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Bludovan

Projev starosty obce při příležitosti odhalení nové sakrální památky
Vážení hosté, milí spoluobčané,
mám radost, že se s vámi setkávám při takto výjimečné příleži-
tosti. Dvakrát ročně se s některými z vás potkávám při pietním 
aktu u Pomníku padlých. Občas také při otevírání něčeho no-
vého či rekonstruovaného. To, čeho jsme svědky dnes, je však 
výjimečné. V minulých letech jsme se zaměřili na to, abychom 
našim následovníkům zanechali obec v co možná nejlepším 
stavu, co se týká cest, chodníků, kanalizací, zkrátka všech věcí 
denní potřeby.
 Chceme ale také, aby náš Bludov byl - slovy naší státní hym-
ny - skutečným „zemským rájem na pohled“. Aby byl hezkým 
a upraveným místem. Proto dáváme hodně peněz do květinové 
výzdoby a úpravy veřejných prostranství. Proto jsme před lety 
obnovili kapličku na návsi. Proto průběžně opravujeme drobné 
zapsané i státem nezapsané památky v obci a v jejím okolí.
 Proto jsme předloni umístili na žerotínskou hrobku novou 
bronzovou bustu Karla st. ze Žerotína. Dnešní událost je však 
přece jen něčím výjimečná, jak jsem na začátku zmínil. 
 Výjimečná je v tom, že v sobě spojuje náš respekt vůči dědic-
tví otců spolu se snahou přispět něčím novým do onoho kultur-
ního dědictví naší obce.
 Před dvěma lety jsme se při našich restaurátorských snahách 
zaměřili na památku, o které se v jedné knize o bludovské histo-
rii píše, že to je nejhůře udržovaná sakrální památka v Bludově.
Mám velkou radost, že dnes mohu prohlásit, že už to není  
pravda.
 Při renovaci kříže u silnice na nádraží se zjistilo, že jeho 
historie je mnohem zajímavější, než se původně předpokládalo. 
Jeho historie totiž evidentně nezačala až v roce 1832, kdy Jan 
Soural z domku u kostela nechal postavit kříž poblíž staré ryb-
niční hráze u cesty na Sudkov. 
 Jeho historie započala určitě dříve. Při restaurátorské práci 
byl totiž pod nánosem konzervačního nátěru objeven svatoján-
ský symbol. Jazyk svatého Jana Nepomuckého s pěti hvězdič-
kami. Snad šlo tedy o podstavec nějaké staré, dnes už neznámé  
a ztracené sochy sv. Jana.
 Na tento podstavec, který byl v dalších desetiletích pravdě-
podobně několikrát natírán, čímž zmíněné symboly zmizely, byl 
přidělán kříž, který byl někdy kolem roku 1989 zničen a neumě-
le nahrazen. 
 V obecních orgánech jsme se rozhodli, že dílo po rekonstruk-
ci doplníme něčím novým. Něčím, co bude mít hlubší smysl. 
Nakonec jsme i po konzultacích s vámi, občany, zvolili obelisk 
s nápisem „TACUI“ neboli „Mlčel jsem“ a se symbolem led-
ňáčka. Ledňáček, jako symbol českého krále Václava IV., který 
podle legendy i podle současného historického poznání stál za 
umučením sv. Jana Nepomuckého.
 Modrá barva v okolí písma pak symbolizuje vody řeky Vlta-
vy. Jestli si z obnoveného a nového uměleckého díla máme vzít 
nějaké poučení pro naše životy, pak je tu několik apelů. Je to 
výzva k umění mlčet i k umění mluvit, je-li to potřeba.

ˇ

 Je to výzva k opatrnému zacházení s mocí a s autoritou  
– a to nejenom v obci a ve státě, ale také v našich rodinách 
tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Je to výzva k tomu,  
abychom uměli zvednout hlavu od našich všedních starostí a po-
hlédnout vzhůru. Pohlédnout tam, kam míří náš nový obelisk. 
 Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se zasloužili o tento 
výjimečný počin. Zejména pak akademickému sochaři a restau-
rátorovi Dr. Jakubu Gajdovi a paní Evě Kösslerové z obecního 
úřadu.
 Děkuji Vám za pozornost a pojďme se společně radovat  
z dobrého díla.
             Ing. Pavel Ston, starosta obce

Autor fotografií: Josef Baslar
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Bludovští vládcové VI. – zástavní držitelé Procek Lysický, Procek Bůzovský a Smil Loučanský 
(začátek 15. století - 1419)

Minule jsme se věnovali prvním třem známým zástavním drži-
telům Bludova z konce 14. století. V tomto díle přichází čas pro 
tři držitele ze začátku 15. století, z doby těsně před vypuknutím 
husitských válek.
 Prvním z nich byl Procek Lysický z Kunštátu, který pochá-
zel z mocného rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad, z něhož vze-
šel pozdější „husitský král“ Jiří z Poděbrad. Prockovým otcem 
byl Kuna z Kunštátu a Lysic. Procek, o němž písemné prameny 
promlouvají poprvé v roce 1373, vlastnil po otci čtvrtinu hradu 
Rychvaldu. Koncem 14. století je v listinách zmiňován při zase-
dání soudu v Olomouci, prodával a kupoval různé vsi či jejich 
části.
 Známe dvě jeho ženy - Elišku z Krotenfulu a Kateřinu ze 
Sovince. Měl několik dětí – syna Kuníka, který ale zemřel  
v mladém věku, dále Elišku, Anežku a Heralta Semence z Kun-
štátu a Lysic. Poslední písemná zmínka o Prockovi je z roku 
1421, kdy se účastnil listopadového sněmu v Brně.
 Bludov vlastnil na začátku 15. století. Někdy po roce 1406 
jej jako zástavu předal Procku Bůzovskému z Vildenberka. 
Ten byl jedním z nejpodivnějších vlastníků naší obce – byl to 
totiž loupeživý rytíř. Pocházel ze starého šlechtického rodu  
z hradu Vildenberku u Pozořic na jižní Moravě, který od poloviny  
14. století do roku 1382 vlastnil tvrz Loštice a hrad Bouzov. 
Bouzov v roce 1382 prodali markraběti Joštovi. V moravských 
markraběcích válkách se Procek (můžeme se setkat rovněž  
s tvarem „Proček“) přidal na stranu mladšího markraběte Pro-
kopa. V roce 1398 se stal majitelem rabštejnského panství, 
které dostal do zástavy od markraběte Jošta – spolu s Rab-
štejnem získal město Rýmařov a vesnice Jamartice, Ondřejov,  

Erb pánů z Kunštátu 
(zdroj: Jevišovice - http://vt-jevisovice.unas.cz/web/index.php?p=23).

Janušov, Rešov, Skály, Tvrdkov, dnešní Nový Malín a Hraběšice. 
Rabštejn se stal centrem loupeživého rytířství. Procek byl proto  
v roce 1405 prohlášen za zemského škůdce, proti jeho loupežné-
mu sídlu byla veřejnou mocí podniknuta trestná výprava a hrad 
byl dobyt.
 Někdy v té době se posunul majetkově na jihozápad zpět  
k Lošticím. Jednak byl bouzovským správcem, takže za něj 
vznikla na Bouzově hranolová věž s vlčí jámou, která nahradila 
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původní jednoduchou bránu do jádra hradu. Procek vlastnil Vra-
novou Lhotu, kde v roce 1406 zapsal markrabě Jošt věno Kate-
řině, Pročkově manželce. Roku 1410 byl pro své násilnické činy 
na markraběcí rozkaz už potřetí uvržen do zemského vězení. Po 
propuštění slíbil pod hrozbou trestu propadnutí tisíce kop grošů 
„žádnému škody nečiniti a co na něm od markraběte nebo jeho 
lidí dobyto, nazpět nežádati.“
 Od té doby byl několikrát upomínán pro dluhy. V roce 1417 
jej pohnal k soudu pro šest set kop grošů Viktorín Boček z Kun-
štátu, otec Jiřího z Poděbrad. O rok později byl Procek opět 
uvězněn, protože loupeživě napadl jeden šlechtický dvůr. V roce 
1412 se s ním soudil jeho bludovský předchůdce Procek Lysic-
ký kvůli 500 hřivnám grošů – Procek Bůzovský měl Lysickému 
slíbit, že mu buď vrátí Bludov, nebo zaplatí zmíněný obnos, ale 
nic z toho neudělal.
 Jak již bylo zmíněno, měl manželku Kateřinu. Zřejmě s ní 
měl dvě děti – Procka mladšího z Vildenberka a Bouzova, jímž 
rod v roce 1440 vymřel, a Kateřinu z Vildenberka a Lhoty.
 Zřejmě od roku 1412 držel Bludov v zástavě další loupežný 
rytíř Smil Loučanský z Kunštátu, řečený Kroupa. Snad byl nějak 
spojen s Loučany u Náměště na Hané. Každopádně byl příbuzný 
Procka z Kunštátu (Procek byl bratrancem Smilova otce Viléma 
z Kunštátu). Smilovou ženou byla Ofka z Lichtenberka (Lich-
nice), měli dceru Elišku. Pokoušel se skupovat menší majetky 
- ve Velké Senici, v Olešné a Hrabišíně. Podle Jana Březiny byl  
v roce 1418 přísedícím zemských desek v Olomouci a prý  
„zvolil-li Smil, pocházeje z bohatého a váženého rodu, za své 
sídlo Bludov, nemusil si hrad bludovský asi v ničem zadati např. 
před hradem bouzovským“.
 Chtěl se násilím zmocnit dědictví Heralta a Jiřího z Kun-
štátu – společně s Alešem z Kunštátu vpadli na bouzovské pan-
ství, vylovili rybníky a sádky, sebrali nájemné, jehož vymohli 
od tamních poddaných, klenoty, roucha apod. Když se mu za to 
chtěl Boček Bouzovský pomstít, nechal Smilovi v Senici pobrat 
za 600 hřiven grošů dobytka. Poté se obě strany bez soudu smí-
řily. V roce 1412 pobral postřelmovským poddaným bez příčiny 
dobytek, mořil je hladem a museli se vyplácet, což si odpracová-
vali nespravedlivými robotami. Majitel postřelmovského panství 
Zikmund z Mírova jej za to žaloval o soudu. V roce 1413 byl Smil 
navržen za poručníka ve sporu probošta Oldřicha z Klášterce  
s Mixem Šestákem ze Svébohova. 
 Král Václav IV. měl dát v roce 1415 Bludov s Bohutínem  
v držbu Bočkovi z Kunštátu, nicméně zdá se, že to nebylo akcep-

