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Setkání jubilantů
V polovině října se v Obecním klubu v Bludově sešli občané Bludova, kteří oslavili
v roce 2019 jubilejních 70 a 75 let. Poblahopřát jim přišli starosta obce Pavel Ston
a místostarosta Josef Ťulpík.
Foto: Josef Baslar

Koncerty v adventním
a svátečním čase roku 2019
a na začátku roku 2020

ADVENTNÍ
KONCERTY 2019
I. adventní koncert
MOTÝLI ŠUMPERK
neděle 1. prosince 2019 v 17:00
kostel sv. Jiří v Bludově

II. adventní koncert

MICHAL SVOBODA (KLASICKÁ KYTARA)
A RADKA RUBEŠOVÁ (MEZZOSOPRÁN)
neděle 8. prosince 2019 v 17:00
kostel sv. Jiří v Bludově

III. adventní koncert
SANTA BAND
neděle 15. prosince 2019 v 17:00
sál KD v Bludově

IV. adventní koncert
CLASIC BAND
neděle 22. prosince 2019 v 17:00
kostel sv. Jiří v Bludově

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ BUDE
VĚNOVÁNO NA DOBROČINNÉ ÚČELY

ZPÍVÁNÍ U STROMU

pondělí 23. prosince 2019 v 17:00
tradiční zpívání na nádvoří zámku

ˇ
TRÍKRÁLOVÝ
KONCERT
pátek 3. ledna 2020 v 17:00
FARNÍ SBOR KOSTELA SV. JIŘÍ
kostel sv. Jiří v Bludově

POZVÁNKA
NA ZASTUPITELSTVO

V pondělí 9. prosince 2019
od 18:00 hod. proběhne
v Kulturním domě Bludov
8. zasedání zastupitelstva obce.
Všichni jste srdečně zváni.

Provoz KD Bludov v době
vánočních svátků:
23. - 27. 12. 2019 zavřeno
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Jan Mikmek

Lucie Jílková

Lukáš Koza

Theodor Březina

Bludovan 10/2019

ZMĚNA FREKVENCE SVOZU PAPÍRU
A PLASTU OD DOMU OD ROKU 2020

POVINNOST PRO OBCE ZAJISTIT
SBĚR BIOODPADU I PŘES ZIMNÍ MĚSÍCE
Nová vyhláška MŽP ukládá nově povinnost obcím od roku 2019
zajistit sběr bioodpadu i přes zimní měsíce. Jelikož v naší obci
není možné přes zimu vyvážet bioodpad v nádobách kvůli možnému zámrzu nádob, bude tuto povinnost naše obec plnit tím,
že od 25. 11. 2019 do 31. 3. 2020 bude přistaven u hasičárny
velkoobjemový kontejner AVIA, do kterého bude možné ukládat
bioodpad přes zimní měsíce. Kontejner bude následně vyvážen
dle potřeby.

Poplatky za psy
Vážení občané - držitelé psů,
v souvislosti s novou povinností pro držitele psů mít psa od roku
2020 očipovaného, zavádí obec Bludov od nového roku 2020
pro lepší identifikaci nalezených psů vlastní evidenci očipovaných psů. Dále v naší obci existuje určitě mnoho držitelů psů,
kteří nemají svého psa přihlášeného k poplatkové povinnosti
k místnímu poplatku ze psů.
Proto na volném listě v tomto čísle Bludovanu naleznete
formulář k ohlášení, změně, doplnění čísla čipu či zániku
ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku ze psů.
Žádáme držitele psů, kteří mají v obci trvalý pobyt a
-		doposud nemají psa staršího 3 měsíců nahlášeného
(vznik poplatkové povinnosti),
-		nebo u nich došlo k jakékoliv změně v již nahlášených
údajích (změna poplatkové povinnosti),
-		nebo došlo k úmrtí, prodeji, darování, ztrátě psa (zánik
poplatkové povinnosti),
-		nebo nechali dle zákona psa načipovat (získání údajů do
obecní evidence očipovaných psů),
aby patřičně vyplněný formulář s požadovanými údaji doručili na Obecní úřad Bludov.
Obecní úřad Bludov

Obecní úřad Bludov informuje občany, že od roku 2020 bude
svoz papíru a plastu od domu (tj. v pytlích či soukromých nádobách) probíhat každých 14 dní. Od tohoto kroku si slibujeme,
že občané žijící v bytové zástavbě a používající nyní veřejné
1100 l kontejnery na papír či plast, začnou více používat svoz
papíru či plastu od domu. Svozovým dnem bude středa, kdy se
každý týden bude střídat svoz papíru a plastu. Přesné termíny
naleznete v obecním kalendáři či v A3 rozpise na rok 2020.
Obecní rozpočet tato změna nijak nezatíží, jelikož budeme svážet
společně jak odpad od domu, tak z veřejných kontejnerů, takže
budeme šetřit náklady na dopravu. Nyní toto z důvodu logistiky
nebylo možné, a tak sem svozové auto zajíždělo 3x za měsíc.
Někteří si možná řeknou, že už nyní bude jedno, jestli odpad
budou dávat do pytle či do veřejného kontejneru, když se odpad
bude svážet společně, ale není tomu tak. Poměrově se mnohem
více odpadu sváží od domu než z veřejných kontejnerů. Chceme do budoucna dosáhnout toho, že veřejné kontejnery budeme
svážet 1x měsíčně.
Věříme, že tuto změnu oceníte a v brzké době všichni
poznáme na veřejných kontejnerech, že nebudou již tak přeplněné, jak je tomu nyní na většině míst. Zároveň prosíme občany,
aby pytle pro svoz chystali opravdu plné, aby nerazili heslo: „Je
svoz, tak musím dát pytel, i když ho nemám řádně naplněný.“

Přijďte vzpomínat na dobu Sametové
revoluce v Bludově

Vzpomínky i slavnostní akt se odehrají v pátek 6. prosince
v 19 hodin v Obecním klubu v Bludově. Zástupci obce
zde slavnostně předají čestné občanství Josefu Sedláčkovi,
zakladateli místního Občanského fóra, který se stal
po revoluci prvním svobodně zvoleným starostou obce.
V programu zazní klarinetový kvartet FUNICULAIRE.

Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
V souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou oznamuji *

vznik

změnu

zánik

poplatkové povinnosti,

*hodící se označte
křížkem do rámečku

Změna jiných náležitostí *

ČIP (tetování)

Změna poplatkové povinnosti ke dni a z důvodu:
Zánik poplatkové povinnosti ke dni a z důvodu:

Poplatník - fyzická osoba/právnická osoba
Jméno a příjmení /Název:

Rodné číslo /IČO:

Místo pobytu/ sídlo podnikatele:

Datová schránka**:

Adresa pro doručování:
Oprávněná osoba u PO:

Telefon**:
Bankovní spojení :

** nepovinný údaj

Identifikační údaje psa
Plemeno psa

Stáří psa Od kdy je držen

Pohlaví

Barva

Číslo čipu/tetování

Známka

Skutečnosti rozhodné pro uplatnění nároku na osvobození
Jsem osoba nevidomá
Jsem osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné FO podle zákona upravujícího sociální služby
Jsem osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
Jsem osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
Jsem osoba provozující útulek pro zvířata
Jsem osoba, která má povinnost držet a používat psa podle zvláštních předpisů
V Bludově dne
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Vlastnoruční podpis

