Vzpomínka

   

   Dne 23. dubna 2019 vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí naší drahé milované maminky, babičky 
a prababičky 

Jiřiny Divišové
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou dcery s rodinami,  
syn s rodinou, vnuci a pravnuci

Kdo žije v srdcích blízkých, není mrtev. 
Je jen vzdálen....

Dne 11. dubna 2019 si připomínáme 
25. výročí úmrtí paní 

Emílie Elgnerové.
Dne 23. června 2019 by se dožila 82 let.
S láskou stále vzpomínají manžel Zdeněk  
a dcery Hana a Zdeňka s rodinami. 

POZVÁNKA na duben 2019
 

So 6.4. 19:00 hod. Country bál
Pá 12.4. 17:00 hod. Koncert KPH 
      – Miroslav a Zuzana Ambrožovi
Pá 3.5. 17:00 hod. Koncert KPH – Smetanovo trio
Do 17.4. potrvá výstava Můj koníček

   Smrti se nebojím, smrt není zlá,
smrt je jen kus života těžkého.

Dne 23. dubna 2019 uplynou už 4 roky, 
kdy nás opustil 
Petr Lukáš
S láskou vzpomínají jménem nejbližších 
manželka a syn Petr, kamarádi.

   Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte.

Jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.

Dne 7. dubna 2019 vzpomeneme 
7. smutné výročí úmrtí pana 

Jaroslava Šnajberka.
Vzpomíná rodina. 

   Život je jako pohádka pouhá,
pro každého jinak dlouhá.

Dne 24. dubna 2019 uplynuly již 4 roky 
od úmrtí mého manžela  

Jindry Klimeše.
S úctou vzpomíná manželka 
a syn s rodinou.

   Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, 
byla ta nejdražší, byla to maminka.

Dne 2. 4. 2019 vzpomeneme  
25. výročí úmrtí paní 

Marie Poláchové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi 
tichou vzpomínku. S úctou a láskou stále 
vzpomíná manžel Alois a dcera Jana 
s rodinou.

Velikonoční bohoslužby  
v kostele sv. Jiří v Bludově

18.4. Zelený Čtvrtek 
 17:00 MŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE

19.4. Velký Pátek   
 12:00 KŘÍŽOVÁ CESTA u Kostelíčka  

17:00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 
20.4. Bílá Sobota     

 od 6:00 do 14:00 modlitba u Božího hrobu 
18:30 VELIKONOČNÍ VIGILIE 

21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně    
 8:45 Slavnostní mše sv. s požehnáním pokrmů

22.4. Velikonoční pondělí 
8:45 mše sv.
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Skautská výprava na Maloklínskou chatu
V pátek 8.  března 2019 se 15 bludovských skautek a skautů 
vypravilo na mysliveckou chatu, zvanou Maloklínská. Nachází 
se nedaleko od Pradědu (ve výšce 1099 m n. m.). Nebyla zde 
k dispozici elektřina ani voda, a tudíž jsme byli odkázáni sami 
na sebe. Všechny potřebné věci jsme si tedy museli donést  
v batozích. A protože všude bylo plno sněhu, museli jsme se až 
na chatu dostat na běžkách, což bylo velké dobrodružství. Kdo  
z vás zakusil ten pocit jet na běžkách dvě hodiny temným lesem 
s rozsvícenou čelovkou a těžkým batohem na zádech?

p l a v e c k ý  a r e á l
Zábřeh

Preludium A.Motýla v Klášterním kostele v Šumperku

18.března 2019 proběhl závěrečný koncert 46.ročníku PRELU-
DIUM ALOISE MOTÝLA v Šumperku.
 Ten patřil čtrnáctiletému Radkovi Bagárovi, jemuž se přezdívá 
Brněnský Mozart. 
 Stal se opakovaně vítězem klavírní soutěže Amadeus, která 
vychovává malé Mozartovy následovníky. Vystupuje s Filhar-
monií Brno, mezi jeho oblíbené skladatele patří Mozart, Chopin, 
Beethoven i Bach. 
 Jako předskokan R.Bagárovi měla tu čest v Klášterním kostele 
 zahrát talentovaná klavíristka z Bludova Pavla Pavlíková. 
 Pavla navštěvuje už 5. rokem výuku klavíru v malé školičce 
pana Machaly v Kulturním domě Bludov.

www.m-machala.cz
Autor fotografie: 

slečna Horáková KD ŠUMPERK

Autoři fotografií: Martin Dostál - Roy a František Čmakal

 I přes velkou náročnost se nám povedlo zde 
prožít krásný začátek jarních prázdnin. Krásnou 
přírodu doplňovalo zasněžené okolí, které nám 
umožňovalo výlety na běžkách a aktivity spojené 
 se sněhem.
 Jeden den jsme se vypravili na ne moc vzdálené 
Červenohorské sedlo (7 km) a další den nás čekal 
pestrý program v okolí chaty. Trénovala se orientace 
v mapě a učili jsme se poznávat její značky (kte-
ré se následně ověřily malým kvízem); rozdělávání 
ohně, když je všude kolem vás jen sníh, a pak při-
šla na řadu sněhová hra s „totemy“. Nuda zde tedy  
rozhodně nebyla. Večer nám vůdce oddílu br. Roy 
četl z knihy Volání divočiny od Jacka Londona.  
V pondělí 11. března jsme se všichni (s asi 25 kilo-
metry v nohách, které jsme ujeli na běžkách) spoko-
jení a zdraví vrátili zpět do Bludova.

ses. Anna Balíková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
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ZŠ Bludov

Masopustní veselice veselá je převelice
A opravdu byla. Školou zněly písně (nejen masopustní) a říkadla, 
proháněly se tu smrtky, princezny, piráti, kočky, rytíři, klauni  
a různá zvířata...a když nám paní ředitelka slavnostně odemkla 
masopustním klíčem tělocvičnu, mohli jsme si také zatančit  
a pořádně si zařádit. K tomu všemu veselí jsme se navíc ještě 

dozvěděli mnoho zajímavého. Paní kuchařky nám připravily  
masopustní koblihy a my jsme si mohli říci, že jsme si to  
pořádně užili.