továno a že si panství podržel Smil. V roce 1417 přijel za Smi-
lem na Bludov Mikuláš Cigán z Čelechovic, kde Smilova kobyla 
zabila Mikulášovi koně, který jej stál 24 kop grošů. Smil nechtěl 
škodu uhradit, Mikuláš jej pohnal před soud. V roce 1419 pohnal 
Kuník z Drahotuš Smila z Kunštátu před soud do Olomouce pro 
500 hřiven grošů. Smil se připomíná v listinách až do roku 1420, 
poté zřejmě zemřel. Po něm zřejmě převzal bludovské panství  
do přímé správy král Václav IV.
 Z těchto dob známe také dva nepříliš významné záznamy  
o Bludovu. V prvním z nich se říká, že roku 1412 bylo veřejnou 
ohláškou Bernardu z Bludova, mladému knězi olomoucké diecé-
ze, přiděleno sloužit při oltáři Všech svatých v kostele v České 
Lípě. Druhý zápis z roku 1423 uvádí Jiřího z Bludova jako ka-
novníka na staroslavném poutním místě ve Staré Boleslavi. 
 Podle Memorialbuchu šumperské obce příslušel Bludov po 
nějaký čas mezi lety 1414-1431 také k městu Šumperku, jemuž 
byl poplatný ročními 19 kopami grošů.
 Zvláště postavy posledních dvou zmíněných zástavních drži-
telů Bludova (Procka Bůzovského a Smila Loučanského) ukazu-
jí na to, jak zvláštní doba předcházela husitským bouřím, které 
vypukly v roce 1419. Že to byla doba vzrušená, plná velkého 
napětí, začínajícího rozvratu společenského řádu – že zkrátka 
husitství nebylo bleskem z čistého nebe, jako spíš vyvrcholením 
dlouhodobého napětí ve společnosti. Když k tomu v Bludově 
přidáme skutečnost častého střídání zástavních držitelů, z nichž 
každý jistě chtěl z panství vytěžit co nejvíc, je na místě před-
pokládat, že to tehdy pro naše bludovské předky nebyly snadné 
doby.

Stanislav Balík ml.
Prameny a literatura:
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
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      a vízmberský okres, Brno 1932.
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„Tak nám dnes 8.6.2019 přejeli v Bludově cyklistku, paní Müllerová“

Úvodník pro následující text: „V sobotu 8.6.2019 pět minut 
před osmou hodinou ráno na ulici 8. května (u zámku) došlo ke 
střetu auta s 78letou cyklistkou, která při nehodě utrpěla zranění 
a byla převezena k ošetření do FN Olomouc.“ 

Byla to jen otázkou času, kdy kohokoliv z nás v Bludově dostih-
ne podobný osud. A aby toho nebylo málo, protože stát trvale 
selhává jako instituce (zde dlouho již slibovaný a neustále od-
kládaný obchvat Bludova), je tudíž na místní samosprávě, aby 
konečně vyřešila na hlavních tazích v obci CYKLOSTEZKY. 
Jak už bylo dříve v Bludovanu vzpomenuto, cyklostezky jsou 
životně důležité. Má je kdejaká okolní obcička – a tak přeci naše 
veleobec nemůže v tomto zůstat pozadu. Protože ve stále se roz-
máhající hustotě dopravy ani onen obchvat do budoucna provoz 
v Bludově příliš neodlehčí. V důsledku toho jsou každodenně 
naše babičky, dědečci, paní, dívky, kluci (DĚTI!!!) nuceni klič-

kovat po chodnícíh, ve snaze o přežití. Lze jen doufat, že na tuto 
neodkladnou nutnost nebude nutno čekat až do předvolebního 
období???
 A představte si, lidé zlatí, tuhle v rádiu vysílali chlubení se 
jednoho starosty v obdobné lázňske obci jako je ta naše, že právě 
rozšířili vybavení své obce LAVIČKAMI. To aby lidé, zejména 
ti starší, mohli si kdekoliv v té své obci alespoň na chvíli odpo-
činout. Moudrý panovník nehraje si s lavičkami na schovávanou, 
že ten, kdo si potřebuje momentálně sednout, nenacházeje  lavič-
ku první záchrany, může si sednout leda tak na zem.
 A cyklisté (včetně mne) vězme, že ten, kdo z čistého zoufal-
ství jezdí třeba jen občas po chodníku, riskuje pokutu! A mimo 
jiné, aby to nakonec neskončilo místní dramatickou zprávou:
„Tak nám dnes v Bludově přejel cyklista na chodníku chodce, 
paní Müllerová“ „Jó dnes se dějou věci“, pravil na to Švejk...

Roman Žalio
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V pondělí 10. června 2019 se mimořádně v hasičárně (z důvodu 
rekonstrukce v Kulturním domě) od 18:00 do 20:00 uskutečnilo 
4. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno bylo 14 zastupitelů, 
omluven byl Josef Ťulpík (Jakub Jelínek přišel krátce po začát-
ku). Zasedání řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli 
zvoleni Luděk Březina a Jaroslav Hudlík. Zápis, z nějž převážně 
vychází tento článek, vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolínek. 
Převážná část hlasování s výjimkou několika, na něž bude upo-
zorněno, byla jednomyslná. Starosta informoval o splnění všech 
úkolů zadaných minulými zasedáními zastupitelstva.

Zpráva o činnosti rady 
Zprávu o činnosti obecní rady přednesl starosta. Rada se od břez-
nové schůze zastupitelstva sešla pětkrát, mimo běžnou agendu  
a to, co předložila zastupitelstvu k projednání, se zabývala pře-
devším prodejem bytů v Olšanských bytovkách, zprávami komi-
sí a konkurzem na obsazení místa vedoucí/ho kulturního domu. 
Zastupitelé neměli žádné připomínky, zprávu schválili.

Závěrečný účet obce, kontrolní výbor, rozpočtové změny
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2018,  
a to včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Při přezkou-
mání bylo zjištěno několik méně závažných chyb a nedostatků 
– některé byly způsobeny odlišným výkladem (např. posledních 
čtrnáct let zastupitelstvo krátilo své odměny procentuálně, nyní 
kontroloři vyžadují, aby byla částka stanovena v usnesení přes-
ně), některé změnami na místě účetní OÚ. Zastupitelstvo závě-
rečný účet včetně zprávy krajského úřadu a navržených náprav-
ných opatření schválilo. Dále vzalo na vědomí zápis z jednání 
kontrolního výboru 22.5.2019.
 Vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 1 a 2 učiněné radou, 
které řeší změny v příjmové a výdajové části v rámci paragrafů. 
Schválilo rozpočtovou změnu č. 3, která navyšuje o cca 1 mil. 
Kč očekávané příjmy a ponechává je v rozpočtové rezervě.

Požární řád obce 
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, 
kterou se vydává požární řád obce. Tato obecně závazná vyhláš-
ka upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany 
v obci a zároveň nahrazuje OZV č. 3/2003. Po šestnácti letech 
bylo učiněno několik změn, které daly obecní úpravu do sou-
ladu se stávající legislativou. Hlavní změnou je, že dobu zvý-
šeného nebezpečí vzniku požáru či nadměrného sucha nemůže 
vymezovat obec, neboť stanovení podmínek k zabezpečení po-
žární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zákon  
o požární ochraně vyjímá ze samostatné působnosti obcí a svěřu-
je ji v přenesené působnosti kraji. 