Jméno
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Dotační program obce Bludov na rok 2020
Základní informace k programu:
Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových
příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti aktivit občanů obce i spolků
v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, vzdělávání,
kultury, sportu, ochrany přírody, sociální péče a veřejné zeleně.
Z tohoto důvodu vypisuje Zastupitelstvo obce Bludov s oporou
v zákoně č. 250/2000 Sb., v platném znění Dotační program
obce Bludov na rok 2020 (dále jen „dotační program“). Dotací
se v tomto dotačním programu rozumí dotace poskytovaná na
účel určený poskytovatelem, tzn. programové dotace (ve smyslu § 10a odst. 2 až § 10c zákona č. 24/2015 Sb.).
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Dotační titul A) Podpora zájmové činnosti mládeže:
Podporována bude zájmová činnost obsahující výchovný či
vzdělávací prvek - např. celoroční výchovná činnost v zájmových organizacích, pobyt v přírodě, tábory, hudební činnost,
ochotnické divadlo a výtvarná činnost, apod.
Dotační oblast na podporu výsadby zeleně a ochrany životního
prostředí je rozdělena do tří dotačních titulů:
Dotační titul B1) Výsadba ovocných sadů:
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stromů
ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání nových sadů
na vlastních, pronajatých či propachtovaných pozemcích kromě
domovních zahrad).
Dotační titul B2) Ochrana životního prostředí – prevence:
Podporováno bude zajišťování prevence chorob rostlin a živočichů.
Dotační titul B3) Ekologické projekty:
Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu životního
prostředí a na zapojení mládeže a veřejnosti do těchto aktivit.
Dotační titul C) Podpora rozvoje sportu:
Podporována bude činnost sportovních spolků a vrcholově-reprezentační sportovní činnost bludovských občanů.
Dotační oblast na podporu kultury a spolkové činnosti v obci je
rozdělena do dvou dotačních titulů:
Dotační titul D1) Podpora kulturní a spolkové činnosti:
Podporováno bude uskutečnění akcí a činností směřujících k
naplnění programu spolku. Tento dotační titul se nevztahuje na
spolkovou činnost mládeže a na akce spadající do dotačního titulu D2.
Dotační titul D2) Pořádání velkých kulturních akcí:
Podporováno bude uskutečnění velkých kulturních akcí přesahujících svým dopadem obec Bludov. Dotační podpora obce bude
v tomto případě činit nejvýše 75 % z celkových skutečně vynaložených výdajů pořádané akce. Každý žadatel smí žádat v
tomto dotačním titulu pouze o jednu dotaci ročně. Podpora se
nevztahuje na akce typu ples, zábava, letní karneval, diskotéka,
apod.
Dotační oblast pro sociální pomoc občanům je rozdělena do
dvou dotačních titulů:
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Dotační titul E1) Sociální péče:
Podporováni budou sociálně potřební občané obce v mimořádně
nepříznivých životních situacích.
Dotační titul E2) Pomoc občanům s výrazným
zdravotním omezením:
Podporováni budou občané s výrazným zdravotním omezením,
jejíž léčba si vyžaduje mimořádné náklady nehrazené veřejným
zdravotním pojištěním.
Důvod podpory stanoveného účelu:
Důvodem pro dotační podporu je důležitost aktivit a potřeb občanů obce i spolků v obci působících, a to v oblasti výchovy
mládeže, vzdělávání, kultury, sportu, ochrany přírody, sociální
péče a veřejné zeleně pro rozvoj občanské společnosti, a tedy
pro kvalitu života občanů.
Časové vymezení dotačního programu:
Dotační program má platnost od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce na dotační program bude:
700.000 Kč (přesná částka peněžních prostředků vyčleněných na
dotační program bude známa po schválení rozpočtu obce).
Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
Maximální výše dotace pro jednoho žadatele může činit maximálně polovinu celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce na dotační program.
Kritéria pro stanovení výše dotace:
Zastupitelstvo při stanovení výše dotace zohledňuje žádanou
výši dotace, přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto dotačního programu, realizovatelnost projektu, jeho důležitost a
dopad na kvalitu života občanů. Bere ohled i na dosavadní působení žadatele v občanské společnosti v obci. Posuzuje se také
využitelnost a čerpání poskytnutých dotací z minulých let.
Okruh způsobilých žadatelů:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově,
b) právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická osoba,
jejíž organizační složka má sídlo v Bludově,
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov,
d) v případě žádosti z dotačního titulu E2) je způsobilým žadatelem i občan s prokazatelným vztahem k Bludovu.
Lhůta pro podání žádostí:
Písemné žádosti lze podat od 2. 1. 2020 do 31.1.2020 do 13:00
hodin na Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov.
Obsah žádosti:
Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici
na obecním úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního úřadu žadateli poradí, jak formulář vyplnit (formulář bude zvlášť
pro žadatele-fyzickou osobu a pro žadatele-právnickou osobu).
Formuláře budou k dispozici i na internetových stránkách obce
(www.bludov.cz/Obecni-urad/Informace-z-OU).
V případě, že žadatel použije jiný formulář nebo bude předepsaný formulář změněn, bude žádost bez projednání vrácena.
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Žádost bude obsahovat následující údaje:
1. identifikační údaje žadatele
a) je-li žadatel fyzickou osobou, uvede jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele o dotaci,
b) je-li žadatel právnickou osobou, uvede název, sídlo a identifikační číslo osoby,
2. požadovanou částku,
3. popis projektu:
a) účel, na nějž je dotace žádána,
b) jeho odůvodnění,
c) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
d) zařazení projektu do příslušného datačního titulu,
4. číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude poskytnuta
finanční podpora přesahující částku 10.000 Kč,
5. položkový rozpočet projektu (výdaje a příjmy)
6. v případě žádosti o dotaci z dotačního titulu E2) uvede žadatel zdravotní pojišťovnu osoby, pro kterou je dotace žádána,
7. identifikaci osoby (jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu
a funkci v organizaci), která bude oprávněna k vyřizování záležitostí spojených se samotným čerpáním dotace (např. předseda, účetní organizace)
8. je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci:
a) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého
pobytu) zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
b) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého
pobytu) s podílem v této právnické osobě,
c) osob (název, sídlo a identifikační číslo osoby), v nichž má
přímý podíl, a výši tohoto podílu,
9.		seznam případných příloh žádosti
10.		den vyhotovení žádosti a podpis žadatele (statutárního orgánu – jde-li o právnickou osobu) s prohlášením, že všechny
uvedené údaje jsou pravdivé.
Přílohy žádosti:
1.		Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, C, D1, D2,
který je právnickou osobou, k žádosti přiloží výroční
zprávu o své činnosti za předcházející kalendářní rok, která
bude obsahovat minimálně:
a) název, právní formu, sídlo, IČ,
b) počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku,
c) složení orgánů právnické osoby,
d) přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním roce
rozdělený na oblast příjmů (rozdělena minimálně na
členské příspěvky, dary, státní dotace, dotace od obce,
příjem z akcí a ostatní příjmy) a oblast výdajů (rozdělena minimálně na odvod členských příspěvků, investice,
opravy, vybavení, inventář, režie, hlavní činnost),
e) popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendářním roce,
f) popis činnosti určené pro veřejnost v minulém kalendářním roce.
2.		Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, D1, D2, který je fyzickou osobou, k žádosti přiloží stručnou informaci
o činnosti za předcházející kalendářní rok, která bude obsahovat minimálně:
a) popis činnosti (jaké akce a s jakou návštěvností pořádal
apod.),
b) pokud čerpal dotace od obce za předchozí kalendářní rok,
přiloží kopie odevzdaných soupisek předkládaných dokladů.
3.		Žadatel o dotaci z dotačního titulu C, který je fyzickou
osobou, k žádosti předloží zprávu o své činnosti (např.
jaké akce a s jakou návštěvností pořádal, apod.), při
vrcholově-reprezentační činnosti žadatel předloží informace
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o svých výsledcích za předcházející kalendářní rok. Pokud žadatel čerpal dotace od obce za předchozí kalendářní
rok, přiloží i kopie odevzdaných soupisek předkládaných
dokladů.
4.		Žadatel o dotaci z dotačního titulu B1 předloží informativní výpis z katastru nemovitostí na pozemek, kde plánuje
výsadbu a kopii katastrální mapy se zákresem plánované
výsadby. V případě, že se bude jednat o výsadbu stromků
do pronajatého či propachtovaného pozemku, doloží žadatel
o dotaci úředně ověřenou kopii nájemní či pachtovní smlouvy na předmětný pozemek a originál souhlasu vlastníka pozemku s výsadbou stromků z této dotace.
Kritéria pro hodnocení žádosti:
1.		V první fázi hodnotí obecní úřad formální kritéria žádosti.
Žádost podaná mimo lhůtu pro podání žádosti, žádost neúplně vyplněná, podaná na jiném formuláři nebo neobsahující předepsané přílohy, nebude dále projednána a bude
žadateli vrácena bez věcného vyřízení.
2.		Poté nastává fáze hodnocení specifických kritérií. Obecní
úřad postoupí bez zbytečného odkladu žádost, jež splňuje
formální kritéria k projednání a posouzení příslušné komisi
rady obce, a to:
a) dotační titul E1, E2 - Komisi sociální a bytové;
b) dotační titul A, C, D1, D2 - Komisi kulturní, mládeže
a sportu;
c) dotační titul B1, B2, B3 - Komisi životního prostředí.
3.		Komise hodnotí přínos projektu pro dosažení důvodu tohoto
dotačního programu, jeho realizovatelnost, důležitost a dopad na kvalitu života v obci a občanů obce. Bere ohled i na
dosavadní působení žadatele v občanské společnosti v obci
a na využití a čerpání těchto dotací žadatelem v minulých
letech.
4.		Všechny žádosti splňující formální a obsahové náležitosti
posléze projedná rada obce, která je se svým stanoviskem
i se stanoviskem příslušné komise předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce.
5.		Komise rady obce a rada obce mohou navrhovat podmínění
poskytnutí dotace, zastupitelstvo obce posléze o tomto podmínění rozhoduje.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Žádosti hromadně projedná a o výši dotací rozhodne zastupitelstvo obce nejpozději do konce dubna 2020.
Podmínky pro poskytnutí dotace:
1.		Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2.		Dotace se přiznávají na budoucí projekty, na projekty již
realizované lze přispět jen výjimečně z důvodů zvláštního
zřetele hodných.
3.		Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o dotaci vyrovnány
veškeré finanční závazky vůči obci Bludov.
4.		Žadatel musí s obcí uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
5.		Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a viditelné označení dokladů, které budou předloženy k vyúčtování dotace.
6.		Poskytnutá dotace musí být použita hospodárně a účelně.
7.		Z poskytnuté dotace není možno hradit nákupy občerstvení
a potravin.
8.		Příjemce dotace nesmí poskytnout dotaci nebo její část třetí
osobě.
9.		Pokud bude poskytovatelem dotace zjištěno, že poskytnutá
dotace byla použita jinak, než na co byla schválena, je příjemce dotace povinen vrátit předmětnou dotaci v plné výši
na účet poskytovatele dotace, a to nejpozději do 1 měsíce
od písemné výzvy poskytovatele dotace.
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Obsah veřejnoprávní smlouvy:
O poskytnutí dotace se sepíše s žadatelem veřejnoprávní smlouva s následujícím obsahem:
a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace,
b) jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, je-li příjemce dotace fyzickou osobou; název, sídlo
a identifikační číslo právnické osoby, je-li příjemce dotace právnickou osobou,
c) identifikace oprávněné osoby, která je pověřena předložit
finanční vypořádání dotace a jednat s poskytovatelem dotace,
d) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace,
e) výše poskytnuté dotace,
f) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,
g) doba plnění, v níž má být dosaženo stanoveného účelu,
h) doba pro předložení finančního vypořádání dotace,
i) u dotačního titulu E1 a E2 sociální pomoc občanům lhůta o poskytnutí dotace příjemci dotace a lhůta na vrácení nepoužitých peněžních prostředků zpět poskytovateli dotace
j) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit (předložení soupisky předkládaných dokladů apod.),
k) povinnosti příjemce dotace v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací (je-li příjemcem dotace
právnická osoba),
l) závazek příjemce dotace k jejímu vrácení v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek,
m) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy,
Způsob proplácení dotace:
1.		Čas plnění je v průběhu příslušného roku, na který je dotace
schválena.
2.		Příjemce dotace je povinen nejpozději do 7.12.2020 do
17:00 hodin předložit poskytovateli dotace řádné vyúčtování dotace a za tímto účelem vyplnit předepsaný formulář a
doložit poskytovateli dotace doklady, které budou prokazovat využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou. Po kontrole předloženého vyúčtování bude dotace příjemci dotace
vyplacena.
3.		Částky do 10.000 Kč mohou být vyplaceny hotově z pokladny poskytovatele dotace nebo mohou být na základě
žádosti příjemce dotace poskytnuty na jeho bankovní účet
uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace a to do 10 dnů
poté, co příjemce předloží poskytovateli řádné vyúčtování
dotace.

Příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce
přeje
Obecní úřad Bludov
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4.		Částku do 10.000 Kč lze na základě písemné žádosti příjemce dotace poskytnout i zálohově.
5.		Částky přesahující 10.000 Kč budou po předložení vyúčtování dotace poukázány pouze na bankovní účet příjemce
dotace uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace a to do 10
dnů poté, co příjemce dotace předloží poskytovateli řádné
vyúčtování dotace.
6.		U dotačního titulu B1 bude dotace vyplacena po souhlasu
tajemníka komise životního prostředí, který provede kontrolu výsadby stromků do pozemku.
7.		U dotačního titulu D2 předloží příjemce dotace doklady
o celkových nákladech uskutečněné akce a na základě toho
mu obec proplatí přidělenou dotaci, která ale nebude moci
být vyšší než 75 % z celkových skutečně vynaložených
výdajů pořádané akce.
8.		U dotačního titulu E1 a E2 - sociální pomoc občanům, bude
schválená dotace vyplacena příjemci dotace do 10 dnů ode
dne uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace je povinen nejpozději do 30.11.2020 do
13:00 hodin předložit poskytovateli dotace řádné vyúčtování dotace a za tímto účelem vyplnit předepsaný formulář
a doložit poskytovateli dotace doklady, které budou prokazovat využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.
V případě, že příjemce dotace dotaci nepoužije v celé výši,
je povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele dotace, a to nejpozději do 10 dnů ode dne předložení
vyúčtování poskytovateli dotace.
Kontrola čerpání dotací:
Kontrolu čerpání dotací má právo provádět po stránce věcné
ta komise, která je příslušná k posouzení daného dotačního
titulu. Kontrolu po stránce finanční provádí finanční výbor
do 31.1.2021, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.
Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskytnuté
dotace. Při této kontrole je příjemce dotace povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.
Zveřejňování uzavřených veřejnoprávních smluv:
Poskytovatel dotace zveřejní všechny uzavřené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace a jejich případné dodatky na své
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a to do 30
dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku s příjemcem dotace. Veřejnoprávní smlouvy včetně jejich dodatků budou
zveřejněné nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
Tento dotační program byl schválen Zastupitelstvem obce
Bludov dne 9.9.2019, usnesením č. 120/Z/19.
Ing. Pavel Ston v. r.
starosta obce