                                                       Iveta Šejnohová

Pěvecká soutěž 1. stupně ZŠ v Bludově
Dne 19. 2. 2019 se konalo základní kolo pěvecké soutěže. 
Na prvních třech místech z každé kategorie se umístili tito žáci:
1. kategorie: 1. místo Adélka Lümelová
  2. místo Šárka Šubertová
  3. místo Táňa Hájková
2. kategorie:  1. místo Šárka Janíčková
  2. místo Eliška Večeřová
  3. místo Klára Ambrozová

Všem vítězům blahopřejeme a ostatním dětem děkujeme za účast. 
Postupujícím děvčatům do okrskového kola pěvecké soutěže O hanáckého kohúta: 
Lilianě Kulhajové, Nikole Šubertové a  Adélce Lümelové, přejeme hodně štěstí.
    Irena Dokoupilová a Denisa Králová

3. kategorie: 1. místo Nikola Šubertová
 2. místo Madlen Horáčková
 3. místo Zuzana Nedomová
4. kategorie: 1. místo Liliana Kulhajová
 2. místo Amálie Vojteková
 3. místo Eliška Vernerová

autor fotografií: ZŠ Bludov



Bludovan 3/2019

Bludovan vydává Obec Bludov, J. Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka dalšího čísla vždy 20. každého měsíce. 
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 12 895. Redakční rada: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Karel Bank, Mgr. Alena Bauerová,  

Mgr. Karel Směšný, Ing. Anna Znojová. Jazyková úprava: Mgr. Alena Bauerová. Adresa redakce: Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, 
e-mail: bludovan@bludov.cz, Fotografie a kresby archiv obce Bludov. Grafická úprava a tisk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, Žerotínova 2075/48.

Zprávy z Olomouckého kraje

…víte, že Kraj Olomoucký připravuje administraci poslední 
III. výzvy Kotlíkových dotací? Sledujte webové stránky Kraje 
Olomouckého www.olkraj.cz! Zde budou zanedlouho umístěny 
vzory žádostí a soupis dokladů potřebných k doložení všech po-
třebných údajů k přidělení dotace.
…víte, že Rada Olomouckého kraje a následně Zastupitelstvo 
kraje schvaluje vyhlášení dotačních programů na rok 2019 
pro podporu činnosti organizací a spolků na poli životního  
prostředí? Cílem poskytovaných dotací je především zlepšení  
životního prostředí a zvýšení všeobecného povědomí o ochraně  
přírody.
…víte, že Kraj Olomoucký, Kraj Moravskoslezský a wojvod-
ství Opolské podepsalo trojstrannou dohodu nazvanou LIFE  
o vzájemné pomoci při monitorování a zlepšování ovzduší ve 
společném prostoru? – viz foto ze zámku Moszna v PLR, kde 
byla dohoda slavnostně podepsána. Na snímku jsou po podpi-
su (zleva) radní Zbigniew Ziotko, náměstek hejtmana OLKR  
Klimeš, náměstkyně hejtmana MSSK Jarmila Uvírová a maršá-
lek Opolského wojvodství Andrzej Bula. 
…víte, že Ministerstvo zemědělství chystá další výzvu dotací 
na obnovu lesa po kalamitách a uvažuje o zdvojnásobení výšky 

Pozvánka na motokrosové závody

celkových dotací. Sledujte webové stránky MZ nebo web OLKR 
(www.olkraj.cz), který bude Vaše žádosti o dotace administrovat. 
Olomoucký kraj v roce 2018 zpracoval dotační žádosti ve výši 
65 mil. Kč, což je nejvíc z celé České republiky. Další za námi 
byl Středočeský kraj s „pouhými“ 42 mil. Kč! 

Ing. Milan Klimeš, 
náměstek hejtmana pro životní prostředí, 

lesnictví a zemědělství 
Kontakt : m.klimes@olkraj.cz, telefon : 585 508 849 

Autor fotografií: 
M. Klimeš - zámek Moszna - Opolské wojvodství

Vážení příznivc, motoristického 
sportu, motokrosu obzvlášť. Chtěl 
bych vás pozvat na první závod 
letošní sezóny, který se uskuteční 
13. dubna v areálu MOHELNIC-
KÝCH LOMŮ, kde se bude konat 
Mezinárodní mistrovství Moravy. 
Závodit se bude v kategoriích MX1, 
MX2, 125ccm, 85 ccm a v nepo-
slední řade i v kategorii MX2 ju-
nior, ve které budu startovat. Bude 
mi velkou ctí, když nás přijedete 
podpořit a prožijete odpoledne 
plné akce a adrenalinu. Tréninky 
budou probíhat od 8 hodin, finálo-
vé jízdy se uskuteční od 13 hodin. 
Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Tomáš Riedl
autor fotografie: archiv T. Riedla

UPOZORNĚNÍ!!!
Upozorňujeme seniory, zvláště ty, kteří užívají pevnou 

telefonní linku, že se vyskytují případy, kdy na tuto linku 
volají falešní vnuci a žádají po seniorech okamžitou 

finanční pomoc (a to i ve statisících). Neodpovídejte, 
nereagujte na tyto žádosti, jedná se o promyšlený 

podvod. Prověřujte u svých dětí, 
co se zakládá na pravdě.