Změna č. 2 územního plánu Bludov
Tento bod byl projednáván již na březnovém zastupitelstvu, po-
sléze se k němu konala jedna pracovní porada zastupitelstva. Šlo 
především o vypořádání dvou sad připomínek – jedna k lokali-
tě Bludoveček (kde má dojít k výstavbě rekreačních objektů), 
kterou podal Milan Klimeš, a k lokalitě před bludovskými láz-
němi (kde se mělo umožnit na stávajícím obecním pozemku vy-
budovat parkoviště), kterou podal Luděk Březina a také ČSOP 
Šumperk. Zastupitelstvo obdrželo vypořádání těchto připomínek  
– a bylo na něm, zda vypořádání akceptuje, nebo ne. V obou ře-
šených případech se jedná o plochy, sloužící k udržení, případně 
k rozšíření podnikatelských aktivit.
 V diskusi Stanislav Balík informoval, že i když při schva-
lování návrhu změn územního plánu č.2 hlasoval pro to, aby 

součástí změn nebylo parkoviště před lázněmi, bude nyní re-
spektovat předchozí většinový názor, který na počátku rozhodl 
o zařazení zpracování této žádosti o změnu. Má za to, že zastu-
pitelstvo by bez závažných nových informací nemělo měnit svůj 
názor, ale mělo by rozhodovat předvídatelně. M. Klimeš reago-
val, že názor na zpracovávané změny územního plánu se může 
během schvalovacího procesu měnit, ale hlavně chtěl zdůraznit, 
že odůvodnění k vypořádání připomínek ke změnám územního 
plánu považuje za nedostatečné. L. Březina navrhl o vypořádání 
připomínek k návrhu změn územního plánu hlasovat samostatně 
– rozdělit všechny změny na dvě skupiny – lázně a Bludoveček. 
Zastupitelstvo tento návrh 10 hlasy (4 proti) schválilo.
 Následovala série hlasování, které ve svém výsledku zname-
naly, že zastupitelstvo zamítlo zařadit do změny územního plá-
nu lokalitu u lázní (7 pro, 5 proti, 2 se zdrželi) a jednomyslně 
souhlasilo se zařazením lokality Bludoveček. Stejnými poměry 
schválilo konstatování, že Změna č. 2 územního plánu Bludov 
není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 
ve znění aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Olo-
mouckého kraje včetně aktualizace č. 1 a se stanovisky dotče-
ných orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kra-
je. Vydalo pak jednomyslně opatření obecné povahy ve formě 
obecně závazné vyhlášky a veřejnou vyhláškou oznámilo nabytí 
účinnosti Změny č. 2.

Pozemky pro obchvat
Zastupitelstvo schválilo odkup pozemků, na kterých budou 
obslužná zařízení (infrastruktura) k zajištění obchvatu obce  
od Marie Pospíchalové (Jindřichov), Libora Dudka (Šumperk) 
a od Bludovské a.s. s tím, že tyto pozemky budou do majet-
ku obce Bludov vykoupeny prostřednictvím investora stavby  
- Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 Poté odprodalo obecní pozemky 2846/120 o výměře 540 m2, 
2846/124 o výměře 315 m2, 2846/126 o výměře 92 m2, 
2880/142 o výměře 94 m2, 2880/146 o výměře 225 m2, 
2880/155 o výměře 120 m2, 2886/69 o výměře 18 m2, 3009/54 
o výměře 342 m2 Ředitelství silnic a dálnic ČR pro stavbu  
obchvatu. Kupní cena bude činit 239.440 Kč včetně DPH. 

Prodej bytů v bytových domech čp. 653 a 654 „Olšanky“ 
Rada obce na svém jednání 29.4.2019 projednala scénář prodeje 
bytů v bytových domech čp. 653 a 654 „Olšanky“ a předložila 
jej zastupitelstvu. Bude potřeba udělat tyto kroky: zrušení zá-
stavního práva, schválení prodeje zastupitelstvem, vypracování 
prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení domu na byto-
vé jednotky a jejich zápis v katastru nemovitostí, vypracování 
znaleckých posudků na ceny bytů, vypracování kupních smluv  
a jejich schválení zastupitelstvem. Otázka prodeje má dvě čás-
ti – jednak prodej bytů v nástavbách vybudovaných před dva-
ceti lety za přispění nájemníků, jednak prodej „starých“ bytů.  
Zatímco nájemníci první skupiny bytů mají na prodej podle kup-
ních smluv právo, u nájemníků „starých bytů“ toto právo není. 
Při prodeji bytů mají nájemci užívající byt ze zákona předkupní 
právo k bytům, které užívají (obec jim musí předložit nabídku 
kupní ceny za bytovou jednotku). Obec musí při prodeji postu-
povat jako správný hospodář, a tedy uvažovat o prodeji bytů za 
tržní cenu. Dále je do budoucna na zvážení zastupitelstva, zda 
dojde k prodeji pouze bytových jednotek nebo dojde i k prode-
ji pozemků v okolí bytových domů. Někteří nájemníci mají na 
obecních pozemcích postavené garáže a někteří mají pronajaté 
zahrádky u bytových domů. Obec začátkem roku 2019 proved-
la mezi nájemníky dotazování k možnému prodeji bytů do je-
jich vlastnictví. V čp. 653 je zájem o odkoupení 11 bytů, pouze  

4. zasedání zastupitelstva obce
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nájemníci jednoho bytu se rozhodnou podle návrhu kupní ceny. 
V čp. 654 je zájem o odkoupení 11 bytů, nájemce jednoho bytu 
nemá zájem. Rada doporučuje zastupitelstvu prodej všech 24 
bytů v bytových domech s tím, že k bytům obec nechá zpracovat 
znalecké posudky na tržní cenu a byty v „nástavbách“ se budou 
prodávat za podmínek, které jsou uvedené ve smlouvách o pří-
spěvku na pořízení bytu. Zastupitelstvo tento navržený postup 
schválilo, celý proces se tedy může rozběhnout.

Odměny neuvolněných členů zastupitelstva 
Jak bylo zmíněno výše, je nutné reagovat na připomínku kont-
roly krajského úřadu stran neuvolněných zastupitelů. Zastupitel-
stvo tedy jednomyslně schválilo dvě usnesení – v prvním dopl-
nilo procentní vyjádření (vyplácení 33 % tabulkových odměn) 
konkrétními částkami pro období od 31.10.2018 do 30.6.2019; 
v druhém učinilo totéž od 1.7.2019, kdy dochází ke změně naří-
zení vlády o odměnách, které mírně tyto odměny v celém státě 
zvyšuje.

Žádost o dotaci na Festival dechových hudeb 
Dechová hudba Bludověnka požádala obec o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce na zajištění Festivalu dechových hudeb, který 
bude v obci pořádat 29.6.2019. Opírá se o loňský ročník, kdy 
rovněž obdržela obecní dotaci ve výši 110.000 Kč, o kterou 
žádá i letos. Dotaci chce využít na úhradu honorářů, cestovné, 
ozvučení festivalu, moderování festivalu a občerstvení pro účin-
kující. Obecní rozpočet na rok 2019 s touto dotací počítá.
 V diskusi S. Balík informoval, že v návrhu dotačního pro-
gramu obce pro rok 2020 je navržen nový dotační titul Pořádání 
velkých kulturních akcí, takže se o tento typ dotace bude žádat 
spolu s ostatními na začátku roku a bude standardně posuzován. 
M. Klimeš reagoval, že se mu nelíbí použití dotace na pokrytí 
nákladů na honorář, občerstvení a cestovné. S. Balík odpově-
děl, že s tím souhlasí, nicméně doporučuje ještě pro letošní rok 
schválit, v roce 2020 bude schválení tohoto typu dotace podléhat 
přísnějším pravidlům stanoveným pro poskytnutí ostatních dotací 

z Dotačního programu obce. Zastupitelstvo dotaci jednomyslně 
schválilo.
Sociální pomoc hendikepovaným občanům
K cíli se přiblížila otázka, kterou zastupitelstvo řeší od října – 
a sice přidělení příspěvků sociálně potřebným spoluobčanům 
z ušetřených odměn zastupitelů. V Bludovanu bylo zveřejněno 
oznámení, že je možno žádat o mimořádný finanční příspěvek na 
pomoc bludovským občanům s výrazným zdravotním omezením. 
Byly podány dvě žádosti – Stanislav Kouřil (na neurorehabilitaci 
pro svého postiženého syna Staníka /5 let/) a Roman Zámečník 
(na náklady na asistenční službu). Další žádosti nebyly podány.
V diskusi starosta doporučil schválit finanční příspěvky v tom-
to roce bez pravidel, pro příští rok pravidla stanovit. Jaroslav 
Balhar také doporučil pravidla pro rozhodnutí o finanční podpoře 
občanů s výrazným zdravotním omezením stanovit na příští rok. 
Jaroslav Čech doplnil, že žádosti jsou jasné a průkazné. S. Balík 
potvrdil, že trvá jeho slib, že pro nový dotační program připraví 
dotační titul Pomoc občanům s výrazným zdravotním omezením, 
který bude mít pravidla daná tímto Dotačním programem obce. 
Pro rok 2019 také doporučuje žádosti schválit bez pravidel. Po-
tvrdil slova J. Čecha, že žádosti jsou průkazné. Navrhl schválit 
finanční podporu ke každé žádosti ve výši 50.000 Kč. M. Klimeš 
reagoval, že by na zbývající částku mohlo být vyhlášeno druhé 
kolo k předkládání žádostí o finanční podporu. Zastupitelé se na 
vyhlášení 2. kola žádostí shodli, S. Balík reagoval, že výzvu č. 2 
zveřejní v Bludovanu. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo kaž-
dému žadateli přispět částkou 50.000 Kč.