Příjemné prožití
vánočních svátků
a štastný nový
rok
vám přeje
SPOZ
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Vzpomínka
Dne 4. prosince 2019 to bude již deset
dlouhých let, kdy nás opustila paní

Pavla Soldátová

Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu s rodinou.

Dne 12. prosince 2019 to bude smutných
dvacet let, co nás navždy opustila milovaná
maminka, babička, prababička paní

Františka Motyková

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcery Anna, Věra a Alena
s rodinami.

Dne 12. prosince 2019 uplyne 8. rok
od úmrtí paní

Libuše Kvapilové

Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manžel, maminka a děti s rodinami.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi
pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by
neměli umírat. Dne 25. prosince 2019 uplyne
první smutné výročí úmrtí pana

Aleše Zamykala

S láskou vzpomínají otec Josef, bratři Josef
i Leoš s rodinami a synové Aleš a Saša.

Co osud vzal, to nevrací. I když nám srdce
krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout
nedovolí. Dne 15. prosince 2019
vzpomeneme páté smutné výročí
úmrtí pana

Pavla Feita

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte. S láskou
vzpomínají manželka, děti a maminka.

Pozvání na faru do knihovny
Životopisy, cestopisy, romány, dětské knihy nebo historická
a duchovní literatura. To vše nabízí farní knihovna v Bludově. Kompletní seznam knih najdete na webu farnosti Bludov
www.farnostbludov.cz. Je zde dokonce možnost donášky knih
do domu lidem, kteří do farní knihovny nemohou dojít.
Knihovna je otevřena každou středu 16:30-17:30 a v době farní
kavárny (každou první neděli 10 – 12 hod.).
Kontakt na knihovnice:
Marcela Zatloukalová 723 439 983
Marie Znojová 721 843 590
Přijďte si vybrat, těšíme se na vás.
Marie Znojová
Foto: archiv Spolek pro Kostelíček Božího Těla
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POZVÁNKA

na kulturní akce v prosinci 2019 a lednu 2020
1.12. 17:00
6.12. 19:00
					
					
					
7.12. 14:00
8.12. 15:00
8.12. 17:00
					
14.12. 9:00
15.12. 17:00
22.12. 17:00
23.12. 17:00
3.1.
17:00
Leden 			
					
10.1. 20:00
17.1. 20:00
25.1. 20:00

I. adventní koncert Motýli Šumperk /kostel sv. Jiří/
Udělení čestného občanství Josefu Sedláčkovi,
prvnímu porevolučnímu starostovi a vzpomínková
beseda u příležitosti 30. výročí od Sametové
revoluce /Obecní klub/
Mikulášská beseda pro seniory /KD/
Mikulášská besídka pro děti /KD/
II. adventní koncert Michal Svoboda (kytara)
a Radka Rubešová (mezzosoprán) /kostel sv. Jiří/
Vánoční turnaj v šachu /KD/
III. adventní koncert Santa Band /KD/
IV. adventní koncert Clasic Band /kostel sv. Jiří/
Zpívání u stromu /nádvoří zámku/
Tříkrálový koncert /kostel sv. Jiří/
České smyčcové duo
(koncert KPH, termín bude upřesněn)
Obecní ples /KD/
Myslivecký ples /KD/
Maškarní ples pro dospělé /KD/

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU BLUDOV
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
SO
NE

SO
NE

19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
01.01.
02.01.
03.01.

běžný provoz
běžný provoz
----------------zavřeno
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
zavřeno
----------------zavřeno
zavřeno
Nový rok
běžný provoz
běžný provoz

Pokladna v roce 2019 otevřena do 18.12.2019 včetně.
Pokladna v roce 2020 otevřena od pondělí 06.01.2020.
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Bludovští vládcové X. – Jan starší a Petr starší ze Žerotína, Jan z Kunovic (1496 – 1530)
Tímto dílem se dostáváme k posledním zástavním držitelům
Bludova, kteří měli panství v zástavě od zeměpána – moravského markraběte. Současně se, protože jde o pány ze Žerotína,
dostáváme k druhému ze čtyř období bludovské historie (Bludovicové od založení do cca 1346, Žerotínové 1496 – 1568, 1589
– 1613, 1710 – 1848), kdy ji ovlivňoval právě tento rod, který se
do historie naší obce zapsal vůbec nejvíc ze všech.

Jan starší ze Žerotína

V roce 1496 se majitelem Bludova stal potomek Bludoviců Jan
starší ze Žerotína, případně zvaný také Jan Bohatý. Narodil se
zřejmě v roce 1435. Jakým způsobem byl navázán na Bludovice? Jan Březina uvádí toto: „Nepřetržitá řada Bludovců začíná se
bratřími Dětochem, Viktorem, Onšem a Zborem ze Sokolomě,
kteří žili v letech 1326 – 1352. Z těch psali se Zbor a Viktor
také z Žerotína. Míněna jest ves Žerotín na Šternbersku. Potomci
Zborovi psali se stále již z Žerotína, pod kterýmžto predikátem
stával se rod od té doby známějším. Mužské potomstvo měl,
pokud známo, jenom Zbor.“ Zbor měla syna Vítka ze Žerotína
(+ po 1391), ten měl syna Bernarda ze Žerotína (+ asi 1457)
a ten měl s manželkou Dorotou z Chrudichrom syna Jana Bohatého (Jana staršího). Jan, který koupil Bludov, byl tedy pravnukem Bludovice Zbora ze Sokolomě. Všichni další žerotínští
vlastníci Bludova byli potomci tohoto Jana staršího. Jan starší
byl zakladatelem rodové moci a bohatství Žerotínů.
V letech 1475 – 1476 zastával úřad zemského hejtmana
opavského knížectví, v letech 1480 –1482 působil jako nejvyšší
zemský sudí olomoucké cúdy. Právě v této době (1478) byl se
svými syny povýšen z rytířského stavu do panského.
V roce 1468 získal od synů krále Jiřího z Poděbrad zástavou panství Fulnek, které roku 1475 koupil. Dále držel panství
Strážnice a četná panství na Šumpersku. Koupil i starojičínské
panství s městem Nový Jičínem, nicméně koupě byla zapsána do
zemských desek až po jeho smrti.
Nejprve byl ženat s neznámou paní z Říčan, podruhé s rovněž blíže neznámou příslušnicí rodu Rájeckých z Mírova. Třetí
manželkou byla Machna z Nové Cerekve, dcera Mikuláše Hejdy
z Nové Cerekve a Doroty z Ketře. Z prvního manželství pocházel syn Petr starší na Šumperku, z třetího synové Jan na Fulneku a Strážnici (jeho pravnukem byl Ladislav Velen ze Žerotína),
Viktorin na Starém Jičíně, Jiřík, Bartoloměj a Bernard mladší,
a dcera Barbora.
Jan starší zemřel 14. 10. 1499 na Strážnici, kde je pohřben ve
farním chrámu v hrobce před hlavním oltářem.
Roku 1496 mu pustil Jindřich Tunkl bludovské panství s
městem Šumperkem a Novým hradem. Bludovský a Nový hrad
již byly pusté. Rok poté a dva roky před smrtí pustil Jan starší
tento „šumperský“ majetek svému synu z prvního manželství
Petrovi staršímu (též se někdy uvádí jako Petr I.).

Petr starší ze Žerotína

Nevíme, kdy a kde se Petr starší narodil. Oženil se s Markétou
(Machnou) z Pernštejna, která byla neteří tehdejšího nejmocnějšího šlechtice českých zemí Viléma II. z Pernštejna. Tímto
sňatkem můžeme doložit velký vzestup prestiže rodu Žerotínů,
ke kterému za Petrova otce došlo. Měli spolu čtyři syny: Bedřicha/Dětřicha na Náměšti (jeho vnukem byl nejznámější Žerotín
Karel starší, pochovaný v Bludově), Viléma na Starém Jičíně,
Hustopečích a Kolštejně, Přemka I. na Šumperku (jeho potomci
vlastnili bludovské panství až do roku 1848, resp. zámek Bludov
dodnes) a Zikmunda.
Byl to Petr, který přenesl své hlavní sídlo do Šumperka, který
se za něj stal poprvé poddanským (ne královským) městem (toto
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trvalo do roku 1562, kdy se Šumperk vykoupil zpět ke královské
komoře), ale také doznal značného vzestupu. Po velkém požáru města v roce 1513 pomohl finančně mnichům s přestavbou
klášterního kostela, který právě tehdy získal svou pozdněgotickou podobu. Stejně tak dodnes zachované zbytky šumperských
hradeb pocházejí z Petrových dob, kdy nechal vybudovat pozdně
gotický fortifikační systém města.
Hned po převzetí panství se soudil s předminulým zástavním
držitelem Jindřichem Tunklem, „že mu nezprostil lid bludovského statku, jak bylo umluveno, ručení 28 kopami gr., kterými mu
ručil s lidem statku zvolského. Ve smíru, učiněném v Olomouci
r. 1497, uvolil se Tunkl, že vrátí do příštího sv. Vavřince polovici
těch peněz (14 kop) lidem pana Petra z Žerotína.“
V roce 1500 koupil Petr Postřelmov, přičemž již roku 1514
dal jeho poddaným odúmrť – tedy právo prodávat, dávat a odkazovat své statky. Dříve připadal movitý i nemovitý majetek po
zemřelém poddaném vrchnosti – když po sobě nezanechal manželské děti, nebo když už dospělé děti od něj žily odděleně v jiné
domácnosti. Bludovským se tohoto práva dostalo až o půlstoletí
později od Petrova vnuka Bedřicha.
Den 20. září 1504 (často se chybně uvádí rok 1507 – např.
J. Březina) je významným v bludovských dějinách. Tehdy totiž
daroval král Vladislav II. Šumperk a šumperské panství (včetně
zbořených hradů Bludova a Nového hradu a všech obcí jejich
panství), Janovi z Kunovic – Bludov tak přestal být po více než
sto padesáti letech zeměpanským zbožím. Zástavní držitel nicméně zůstal – Petr starší, šlo o změnu formálního majitele. Během krátké doby navíc došlo i ke skončení situace, kdy se lišil
formální a zástavní držitel. Jan z Kunovic totiž využil právo nakládat se zbožím volně jako s prodejným a dědičným majetkem.
Získaná panství vzápětí (přesné datum není známo, ale muselo se
tak stát do roku 1507) prodal Petru staršímu ze Žerotína.
Petr se výrazně zapsal do bludovské historie – stojí na počátku
dodnes užívaného místního jména Na Zámečku. Jan Březina uvádí, že Petr dal roku 1520 postaviti pod pustým hradem Bludovem
u panského dvora, zvaného Horní nebo Forberský dvůr, panský
dům, později přebudovaný na zámeček. Po objevení Ameriky
totiž klesla cena selské činže a vzrůstala životní úroveň šlechty. Vrchnosti opouštěly nehostinné hrady a budovaly si v obcích
nehrazené zámky v osadách. „Z rytířů se stávali přičinliví hospodáři.“ Jak to bylo se zámečkem? V roce 1995 byly v prostoru
dnešní sýpky vykopány základy někdejšího panského a správního sídla a ještě pozdějšího letohrádku. Z archeologického výzkumu vyplynulo, že objekt zámečku měl dvě stavební etapy, raně
renesanční a pokročile renesanční. Obdélníková, patrová budova
měla v přízemí přinejmenším dvě místnosti a arkádovou chodbu.
Nějakou dobu zde sídlila správa panství a Horního dvora. Teprve po přenesení správy panství na nově založenou tvrz v obci
u Dolního dvora (koncem 16. století) mohl být objekt přebudován na jednopatrový letohrádek – příležitostné letní sídlo. Tím
zůstal do požáru Horního dvora v roce 1741, kdy byl zničen a na
jeho místě vystavěna současná sýpka. Tím, kdo budovu přeměnil
na letohrádek, byl buď Fridrich z Žerotína, nebo Jan st. Odkolek z Újezdce mezi lety 1605 – 1618. Shodou okolností se v archivu zachoval jeho nákres. Tomuto objektu se říkalo Zámeček,
přičemž později bylo toto označení přeneseno jak na sousední
hostinec Korbílek (ten ale stál nějakou dobu současně s letohrádkem), tak na celou osadu Horního dvora.
Petr zavázal svá panství (Bludov, Losiny, Rudu, Vízmberk)
na věčné časy k roční dávce činící dohromady 45,5 měřice rži
pro šumperskou nemocnici. V roce 1516 byl na sněmu v Olomouci ustaven hejtmanem kraje severomoravského, aby ho opatroval.
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Zemřel jako katolík 26. prosince 1530 – na statcích po něm zděděných hospodařili jeho čtyři synové. Bludov se Šumperkem,
Vízmberkem a Losinami připadl nejstaršímu Přemkovi.

Jan z Kunovic

Kdo byl výše zmíněný Jan z Kunovic, který nakrátko formálně vlastnil bludovské panství? Byl synovcem velkovaradínského biskupa Jana (ten byl současně administrátorem biskupství
Olomouckého). Právě strýc-biskup mu předal některé své statky,
základ panství. Jan později už sám získal Uherský Brod, Ostrov
a Nový Jičín. Zastával pozici nejvyššího komorníka na Moravě.
Měl čtyři syny, kteří si rozdělili Hluk, Uherský Brod, Ostroh a
Kunovice. Rod vymřel po meči v roce 1700, po přeslici ale patří
mezi Janovy přímé potomky současný britský následník trůnu –
princ z Walesu, Charles.