Závěr
V diskusi vystoupila z pléna Milena Pospíšilová, která ve svém 
obsáhlém vystoupení kritizovala nerovný přístup obce k ní a dal-
ším majitelům části restituovaných pozemků kolem lázní na jed-
né straně a ke stávajícím majitelům lázní na straně druhé.
Jana Holinková z pléna sdělila, že lázně netřídí odpad.

Stanislav Balík ml.

P O Z V Á N K A

Na oslavy 140. výročí založení 
HASIČSKÉHO SBORU BLUDOV

v sobotu 17. srpna 2019 na hasičském areále v Bludově.
Srdečně zvou hasiči Bludov

V průběhu celých oslav vám k tanci 
i k poslechu budou hrát „Moravští muzikanti“ a „Kaťáci“
Čeká vás bohaté občerstvení.
Pro děti bude připraven skákací hrad, malování na obličej atd.
Akce se koná za každého počasí.

  9.00 hod. Kladení věnců na místním hřbitově a v žerotínské hrobce
  9.30 hod. Společné focení
10.00 hod. Slavnostní valná hromada s předáním vyznamenání
12.00 hod. Slavnostní oběd pro členy SDH Bludov a pozvané hosty
14.00 hod. Slavnostní průvod obcí s muzikou
15.00 hod. Požehnání a posvěcení historického praporu a výjezdových vozidel sboru   
                   Zahájení programu - vystoupení
                                                   - ukázka profesionální hasičské techniky HZS Šumperk
                   Volná zábava 

PROGRAM
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Ve dnech 24. - 25. května 2019 se uskutečnily volby do Evrop-
ského parlamentu. Zúčastnily se jich v celé ČR 28,7 % voličů, v 
Bludově více – 30,4 %. Pokud bychom se podívali na jednotlivé 
bludovské okrsky, rozdíly ve volební účasti nebyly zdaleka zane-
dbatelné – zatímco v okrsku č. 2 (horní konec a střed obce) byla 
účast jen 26,1 %, v okrsku č. 3 (od paneláků směrem k Chromči) 
o osm procentních bodů více - 34,1 %.
 Zdaleka ne všechny strany získaly v Bludově alespoň je-
den hlas (ze 39 kandidujících subjektů jich skoro polovina – 16 
– zůstala v Bludově bez hlasů – např. Svobodní, Soukromníci, 
Dělnická strana, Česká Suverenita apod.). Níže uvádíme všech-
ny, které získaly alespoň jeden hlas. V posledním sloupci je pro 
srovnání uveden výsledek v celé ČR.

Zdeněk Pospíšil, Adolf Kašpar, Jan Březina,... To jsou jen někte-
rá jména významných rodáků obce Bludov. Jedná se o osobnosti, 
které svou činností zanechaly významnou stopu na poli umění, 
lékařství , obrany nebo vědy. Jejich životní cesta se stala oboha-
cením společnosti nejen v měřítku regionálním, ale ve většině 
případů i celostátním. 
 Obec Bludov se rozhodla vzdát hold těmto významným 
osobnostem tak, aby se jejich skutky staly inspirací generacím 
současným i budoucím.  Při řešení vhodné formy se zástupci 
obce Bludov přiklonili k návrhu, který v sobě spojuje myšlenko-
vý odkaz, funkci i estetiku. Návrh se skládá z 25 metrů dlouhé 
dřevěné lavice a 6 metrů dlouhého stolu z více jak 300 let staré-
ho dubu. Na stolové desce budou umístěny mosazné tabulky se 
jmény a stručným popisem života našich významných rodáků.  
Rozmístění informačních tabulek bude chronologicky přiřazeno 
k jednotlivým letokruhům dřeva stolové desky.  Stolovou deskou 
bude prorůstat nový mladý dub, který symbolizuje novou cestu 
otevřenou dalším významným osobnostem. 
 „Dílo“ by mělo vyrůst na zelené ploše mezi autobusovým 
zálivem a chodníkem naproti zámecké cukrárně.

Richard Chytka, autor myšlenky i realizace

Zdroj dat: www.volby.cz

Tak, jako byl rozdíl mezi okrsky ve výši volební účasti, byl 
dramatický rozdíl i ve volební podpoře jednotlivým subjektům. 
Např. ANO mělo největší podporu v okrsku 1 (dolní konec) – 27 
%, zatímco v dalších dvou okrscích jen necelých 22 %. ODS  
v okrsku 1 (dolní konec) a 3 (od paneláků k Chromči) přes 16 %, 
na horním konci jen 8 %.

Stanislav Balík ml.

Volby do Evropského parlamentu 2019 Tabule rodáků

Název
Hlasy Bludov Hlasy ČR

abs. % %

ANO 2011 177 23,56 21,18
Koalice STAN, TOP 09 114 15,17 11,65
ODS 104 13,84 14,54
KDU-ČSL 89 11,85 7,24
SPD 78 10,38 9,14
Piráti 65 8,65 13,95
KSČM 41 5,45 6,94
ČSSD 24 3,19 3,95
ANO, vytrollíme europarlament 7 0,93 1,56
Vědci pro Českou republiku 7 0,93 0,82
HLAS 7 0,93 2,38
Moravané 6 0,79 0,27
Strana nezávislosti ČR 5 0,66 0,40
Cesta odpovědné společnosti 5 0,66 0,33
Koalice Rozumní, ND 4 0,53 0,78
Demokratická strana zelených 4 0,53 0,60
Alternativa pro ČR 2017 4 0,53 0,49
SPR-RSČ M. Sládka 2 0,26 0,18
PRO Zdraví a Sport 2 0,26 0,33
Moravské zemské hnutí 2 0,26 0,13
Evropa společně 2 0,26 0,53
Klub angažovaných nestraníků 1 0,13 0,10
Tvůj kandidát 1 0,13 0,06

Lékárna Bludov snížila doplatky
Nově snižujeme doplatky za léky v souladu se zákonem 
o DPH o maximální možnou částku. Mnoho léků máme 

bez doplatku, ostatní minimálně na úrovni řetězců.
Léky a zdravotnické pomůcky na objednávku  

můžeme přivézt druhý den. Nenechte se posílat pro léky 
do Šumperka. Vaše lékárna je tu pro vás, jako  

jedna z mála venkovských lékáren ceny upravuje.
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Každý rok Olomoucký kraj společně s obalovou společností 
EKO-KOM vyhlašují soutěž O keramickou popelnici, do které 
jsou zapojeny všechny obce Olomouckého kraje. V minulosti 
naše obec nikdy nezískala žádné ocenění, či se v soutěži nijak 
výrazně neumisťovala. Až nyní díky občanům obce, kteří se za-
pojili do systému MESOH, a začali více třídit odpady, obdržela 
v květnu 2019 naše obec cenu Odpadový lev za odpadářský po-
čin v roce 2018 o největšího skokana roku v oblasti odpadového 
hospodářství, tj. naše obec ze všech obcí šumperského okresu 
dosáhla největšího zlepšení v třídění odpadů za rok 2018. Toto 
ocenění patří všem občanům, kterým není lhostejné, co se s od-
pady děje a odpad třídí. Tito lidé již jsou díky systému MESOH 
za svou práci odměňováni formou slevy na poplatku za odpady. 
V současné době existuje již několik okolních obcí, které náš 
systém sledují a uvažují o jeho zavedení. My můžeme říci, že 
systém MESOH opravdu funguje. Komunálního odpadu ubývá 
a na druhou stranu vytříděných odpadů přibývá. Pevně doufám, 
že se v třídění odpadů budeme pořád zlepšovat a komunálních 
popelnic budeme vyvážet co nejméně. 

Obec Bludov získala ocenění „Odpadový lev“ v soutěži O Keramickou popelnici 2019

 Mimo ceny Odpadový lev soutěží všechny obce Olomouc-
kého kraje o co nejlepší umístění ve výtěžnosti v třídění odpadů, 
tzn. kolik kg papíru, plastu, skla, tetrapaku a komunálního od-
padu připadne za rok na jednoho občana. U komunálního odpa-
du je zapotřebí mít co nejmenší číslo a to se nám v roce 2018 
povedlo snížit o 51 kg na každého občana, což je v celkovém 
součtu krásné číslo. Soutěž o keramickou popelnici je členěna 
do 4 kategorií podle počtu obyvatel. Naše obec je zahrnuta do 
3. kategorie s počtem obyvatel v rozmezí od 2001 do 15000.  
V minulosti se naše obec pohybovala mezi 20. – 25. místem ze 
41 obcí, ale v roce 2018 poskočila obec na krásné 9. místo a už 
můžeme říci, že se pomalu zařazujeme mezi „opravdu“ třídící 
obce. 

Třiďme odpad stále dál a lépe, neberme tuto oblast na leh-
kou váhu. Je opravdu důležité, abychom v obci snižovali 
množství komunálního odpadu v popelnicích. Budoucnost 
je v likvidaci komunálního odpadu na skládkách pro obce 
velmi nepříznivá, takže za pár let bude docházet nejprve ke 
zdražování samotného poplatku za uložení tohoto odpadu 
na skládku a následně dojde k jeho odklonění ze skládek 
na energetické využití, které je mnohem dražší než samotné 
skládkování. Proto nebuďme lhostejní k tomu, co dáváme 
do běžné popelnice a opravdu třiďme odpad. Už nežijeme v 
době, kdy v běžné popelnici končil snad veškerý odpad z do-
mácnosti. Naše obec už nabízí celou řadu možností, jak s jed-
notlivými odpady naložit. Nyní již třídíme papír, plast, sklo, 
nápojové kartony, jedlý olej z domácností, bioodpad, elekt-
roodpad, monočlánky, tonery, nebezpečný odpad a objemný 
odpad. Nyní je jenom na Vás, občané, jestli tyto možnosti 
využijete a začnete vzniklý odpad z domácnosti svědomitě 
třídit. Jen Vy, občané, jste strůjci toho, kolik za odpad obec 
za rok zaplatí. Čím méně budeme vozit odpadu na skládku, 
tím více ušetříme a nebudeme muset tolik zvedat poplatek 
za odpad.

Lucie Šoupalová, DiS
OÚ Bludov

Obec Bludov
oznamuje možnost žádat ve druhém kole 

o mimořádný finanční příspěvek
na pomoc bludovským občanům 

s výrazným zdravotním omezením.
Žádost o příspěvek musí být písemná a musí být podána 

do 31. července 2019 do 15:00  
na podatelně OÚ Bludov.  

Z žádosti musí být patrná identifikace 
žadatele (příp. jeho zákonného zástupce), 

žádaná částka a účel, na nějž budou finance použity. 
V prvním kole zastupitelstvo přidělilo

 dvěma žadatelům po 50.000 Kč.

O přidělení financí bude rozhodovat zastupitelstvo.
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Vzpomínka
   Dne 13.7.2019 si připomeneme 5. smutné 

výročí, kdy nás tragicky opustil pan 
Miroslav Matějček
Tak nečekaně si Tě osud musel vzít, aniž jsi 
nám poslední sbohem mohl říct. S láskou 
vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

   Děkujeme všem, kteří se dne 24.5.2019 přišli  
rozloučit s panem 

Aloisem Kubíčkem
Děkujeme za květinové dary a slova útěchy. Poděkovat 

bychom chtěli také Hasičskému sboru Bludov.  
Rodina Kubíčkova

POZOR!!!
Během letních prázdnin bude provoz 

v kulturním domě omezen pouze 
na jeden den v týdnu, 

a to na čtvrtek v době od 8.30 do 15 hodin, 
s výjimkou prvního týdne v srpnu.

UPOZORNĚNÍ 
Uzávěrka dalšího čísla Bludovanu 

je 20. srpna 2019.
Autor fotografie: Josef Baslar

Koncert KPH - Smyčcové trio Gideon

Skautský Svojsíkův závod - krajské kolo
V pátek a sobotu 31. května – 1. června 2019 se konalo krajské 
kolo skautského Svojsíkova závodu, kam poprvé v historii  
postoupily dvě bludovské družiny – skautek a skautů.
 U klubovny nás v pátek odpoledne bylo poměrně málo, ale 
jen z toho důvodu, že ostatní měli přijet rovnou na místo konání. 
Vlakem jsme dojeli do Domašova nad Bystřicí, kde už na nás 
čekali pořadatelé v plynových maskách. Jelikož tímto vlakem 
jelo více družin, chvíli trvalo, než se všichni shromáždili. Potom 
nám řekli, že je kolem nás vir a musíme se přesunout do bez-
pečí. Postříkali nás „poznavačem virů“ a někomu namalovali na 
obličej křížek. Poté jsme si oblékli pláštěnky kvůli ochraně a šli 
jsme do tábora, který se nacházel v bezpečné zóně.
 Stan jsme si postavili jako poslední, protože jsme museli  
čekat na zbytek družiny. Někteří členové se totiž v ten den vra-
celi z cyklisťáku, tedy přijeli později a museli jsme na ně čekat. 
Na nástupu nám řekli pravidla a základní informace o závodě. 
Večer jsme u ohně předváděli scénky, které si každá družina pře-
dem měla nachystat.
 Ráno nás vzbudili hasiči, kteří nám postříkali stany. Důvo-
dem bylo proniknutí viru do bezpečné zóny. Začal modul závod. 
Dívčí a chlapecké družiny začínaly odděleně.
 Po závodě se vařil oběd. Každá družina si měla dopředu při-
pravit krabici se všemi ingrediencemi k vaření. Háček byl v tom, 
že všechny družiny dostaly jinou krabici. My – Jeleni – jsme 
dostali krabici s kuskusem, zeleninou a čokoládou. Lišáci dostali 
naše řízky a rýži. Času nebylo nazbyt, prostě jsme si s tím mu-
seli poradit. Při vaření se otevřela i poslední část závodu – brány  
a jednotlivci je chodili postupně plnit.
 Výsledky byly následující: Lišáci 2. místo a Jeleni 3. místo. 
Můžeme být na sebe hrdí!

ses. Markéta Nedomová
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Martin Dostál – Roy
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KOBRA

DĚTSKÁ JÓGA

CVIČENÍ
PRO  

 DOSPĚLÉ 

DOPOLEDNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY 
KDY: každé pondělí 
Od 9:00 – 10:30 hod. 
OBSAZENO 
 
VEČERNÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ 
KDY: každé pondělí 
Od 18:00 – 19:30 hod. 
 
S SEBOU: volný oděv, ručník, pití 
 
 

V KD BLUDOV

Začínáme 9. září 2019

Těší se na vás Štolcová Alena

LETNÍ  KINO

Č
Ě

Ů

SOBOTA 20. ČERVENCE 2019

VI. SLAVNOSTI KOUPALIŠTĚ 
VE VLČÍM DOLE

13.7.2019 od 15:00 hod.

 skákací hrad
 závody na koloběžkách                      
 pletení copů                                        

OD 20 HODIN HUDEBNÍ PROGRAM:

THE REASON 
OLYMPIC REVIVAL 

 hry a soutěže pro děti                              
 slosovatelné vstupenky 

   o hodnotné ceny                 

 trampolíny 
 malování na obličej                             
 výroba vlastních odznáčků                                     

 aquazorbing 
 tetování 
 kolo štěstí pro děti i dospělé       
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Ligu mladých hasičů okresu Šumperk 
opět ovládla družstva z Bludova
Letošní Liga mladých hasičů dospěla do svého závěru. Finále 
ligy okresu Šumperk proběhlo první červnový víkend v Hrabi-
šíně. Liga mladých hasičů byla složena z celkem osmi různých 
disciplín. V mladší kategorii v ní letos startovalo 31 družstev, 
starších výběrů se pak představilo dohromady pětadvacet. Po-
slední disciplína již tradičně patří požárním útokům, které se 
běhájí dvoukolovým způsobem od posledního týmu po nejlepší. 
První šla na start mladší kategorie, kdy družstvo béčka zaběhlo 
čas 22,17s a umístilo se na patnáctém místě. Jako poslední star-
tovalo družstvo A, které zaběhlo čas 15,07s a ovládlo i poslední 
závod ligy MH. Celkově se tedy mladší družstva v lize mladých 
hasičů okresu Šumperk umístila Bludov A – 1. místo, Bludov 
B – 13. místo a nejmladší benjamínci, kteří sbírali zkušenosti  
a odjeli jen některé závody, obsadili 22 místo. Po mladší ka-
tegorii následovala kategorie starší. Béčko šlo na start jako 
třetí od konce a časem 27,52 sekund se umístilo ve finále na  
5. místě. Družstvo A nastupovalo tak jako mladší na start poslední  
a časem 21,53 sekund ve finále zvítězilo. V celkovém hodnocení 
se tedy družstvo A stalo celkovým vítězem ligy mladých hasičů  
a družstvo B skončilo celkově na krásném třetím místě. 