Budova letohrádku na Bludovečku před rokem 1741

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

Prameny a literatura:
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská, II. Okres šumperský, staroměstský, vízmberský, Brno 1932.
Eliáš, J. O.: Bludoveček – sýpka. Stavebně historický průzkum a vyhodnocení archeologických nálezů.
Obecní úřad Bludov 1996.
Galerie osobností města Nového Jičína (https://galerieosobnosti.muzeumnj.cz/jan-starsi-z-zerotina).
Páni z Kunovic (https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ni_z_Kunovic).
Zierotin (http://genealogy.euweb.cz/bohemia/zierotin1.html#P3).

Skautské podzimní prázdniny
V sobotu 26. října 2019 se bludovští skauti a skautky vydali
autobusem do Olšan a odtud dva a půl kilometru do kopce
s baťohy na zádech. S sebou jsme si kromě vlastních věcí museli
vynést také jídlo a potřeby k programu.
Chata, kaplička sv. Martina a tábořiště na Olšanských horách
jsou významné i pro bludovský skauting. Každoročně se zde totiž koná Jesenická lesní škola a její lesní kurzy pod vedením
bratra Ježka (Stanislava Balíka), na nichž se připravovala řada
našich rádců a vedoucích na složení svých vůdcovských či čekatelských zkoušek.
Areál je nyní nově ve vlastnictví skautů ze Skaličky Zábřeh.
A právě ti nám umožnili zde strávit úžasný začátek podzimních
prázdnin. Užívali jsme si krásy tamější přírody, ve které nám vedoucí připravili skvělé hry. Celou vícedenní výpravu provázela
etapová hra, vedená br. Onešem, na téma dvou rodů bojujících
o anglický hrad. Její součástí bylo mj. vymyslet si název, nakreslit vlastní erb a sehnat materiál potřebný na opravu hradu.
V závěru jsme pak svedli velkou bitvu o jeho vlastnictví.
Každé ráno jsme začínali skautským budíčkem a rozcvičkou,
při které jsme vyběhli podívat se na Praděd, který ale bohužel
byl obě rána v mlze. Následovala snídaně a po ní jsme měli
až do večera čas na plno aktivit a her. Večer nám vůdce oddílu
br. Roy (Martin Dostál) četl z knihy Král šedých medvědů, jeden
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večer jsme se věnovali příběhu čarodějky Kiki, který vyprávěl
o tom, jak se z nepřátelství stalo pevné kamarádství.
Chaty, která trvala do pondělí 28. října, se zúčastnila spousta
členek a členů oddílu. Užili jsme si ji a už teď se těšíme na příští!
		
ses. Anna Balíková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
Foto: Martin Dostál – Roy, Šimon Kundrata
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Den D nastane 13. ledna 2020
Bude to velká změna, která si vyžádá hodně trpělivosti, jak ze
strany cestujících, tak místních obyvatel. Kvůli výstavbě dopravního terminálu bude šumperské autobusové nádraží přemístěno
na náhradní plochu do ulic Jeremenkova, Fialova a E. Beneše.
Den D nastane 13. ledna 2020, autobusy by se měly vrátit zpět
do konce listopadu 2020.
Poté, co začne náhradní stání pro autobusy fungovat, bude
provoz ve Fialově ulici jednosměrný, vjezd bude povolen pouze autobusům dopravní obsluhy, umožněno bude i zásobování.
Celkem zde bude sedm stání pro autobusy, cestující budou mít
k dispozici přístřešky. Výstupní zastávky budou v Jeremenkově
ulici, nástupní ve Fialově a ulici E. Beneše. Ulice na sebe navazují, přestupy jsou odhadovány do 5 minut. Stejnou maximální
dobu bude trvat přestup z vlakového nádraží. I z důvodu této časové prodlevy budou pozměněné jízdní řády, autobusy pojedou
o několik minut dříve, aby lidé měli čas na přestup.
Pro provizorní autobusové nádraží město Šumperk zvolilo
nejbližší možnou lokalitu, která je vzdálená zhruba čtyři sta metrů od vlakového nádraží. Cestující budou na místě informovat
pracovníci ČSAD, dopravu budou korigovat městští strážníci
v součinností s Policií ČR.
Provoz informační kanceláře, WC pro veřejnost a zázemí pro
řidiče bude po celou dobu zachováno v původní výpravní budově autobusového nádraží.
Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží společně
s prostorem přednádraží promění v moderní dopravní terminál.

Součástí areálu bude rozsáhlé parkoviště, odstavné plochy pro
autobusy. Chybět zde nebudou moderní informační tabule, chytré
lavičky, cyklo věž pro více než stovku kol, a další mobiliář.
Na autobusovém nádraží, jehož rekonstrukce odstartuje v roce
2020, vzniknou nové zastřešené nástupní ostrůvky, prostor bude
bezbariérový a zabezpečený kamerovým systémem. Celé autobusové nádraží bude pokryto bezplatnou wifi sítí. Poslední novinkou, kterou odhlasovali šumperští zastupitelé, budou zelené
střechy jak na zastávkách, tak na výpravní budově, součástí
projektu je i záchytná jímka na dešťovou vodu.
Obrazový materiál:
Studie budoucího přestupního terminálu v Šumperku,
autor: CEKR CZ s.r.o.

„Příroda našima očima“ – výstava fotografií milovníků přírodních krás
Letošní výstava fotografií, kterou pravidelně pořádají bludovští
ochránci přírody, dala příležitost desítce amatérských fotografů.
Termín „amatérský“ však v tomto případě určitě neznamená
něco jako „nedokonalý, nebo neumělý“. Vyjadřuje pouze to, že
fotografování je pro tyto autory jejich velikým koníčkem a ne
zdrojem příjmů.
Vernisáž proběhla 8. listopadu v Oranžerii v Bludově, jejíž
prostory k tomuto účelu ochotně propůjčilo vedení Obecních
lesů Bludov. Úvod vernisáže patřil našim nejmenším „ochráncům“ – tedy dětem ze Zelené mateřské školy. Jejich bezprostřední projev zaujal všechny početné diváky. Po krátkém úvodním
slovu předsedy ČSOP Milana Klimeše a po přípitku skleničkou
dobrého vína byla výstava zahájena.
Přítomní autoři živě diskutovali s návštěvníky a vzájemně si
vyměňovali názory jak na fotografickou tvorbu, tak i na problémy ochrany přírody všeobecně.