Mladí hasiči a dorostenci ovládli krajské kolo
Druhý červnový víkend proběhlo krajské kolo hry Plamen  
a dorostu Olomouckého kraje a v požárním sportu v Prostějově. 
Pátek a sobota patřila dráha v Prostějově starším žákům a postu-
pový klíč byl zcela jasný. Jen vítěz krajského kola postoupí na 
mistrovství ČR, které se letos uskuteční ve Vlašimi. Naši žáci 
jakož to obhájci bronzových medailí z loňského mistrovství po-
tvrdili svoji kvalitu a z šesti disciplín brali dvě druhá místa a ve 

SHD Bludov

zbylých čtyřech disciplínách zvítězili. Což nám vyneslo celkové 
první místo v krajském kole a již 9. postup na Mistrovství České 
republiky v řadě. Neděle patřila družstvům dorostu a i zde byli 
naši dorostenci jasným favoritem. I zde dorostenci nenechali ni-
koho na pochybách a ovládli všechny čtyři disciplíny a proká-
zali, že na mistrovství republiky by měli opět patřit k favoritům 
na medaile. 

Pátý tým loňského mistrovství se na letošní 
Mistrovství bohužel nepodívá
Krajské kolo mužů se uskutečnilo společně s profesionálními 
hasiči 15. - 16. 6. v Přerově. Naši muži vyrazili na krajské kolo 
jako pátý nejlepší tým republiky do Přerova jako favorit. Bo-
hužel na letošní krajské kolo by naši muži nejradši rychle za-
pomněli. Poslední disciplína požární útok jako vždy rozhoduje  
o postupu na mistrovství ze všeho nejvíce. Bohužel našim mu-
žům i díky špatné proudnici na levém terči nevyšel ani jeden 
soutěžní pokus. Nepostup byl obrovským zklamáním a nespl-
něným cílem letošní sezóny. Celkově tedy naši muži obsadili 
na krajském kole druhé místo a po pěti letech nepostoupili na 
mistrovství ČR.

A co nás ještě čeká? 
Starší žáci se tedy momentálně připravují na Mistrovství ČR hry 
Plamen, které se uskuteční 29. 6. – 1. 7. ve Vlašimi. Dorostenci 
budou bojovat na svém Mistrovství ČR dorostu o týden později 
ve Svitavách.
 V největší zátěži je naše chlapecké družstvo žáků, které tvoří 
reprezentaci ČR a momentálně je v plné přípravě na hasičskou 
Olympiádu mládeže, na kterou naše reprezentace odjíždí 14.7. 
do Švýcarského Martigny. 
 Nesmíme zapomenout 
poděkovat obci Bludov, 
všem našim sponzorům 
a hlavně fanouškům, kte-
ří nás přijeli podpořit na 
krajská kola a chystají 
se nás ve velkém počtu 
podpořit jak na republi-
kových závodech, tak na 
hasičské Olympiádě ve  
Švýcarsku.

SDH Bludov, 
fotografie archiv SDH 

Bludov Žáci -reprezentace ČR

Kraj dorostenci

Kraj mužiKraj žáci
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Naše orchideje Orchidejové výpravy

V květnu byli naši orchidejoví nadšenci na dalších dvou výpra-
vách. Tentokrát jsme mapovali naše okolí. Poslední květnovou 
neděli jsme vyrazili do Janoušova na Koubovy louky. Je zde po-
měrně bohatá lokalita prstnatce májového – Dactylorhiza maja-
lis.  První bohatá na orchideje je louka  hned na konci vesnice. 
Tam již byly ale orchideje téměř odkvetlé. Tak jsme pokračovali 
dále. Na kopci nad Janoušovem byly, na podmáčené  louce, or-
chideje v nejlepším květu. Počasí bylo slunečné, tak se mohli 
orchidejáři kytičkám věnovat a fotit.
 Počasí v pondělí už sice hrozilo blížícím se vydatným  
deštěm. Ale natěšení úspěšnou nedělní výpravou vyrazili  
orchidejáři opačným směrem do podhůří Jeseníků.  Lokalita 
nad Rudolticemi vypadala již od pohledu mnohem chudší. Po 
usilovném hledání v řídkém travním porostu se podařilo objevit 
několik prvních květů pětiprstky žežulníku – Gymndenia conop-
sea. Byly však na počátku kvetení. Bude tak třeba zopakovat 
kontrolní pozorování v polovině června.
 Dne 10. června vyrazili pozorovatelé orchidejí, bludovští 
ochránci přírody, na kontrolní výpravu. Louka v Rudolticích  
hýřila barvami a také několika druhy orchidejí. Kromě pěti-
prstky žežulinku fotili prstnatec Fuchsův - Dactylorhiza fuchsii  
a vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia. Všechny tři orchideje 
byly v hojném počtu.
                                                                      Jana Holinková

Další orchidejové výpravy mířily na Hanušovicko za střevič-
níkem pantoflíčkem, který patří mezi zvláště chráněné druhy  
rostlin. Navštívili jsme dvě přírodní památky, evropsky význam-
né lokality chráněné NATUROU 2 000.
 První z nich byla pod Rudným vrchem v Habarticích  
u Jindřichova. Na zalesněných svazích potoka Staříč se nachá-
zejí jednotlivé rostliny střevičníku pantoflíčku - Cypripedium  
calceolus, naší největší orchideje. Dále zde roste a nádherně  
kvete chráněný orlíček obecný Aquilegia vulgaris.
 Druhý výjezd byl na Poláchovy stráně – Výří skály přímo 
v Hanušovicích. Lokalita o  rozloze 10 ha je na pastvinách  
a v přilehlých lesích. Zde roste střevičník pantoflíček v mno-
ha izolovaných mikropopulacích. Na největším trsu, který jsme  
obdivovali,  jsme napočítali 23 květů. Výskyt je zde hojnější než 
na prvně zmíněné lokalitě. Tato je jedna z největších v ČR.
 Pár řádků pro ty, kteří se na činnost ochranářů – ČSOP dívají 
skepticky.
 Prostředí pro tyto rostliny je třeba soustavně chránit před 
náletem různých dřevin a přirozenou sukcesí. V letech 1980  
– 1994 prováděli dobrovolně management těchto lokalit členo-
vé ZO ČSOP Jindřichov, Šumperk a Bludov. Většinou ochranáři  
a jejich rodinní příslušníci. Z Bludova to byli Jana Holinková  
+ Michal a Ivanka, Marie Štodtová +Lucka a Milan a děti Jirky 
a Zdenky Stonových – Vašek a Lenka. Bylo to v době, kdy tato 
území neměla odbornou ani právní ochranu a přesto potřebovala 
ochranářské zásahy.  Práce byly prováděny po celá léta dobro-
volnicky bez nároku na náklady spojené s těmito pracemi. Bylo 
potřeba prosvětlit okraje lesa vyřezáváním některých stromků  
a vymýtit náletové dřeviny rozšiřující se do luk. Spolupracovali 
jsme s RNDr. Irenou Wagnerovou z Agentury ochrany přírody  
a krajiny v Olomouci. Že jsme ochranářské záměry zvládli dob-
ře svědčí i to, že naše úsilí se neminulo účinkem a na náš po-
pud byly později obě tyto lokality vyhlášeny chráněným úze-
mím. Dnes jsou z tehdejších mladých dobrovolníků tatínkové  
a maminky, mají svoje rodiny, ale láska k přírodě jim zůstala. 
Jezdíme sem každoročně a pohledem na zachráněnou krásu  
pantoflíčků jim v duchu děkujeme.
    Jana Holinková, ZO ČSOP Bludov
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MŠ Bludov

Dino park Vyškov
Letos jsme se s mateřskou školou vydali na výlet do Dino parku 
Vyškov. Cesta byla delší a teplo úmorné. Viděli jsme spoustu 
pohybujících se dinosaurů, vajíčka od dinosaurů a zvláštní zvu-
ky, které nás doprovázely celou výpravou. Děti měly i možnost 
zhlédnout film v 3D kině „Cesta za dobrodružstvím.“ Po návra-
tu z Dino parku čekala děti prohlídka malé MINI ZOO, kde si 
mohly prohlédnout velbloudy, lamy, opice, kozy a i zvíře s jmé-
nem Watussi, které mělo obrovské rohy.  Děti v době přestávky 
se mohly vydovádět na dětském hřišti. I když byly děti unavené, 
tak výlet se jim velice líbil. Velký zážitek si odnesly z vláčku, 
který nás dovezl a přivezl z Dino parku. Šťastní a trošku unavení 
jsme se vrátili zpět do MŠ.