Pořadatelé děkují touto cestou všem, kteří se na zdárném průběhu výstavy podíleli a návštěvníkům za jejich přízeň, kterou
výstavě věnovali.
Milan Klimeš,
předseda ZO ČSOP Bludov
Foto: Slávek Straka
Bludovan 10
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Historický prapor SDH Bludov
Historický prapor byl 20. března 1929 objednán u firmy Em.
Verner koncesní společnost Brno i s žerdí a špicí za 4.000,- Kč.
Termín dodání do konce 20. května 1929. Prapor platil hasičský
sbor.
9. června 1929 se konala slavnost k 50. výročí založení hasičského sboru v Bludově. Konala se za krásného počasí za účasti
obyvatel, hasičů příznivců hasičstva ze širokého okolí.
Ve 14.00 hod. se bludovský sbor a velké množství hasičů ze širokého okolí seřadili a za doprovodu místní hudby se odebrali
na zahradu bratra Hynka Kotrlého /za znovu obnovenou kaplí
sv. Kříže, naproti Krčmě, teď keramik Váňa /, náčelníka sboru.
V čele průvodu se nesl nový prapor zabalený v pouzdře.
Na zahradě přivítal všechny přítomné starosta sboru bratr František Pavlík. Slavnostní projev přednesl bratr Jan Huf, starosta
župy 17. Poté za zvuku státní hymny byl prapor odhalen kmotrou komtesou Gabrielou Zierotinovou. Pak byl prapor předán
hasičskému sboru starostou obce Aloisem Svozilem, odborným
učitelem.
Prvními praporečníky byli František Tureček, otec naší nynější členky Věry Kašparové a František Martinák, stolař v Bludově.
Za druhé světové války prapor schovali, a tím zachránili,
manželé Julie a František Plodovi, hostinští z hostince Krčma,
nyní keramik Váňa.
/citace z brožury vydané ke 100 letům založení sboru v roce 1979/

V roce 2017 byl prapor díky iniciativě manželů Marcely
a Dušana Březinových a přispění obce, především starosty
Ing. Pavla Stona, restaurován firmou Velebný z Ústí na Orlicí.
Letos na oslavách 140 let založení hasičského sboru v Bludově
17. srpna 2019 byl historický prapor posvěcen pomocným
biskupem Mons. Antonínem Baslerem a naším panem farářem
Mgr. Ottou Sekaninou.

Krásné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2020 mnoho štěstí,
zdraví a osobních úspěchů
přejí
hasiči z Bludova
Bludovan 11

Lenka Strouhalová
hasiči Bludov
Foto: archiv SDH Bludov
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Naše Brusinka
Zájem o návštěvu Brusinky neutuchá. Jen v době služeb, které
drží členové ZO ČSOP a jejich přátelé, přišlo na Brusnou přes
2600 návštěvníků. Na kole zdolalo vrchol i 250 cyklistů. S páníčky přišlo na Brusinku také asi 200 pejsků. Největší zájem
byl na počátku prázdnin a v říjnu, kdy bylo nádherné babí léto.
V letošním roce byla služba na Brusince v 56 víkendových
nebo svátečních dnech (asi 400 dobrovolnických hodin). Turisté samozřejmě nechodí jen o víkendech. Návštěvníci jsou nejen
z Bludova a okolních obcí. Přijíždějí z celé České republiky
od Aše po Jablunkov a od Lobendavy po Vyšší Brod. Někdy
„zabloudí“ také cizinci, nejčastěji ze Slovenska, Polska a Německa. Je vidět, že naše nepříliš vysoká vyhlídka stále láká návštěvníky. Přes zimu služby nedržíme, ale přijďte na již tradiční
„Česko zpívá koledy“ nebo silvestrovské půlnoční setkání se
sledováním ohňostrojů v okolí.
Jana Holinková
foto: archiv JARO
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Touto cestou bych chtěla poděkovat

MUDr. Heleně Klofáčové a jejím dvěma sestřičkám,
a to paní Marii Znojové a Markétě Komendové za jejich
dlouholetou péči o mého manžela po dobu jeho těžké
nemoci.
Manželka Marie Sršňová s celou rodinou

Výzva - studánky
V současné době sucha se vracíme k ochraně mokřadů a studánek. V minulosti byly prameny a pramínky předmětem lidové
úcty. Nad zdroji, zvláště pitné vody, se stavěly stříšky. Minerální
prameny byly a jsou využívány k léčbě různých neduhů.
Existuje národní registr pramenů a studánek estudanky.eu.
Když tento web navštívíte najdete tam také čtyři záznamy z naší
obce. Asi všichni znáte:
- Nezamrzající rybníček (804) – pramen, v Potokách
- Kostelecká (805) – jiný vodní zdroj, u Kostelíčka
- Juřinova (806) – studánka
- Pod starým bezem (11 836) – studánka, na horním konci
Jistě ale máme (nebo jsme měli) v Bludově pramenů víc. Vzpomínám například, jak jsme chodili ke „korétku“ u zámku.
Bylo by zajímavé sepsat naše bludovské studánky (případně
i s historií či zajímavými příběhy). Určitě zjistíme, že jich máme
víc než ty čtyři v národním registru.
Pokud víte o dalších pramenech a pramíncích, které by
patřily do tohoto seznamu, dejte, prosím, zprávu na studanky.
bludov@seznam.cz. Nebo můžete svoje psané poznatky vhodit
do schránky na kulturním domě.
Foto: estudanky.eu
Děkuji
Jana Holinková, komise ŽP
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Soutěž o nejkrásnější okno, balkon a předzahrádku
Po roce členové ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
v Bludově opět procházeli bludovské ulice, obdivovali a fotografovali květinovou výzdobu jednotlivých domů. A musíme opět
konstatovat, že vzhled některých ulic a domů dělá čest jejich
obyvatelům a je rok od roku krásnější. Také vzrůstá počet domů
s krásnou květinovou výzdobou. V měsíci říjnu se členové
výboru ČZS Bludov sešli s pracovníky Obecního úřadu Bludov
na radnici a posuzovali jednotlivé domy a jejich květinovou
výzdobu. Tato komise vybrala 29 domů, které budou odměněny
cenami. Předávání těchto cen se bude konat 7. prosince 2019
v rámci Mikulášské besídky pro seniory v Kulturním domě
v Bludově.
Začátek akce je ve 14 hodin.
Za ČZS Bludov Straka B.
Fotografie oceněných z roku 2018.
Foto: B Straka.

Autobusová doprava Zdeněk Spáčil
pořádá zájezd do

Valašského muzea v přírodě
V Rožnově pod Radhoštěm
Nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování,
obchůzky Lucek a čertů, oživené expozice ve Valašské dědině.

Sobota 14. prosince 2019

Odjezdy: 6:30 Šumperk Grand
6:45 Bludov zámek

Cena 320,- Kč

Přihlášky v KD Bludov
Bludovan 13
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Moravská národní obec si připomněla nejslavnějšího z Žerotínů
V čase pochmurného sobotního odpoledne 9. listopadu si spolek
Moravská národní obec připomněl výročí převozu ostatků nejen
Karla staršího ze Žerotína, ale i jeho dalších příbuzných. Stalo
se tak roku 1842, kdy se po mnohaletých jednáních uskutečnilo
jejich přemístění z Brandýsa nad Orlicí do nově postavené bludovské hrobky. Za účasti náměstka krajského hejtmana Dalibora
Horáka, šumperského starosty Tomáše Spurného a zejména současného představitele rodu hraběte Karla Mornstein-Zierotin,
jsme si vyslechli projev člena našeho spolku Jaroslava Svozila,
který se věnoval nejen osobnosti nejslavnějšího Žerotína, ale
i jeho otce Jana, či pozdějšího moravského místodržícího Karla
Emanuela. Moravské vlastence následně potěšily proslovy pana
náměstka i pana hraběte, kteří se jednoznačně přihlásili ke své
vlasti.
Tomáš Skoumal
Foto: archiv Moravská národní obec

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V BLUDOVĚ
24.12.

25.12.

26.12.