Vybíralová Monika, DiS., učitelka MŠ

INFORMACE O SBĚRU PET VÍČEK A KŮRY V MŠ
I letos jsme se zapojili do soutěže „Nakrmte Plastožrouta,“ kde 
jsme po celý školní rok 2018/2019 sbírali víčka od PET lahví. 
Rodiče s dětmi měli i letos možnost třídit jednotlivá víčka dle 
barev. Někteří si víčka podle barev roztřídili doma a jiní zase 
třídili až v MŠ do příslušných barevných boxů. A jak se nám 
dařilo? Posuďte z následující tabulky  

A protože jsme i MŠ s environmentálním zaměřením, tak již  
několikátým rokem sbíráme pomerančovou, mandarinkovou  
a citrónovou kůru. V tomto sběru soutěžily jednotlivé třídy  
a vedly si následovně:
1. místo: VČELKY 42 kg/1,61 kg na 1 dítě
2. místo: MOTÝLCI 40 kg/1,60 kg na 1 dítě
3. místo: MYŠKY 38 kg/1,46 kg na 1 dítě
4. místo: PAPOUŠCI 15 kg/1,36 kg na 1 dítě
5. místo: BERUŠKY  7 kg/0,50 kg na 1 dítě
DOHROMADY            142 kg

Získané finanční prostředky použijeme k zakoupení hraček  
a pomůcek do jednotlivých tříd.
 Všem dětem i rodičům děkujeme za pomoc při sběru kůry  
i PET víček. Příští školní rok se budeme opět těšit na Vaši  
spolupráci.

Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ
Děti, pozor, červená!
I v letošním roce se děti z naší MŠ zúčastnily výtvarné soutěže 
„Děti, pozor, červená.“ Pod jejich rukama vznikly trojrozměrné 
obrázky, které zachytily dopravní nehody způsobené nezodpo-
vědnými řidiči, ale i nepozornými chodci. Velká radost propukla 
ve třídě „Myšky,“ když se děti dozvěděly, že jejich práce s názvy 
„Semafor,“ „Pozor, strom, “„Neposedný míč,“ a „Nepozorný ři-
dič“ se umístily na 2. místě. Obrázky budou vystaveny v pro-
storách budovy Komín v Šumperku, kde si je budou moci mladí 
výtvarníci i jejich rodiče prohlédnout.

Hana Roupová
autor fotografií: Hana Roupová

ČERVENÁ PET VÍČKA 18,2 kg
ŽLUTÁ PET VÍČKA 3,7 kg
BÍLÁ PET VÍČKA 31,4 kg

ZELENÁ PET VÍČKA 11,5 kg
MODRÁ PET VÍČKA 14 kg
ČERNÁ PET VÍČKA 2,7 kg

CELKEM 81,5 kg

Dalších deset nových přítisků k poštovním 
známkám – pan Karel Adam
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Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik
Přijmou pracovníka na pozici:

Sanitář
Požadujeme:
• kurz všeobecný sanitář podmínkou
• základní znalosti o poskytování lázeňské a rehabilitační péče
• komunikativnost
• flexibilitu
• příjemné a milé vystupování
• uživatelskou znalost SW Windows a SW Office

Nabídky s profesním životopisem 
zasílejte na adresu:
Státní léčebné lázně Bludov, státní podnik
Lázeňská 572
Bludov, 789 61
nebo
e-mail: sanovcova@lazne-bludov.cz
tel.: 720 432 727, 
Šanovcová Monika, Dis. – vedoucí fyzioterapeutka

ZŠ Bludov

Přijímací řízení 2018/2019
V dubnu proběhla  přijímací řízení na SŠ a SOU. Žáci  měli 
opět dva pokusy dosáhnout co nejlepších výsledků. Společnost 
Cermat po vyhodnocení testů poslala do škol vždy výsledek 
toho lepšího testu. I letos byli všichni přijati tam, kam chtěli. 
Tak mnoho zdaru v příštím studiu!

LETNÍ KINO PŘED RESTAURACÍ BLUDOVEČEK
Promítáme po setmění cca od 21:00 hodin.
V případě nepříznivého počasí promítáme 

v zimní zahradě.
Výtěžek z akce putuje na charitativní účely.

Akce se pořádá s podporou obce Bludov.

Žáci přijatí ke studiu na SŠ a SOU
Škola Počet
Gymnázium Šumperk 1 + 1
VOŠ a SPŠ Šumperk 7
SŠ železniční, technická a stavební  Šumperk 4
SOŠ Šumperk 3
OA Šumperk 2
SŠSP a S Zábřeh 2
SZŠ Šumperk 2
VOŠ a SŠA Zábřeh 1
SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim 1
SŠ veřejnoprávní Trivis Prostějov 1
Vojenská SŠ a VOŠ Česká Třebová 1
SŠ gastronomie a farmářství Jeseník 1
SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun 1
SPŠ chemická Pardubice 1
SŠ polytechnická Olomouc 1

Martina Hrdinová

autor fotografií ZŠ Bludov

Výstava Heraldická zvířata
Stalo se již tradicí, že na konci školního roku pořádáme výstavu 
výtvarných prací žáků.
 Tématem pro letošní rok jsou Heraldická zvířata. To jsou ta 
zvířata, která najdeme nejen ve státních znacích, ale také třeba  
v erbech panovníků, ve znacích měst, krajů a oblastí různých 
míst světa.
 Do soutěže vyhlášené Zoo Praha a Stonožkou se zapojily 
všechny děti ve škole. Starší žáci se dozvěděli, že pro určitý 
erb existuje i nějaký příběh, který vysvětluje význam jednotli-
vých barev, proč jsou na erbu použita zvířata a symboly. Zjistili,  

PO 29.7.  
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

ÚT 30.7.  
HASTRMAN

ST 31.7. 
ČERTÍ BRKO

ČT 1.8.  
CHATA NA PRODEJ
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Jazykový kurz 2019
Jako každý rok se žáci deváté třídy ZŠ Bludov účastnili třídenní-
ho výjezdního jazykového kurzu ve Velkých Losinách. Kurz byl 
zaměřen převážně na konverzaci spojenou s užitečnými téma-
ty. Žáci se seznámili s pravidly cestování do ciziny, vyřizování 
pracovního povolení, procházení pasovou a imigrační kontrolou, 
pravidly chování na letišti a tím, co si nesmí či musí vzít s sebou 
do příručního zavazadla. Aby celý pobyt nebyl jen o učení, čeka-
la žáky také hra v terénu či další hry a zpěv u táboráku. Vše sa-
mozřejmě v angličtině! Celým kurzem je provázel nelehký úkol, 
a to natočit scénku z letiště v angličtině, kde budou vystupovat 
všichni žáci skupiny. Tohoto úkolu se žáci účastnili s nadšením 
a předvedli skvělé herecké výkony i dovednosti zpracování na-
točeného materiálu na počítači. Sladkou odměnou pro nás byla 
vynikající zmrzlina a koláčky od paní Kašparové z Losin, za což 
jí velmi děkujeme!

  Natálie Navrátilová

Běh po fáborkách

se dá erb „přečíst“, to znamená, že barvy a symboly napoví jmé-
no jeho nositele. Takový erb se nazývá mluvící erb. 
 Každý žák pak zpracoval svou představu erbu. Vznikly erby 
kreslené, malované i keramické a některé byly velmi originální.
Práce budou zaslány do Zoologické zahrady v Praze. Z nich 
bude v říjnu uspořádaná velká výstava v Galerii Gočárovy domy. 
 Výstava bude přístupná návštěvníkům zoo od 26. 10. 2019 do 
31. 3. 2020. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 26. 10. 
2019. V den výroční slavnosti Zoo Praha 28. 10. 2019 proběhne 
vyhlášení vítězů. 
 Děkuji všem, kteří na výstavu přispěli svými obrázky.  
Poděkování patří  i těm, kteří pomohli výstavu instalovat.

Vladimíra Horáčková

Na naší škole je již dlouholetou tradicí ke Dni dětí pořádání 
běhu po fáborkách, kterého se mohou účastnit všichni žáci  
1. stupně. Ani letos tomu nebylo jinak. A tak jedno slunečné pá-
teční dopoledne se sešlo 162 závodníků na autobusové zastávce 
Bludov,,konečná. Soutěžící byli rozděleni do družstev a po jedné 
minutě postupně odstartovali. Během celého závodu běželi po 
fáborkách a  průběžně hledali a zapisovali si písmena, ze kte-
rých nakonec museli složit tajenku. Všichni byli moc šikovní, 
navzájem se podporovali, pomáhali si a dokázali vyřešit tajenku. 
Všechna družstva tak šťastně doběhla do cíle.

Z velkého počtu soutěžících obsadila první tři místa 
tato družstva:
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Uničovská noc před hradbami 18.5. 2019
V minulém měsíci se včelařský kroužek účastnil, na žádost mu-
zea v Uničově, akce, kde jsme propagovali včelařství. Představi-
li jsme dětem i jejich rodičům cvičný úl, ochranné pomůcky vče-
laře a také nářadí, se kterým včelař pracuje. Děti měly možnost 
si ochutnat med z rámku zrovna vytaženého z úlu, vyzkoušet si 
včelařský klobouk či vyrobit svíčku. Jelikož se stánek ZŠ Blu-
dov těšil velkému zájmu, rádi bychom podobnou ukázku zor-
ganizovali v příštím roce i v naší škole. Jelikož akce probíhala  
v sobotu, chtěla bych žákyním, i jejich rodičům, velmi poděko-
vat za pomoc.
 V příštím školním roce budeme opět otevírat včelařský krou-
žek a rádi uvítáme nové členy/žáky.

Natálie Navrátilová 

1. místo: 
Hubáček Matouš - 5.B
Kašparová Emma – 4.B
Velčovský Martin – 2.B
Papajková Anna – 1.A

2. místo:
Kulhajová Liliana – 4.A
Unzeitig Václav – 3.A
Buchta Richard – 2.B
Benediktová Nikol – 1.A

3. místo:
Vernerová Eliška – 5.A
Machálek Daniel – 4.A
Komínek Daniel – 2.B
Švédová Zuzana – 1.B

Výsledky byly velmi těsné, proto všem soutěžícím patří velká 
gratulace! 

Blanka Pavelková, Dana Králová
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Výlet do zábavního centra Krokodýlek a návštěva muzea
V pátek 7. června si žáci V. B jeli vybrat svou zaslouženou  
odměnu, kterou pro ně vyhrál Lukáš Holinka v soutěži „Jak se 
narodil Krokodýlek“. 
 Ráno jsme vlakem vyrazili do Olomouce a přepravili se 
městskou hromadnou dopravou k herně. V devět hodin nás  
s úsměvem přivítala obsluha a děti mohly začít prozkoumávat 
hrací prvky a zákoutí. Vyzkoušeli si trampolínu, zastříleli si ze 

Robotický den v Praze
Velký úspěch slavili žáci na Robotickém dni v Praze, kdy 
2.6.2019 zvítězili v kategorii freestyle. Jejich robot Zahradník, 
který se automaticky stará o rostlinu, zvítězil v mezinárodní 
konkurenci několika týmů. Vojtěch Kubíček, Tadeáš Janošek, 
Šimon Kundrata a Karel Musil navrhli robota, který umí rostlinu 
zalévat, hlídá její teplotu, řídí rytmus světla a měří hladinu vody  
v nádrži. Jejich řešení každodenní péče o rostlinu zaujal i porot-
ce, kteří dali bludovskému robotovi nejvíce hlasů. 

Vojtěch Kočí

„Pasování prvňáčků“
Tak jako ve středověku bylo třeba prokázat statečnost a věrnost  
a vysloužit si tak rytířský titul, tak i  žáci prvních tříd ZŠ Bludov 
svou pílí a houževnatostí prokázali, že si zaslouží titul „Čtenář“. 

vzduchových děl, zahráli fotbálek nebo navštívili kostlivce v jes-
kyni. Nejvíce využívanou atrakcí byly lodičky, kam se děti vždy 
přišly vydýchat, zchladit a načerpat energii k dalšímu dovádění. 
Čas vyhrazený pro nás se nachýlil ke konci a ve dvanáct ho-
din jsme opouštěli hrací plochu, i když se nám vůbec nechtělo.  
Naobědvali jsme se a vydali vstříc novému dobrodružství. 
 Čekala nás návštěva vlastivědného muzea s expozicí „Gigan-
ti doby ledové 2“. Dozvěděli jsme se, koho bychom se bát měli 
a koho zase ne, zjistili jsme, v jaké části světa zvířata žila a také 
nám naše průvodkyně odpovídala na všetečné otázky. Je až neu-
věřitelné, jak obrovská zvířata v době ledové žila a shodli jsme 
se, že bychom tam nechtěli být ani na chvíli.
 Na zpáteční cestě k nádraží jsme se ještě zastavili na výbor-
nou zmrzlinu a celý den tak zakončili sladkou tečkou.

Kateřina Holzmannová

Žákyně 6. tříd jsou mistryněmi okresu ve vybíjené
Dne 24.4. se žákyně šestých tříd zúčastnily okresního finále 
ve vybíjené na III. ZŠ v Šumperku. Dívky soutěžily ve složení  
V. Ženčáková, N. Kulhajová, V. Jílková, T. Holinková,  
A. Březinová, J. Skoumalová, A. Krobotová, B. Kašparová,  
K. Pavlíková, K. Krátká, B. Jansová a M. Horáčková. Z celko-
vého počtu deseti týmů se našim děvčatům podařilo po dlouhém 
a vyčerpávajícím boji, ve kterém předvedly skvělé herní i atle-
tické dovednosti, získat první místo. 
Gratuluji všem k úspěchu.

 Martina Kociánová

Děti z 1. A a z 1. B byly pozvány do Klubu důchodců. Jako od-
měnu za svou celoroční práci se po složení slibu mohou pyšnit 
„Pasovací listinou“ darovanou rytířem Knihoslavem Sečtělým  
z Čítánkova.
 Děkujeme za pozvání na tuto slavnostní událost. Doufáme, 
že se stane tradicí a letošní předškoláci se dočkají podobného 
nezapomenutelného a především neopakovatelného zážitku.

 I. Dokoupilová, D. Králová
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Štafetový Pohár 2019
V květnu se  vybraní  žáci prvního stupně zúčastnili 6. ročníku 
Štafetového poháru. Každý závodník běžel ve štafetě 8 x 100 
metrů se svou věkovou kategorií a 8 x 200 metrů ve věkově smí-
šené štafetě. V okresním finále, které se konalo 7. 5. na Tyršově 
stadionu v Šumperku, se naše družstvo umístilo na celkovém  
2. místě a tím si zajistilo postup do krajského finále. Štafeta  

8 x 100 metrů žáků 4. a   5. tříd se navíc v individuálním bo-
dování  umístila na 1. místě. Mezi jednotlivými rozběhy si  
závodníci mohli vyzkoušet doplňkové disciplíny skok z místa  
a hod medicinbalem. Lucie Opravilová z 5. A. si výkonem  
193 cm zajistila 1. místo ve skoku z místa ve své kategorii.  
V krajském kole, které se uskutečnilo v Olomouci, se naše druž-
stvo umístilo mezi velkou konkurencí na hezkém 13. místě. 
Všem závodníkům děkuji za účast a gratuluji k úspěchu.

 Martina Kociánová

Vyřazovací večírek 9. ročníku
Školní rok utekl jako voda. A proto, jako každoročně, se konal 
dne 13. června vyřazovací večírek 9. ročníku. Deváťáci se roz-
loučili svým závěrečným tanečním vystoupením a jako upomín-
ku na svá školní léta obdrželi pamětní list. I přes nemalé tech-
nické problémy, se kterými jsme se během odpoledne potýkali, 
se jim program povedl. Za celý pedagogický sbor jim přeji mno-
ho úspěchů v dalším studiu i v osobním životě. Na závěr bych 

chtěla poděkovat také Mgr. Blance Pavelkové, Mgr. Kateřině 
Verebelyové, p. Šárce Elsnerové, Marku Vařekovi a jeho taneční 
partnerce a mažoretkám z Postřelmova za doprovodný program.

 Hana Žáková, tř. učitelka 9. roč. 

Rádi rozdáváme radost
Víme, že se každý nemá tak dobře jako my...druháci bludov-
ské školy...a tak jsme se naučili písničky, básničky i tanečky  
a vyrazili do Pontisu v Šumperku. Velikonoční čas i jarní Svátek 
matek jsme zpříjemnili babičkám, dědečkům a také lidem, kteří 
se o ně tak pěkně starají. Děti si s klienty povídaly, dozvěděly 
se mnoho zajímavého z jejich života, obdarovaly je vlastnoručně 
vyrobenými dárky. Z úsměvů a očí bylo poznat, že měla naše 
návštěva smysl.

 Mgr. Iveta Šejnohová

Třída 4.B a dopravní hřiště v Zábřehu na Moravě 
V pátek 14.6. ráno jsme vyrazili v přistaveném minibuse p. Svá-
dy na dopravní hřiště v Zábřehu na Moravě. Již tato jízda byla 
pro děti velkým zážitkem. Za čtvrthodinku jsme již vystupova-
li v areálu autoškoly a dopravního hřiště, nestihli jsme se ani  
rozkoukat a byli jsme usazeni do učebny, ve které nás čekala  
teoretická část programu. Zopakovali jsme si základní pravidla 
silničního provozu, dopravní značky, přednosti v jízdě a správné 
a bezpečné chování cyklisty na vozovce. Následně žáky čekal 
test, ve kterém prokázali své znalosti (musím podotknout, že 
na výbornou). Poté jsme se již věnovali procvičení v praktic-
ké části, žáci jezdili na dopravním hřišti a byli tímto přímými 
účastníky silničního provozu. Po krátkém vyzkoušení se už jelo 
„na body“ a všichni se snažili o co nejméně trestných bodů.  
Dětem to šlo bezvadně, občas s minimální chybou. Po vyhodno-
cení teoretické i praktické zkoušky se žáci dozvěděli, že všich-
ni do jednoho jsou hrdými majiteli průkazu cyklisty a oboha-
ceni mnoha zkušenostmi a dovednostmi, plní zážitků, jsme se  
v poledne vrátili zpět ..... s báječným pocitem, že nás čeká  
slunný víkend.  