ŠTĚDRÝ DEN
15:00 MŠE SV. PRO RODINY S DĚTMI		
22:00 SLAVNOSTNÍ MŠE SV.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO BUDE V PŘEDSÍNI KOSTELA OD 9:00 DO 15:00
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
9:00 SLAVNOSTNÍ MŠE SV.
14:00 – 16:00 BUDE OTEVŘEN KOSTEL K PROHLÍDCE BETLÉMA
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA MUČEDNÍKA		
9:00 SLAVNOSTNÍ MŠE SV.

28.12.

13:30 MŠE SV. - KOSTEL BOŽÍHO TĚLA „U KOSTELÍČKA“

29.12.

NEDĚLE - SVÁTEK SV. RODINY 		
9:00 MŠE SV. S OBNOVOU MANŽELSKÝCH SLIBŮ

31.12.

SILVESTR
16:30 MŠE SV. NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
24:00 MŠE SV. - KOSTEL BOŽÍHO TĚLA „U KOSTELÍČKA“

1.1.2020 NOVÝ ROK – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
9:00
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SLAVNOSTNÍ MŠE SV.

Šachový kroužek při KD Bludov
a Kulturní dům Bludov pořádají 7. ročník

VÁNOČNÍHO
TURNAJE V ŠACHU
O putovní pohár starosty obce

V sobotu 14. prosince 2019
zahájení 9.00 hodin

/žáci, dorost, dospělí/
Prezentace od 8.00 hod.
Ceny zajištěny
Pořádá Šachový kroužek
KD Bludov pod vedením
Jaroslava Dobeše.
Přihlášky do 13. prosince 2019
on-line na web,
nebo na adresu pořadatele.
Jaroslav Dobeš, Na Hradě 289,
789 61 Bludov
www.otisek.com/mohelnice
(od 2.prosince 2019)
Turnaj se koná za podpory obce Bludov.
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Tříkrálová sbírka 2020 & Betlémské světlo 2019
lednu 2020 proběhne opět celostátní Tříkrálová sbírka, po dvacáté proběhne i v Bludově. Místní skautky a skauti budou koledovat v sobotu 4. ledna 2020 od 8.30 do časného odpoledne.
Někdy v této době by k vašemu domu měli zavítat tříkráloví
koledníci s úředně zapečetěnou pokladničkou označenou logem
charity a vedoucí skupinky bude mít průkazku se jménem a číslem pokladničky. Koledníci spolu se zpěvem tříkrálové koledy
budou prosit o příspěvek pro potřebné – chudé, nemocné, bez
domova, v nouzi.
Pokud chcete mít jistotu, že se k vám dostaneme, prosím,
zkontrolujte si své zvonky. Z vlastní zkušenosti vím, že se k vám
často nedostaneme jen proto, že nefunguje zvonek (třeba bezdrátový mívá v mrazu velké problémy). Pokud se tedy náhodou
nepotkáme, věřte, že to není z naší strany zlý úmysl.
Pokud bychom se minuli a Vy přesto chtěli do Tříkrálové
přispět, můžete i jinými způsoby, než přispět rovnou do kasičky:
Zašlete dárcovskou SMS na číslo 87 777. Vybrat si můžete ze tří
výší daru – 30, 60, 90 Kč. Pro první zašlete DMS ve tvaru DMS
KOLEDA 30, pro druhou DMS KOLEDA 60, pro třetí DMS
KOLEDA 90. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání DMS na číslo 87 777 vám každý měsíc bude automaticky
odečtena příslušná částka - DMS TRV KOLEDA 30, nebo DMS
TRV KOLEDA 60, DMS TRV KOLEDA 90.
Nebo můžete peníze poslat na sbírkový účet 66008822/0800,
variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 379 (složenka) nebo
558 (bezhotovostní převod), specifický symbol: jakékoli číslo.
Přispět lze i za pomocí platební karty – na této webové adrese:
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/

Bludovan 15

Komu výtěžek sbírky pomáhá? Z daru, který vhodíte koledníkům do kasičky, pomůže největší část přímo v Bludově nebo
nejbližším okolí. V roce 2020 chce Charita podpořit Centrum
pro rodinu v Šumperku, ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy
a dívky, z.s., část přerozdělených peněz poskytne na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Pouze 5 % jde
pak na celostátní projekty a režie sbírky.
Nápis, který koledníci na Vaše přání na Vaše dveře či veřeje, píšou požehnanou křídou - K+M+B+2020 – znamená Christus Mansionem Benedicat – Nechť Kristus žehná tomuto domu
v roce 2020.
Nežli se v novém roce rozejdeme po koledě, přivezeme před
Vánoci do Bludova Betlémské světlo, které zvěstuje pokoj lidem
dobré vůle. Starým a nemocným lidem jej budeme roznášet
v sobotu 21. prosince 2019 od 14.00. Zároveň bude pro všechny
zájemce k dispozici i v kostele.
Rád bych poděkoval všem, kdo našemu skautskému středisku
v uplynulém roce jakkoli pomohli. Letošní rok byl opět bohatý
na aktivity, jimž dominovala velká oslava 100 let od založení
skautingu v Bludově. V prvních lednových dnech si zároveň připomeneme třicet let od poslední obnovy činnosti – jsme vděčni
za úžasných třicet let svobody, dobrodružství, krásy, výchovy už
půldruhé generace bludovských dětí.
Naše zvláštní poděkování patří panu starostovi a obci Bludov
za mimořádnou finanční i jinou hmotnou štědrost, kterou nám
poskytují a o které víme, že není samozřejmá.
V neposlední řadě patří velké díky všem rádcům, rádkyni,
činovníkům a vedoucím, kteří bezplatně věnují desítky hodiny
měsíčně tomu nejhodnotnějšímu, co mohou dělat: že vedou naše
děti, mládež a sami sebe k Dobrému.
Všem bludovským občanům přejeme požehnané Vánoce
a vše dobré v novém roce 2020.
Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce
skautského střediska Františka Pecháčka Bludov
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nekrátí ani po dobu 9 dnů, když potřebujete doma ošetřovat své
nemocné dítě mladší 10 let. Váš fond pracovní doby bude jen
37,5 hodiny týdně, na rozdíl od ostatních, kteří mají 40hodinovou pracovní dobu týdně.

- inzerce -

Policie České republiky nabízí práci mužům a ženám v produktivním věku, poskytuje náborový příspěvek 75 000 Kč,
6 týdnů dovolené, široké možnosti kariérního růstu a spoustu
dalších benefitů.
Nabízíme dlouhodobou jistotu místa a jistotu platu u státního zaměstnavatele. Nemůže se vám stát, že nedostanete výplatu
nebo že přijdete o místo, protože zaměstnavatel začne propouštět, když nedostane zakázku. Policie České republiky byla, je
a bude jeden z největších a nejspolehlivějších zaměstnavatelů
v republice.
Věrnost u Policie České republiky se opravdu vyplácí. Po 15
letech služby získáváte navíc k 6 týdnům dovolené ještě každoročně nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů, který můžete
podle své volby strávit regenerací s procedurami v lázních nebo
sportovními aktivitami v místě bydliště, pokud nechcete odjíždět
od rodiny. Po 6 letech získáváte nárok na jednorázový finanční
příspěvek, tzv. odchodné, které vám bude vyplaceno v případě,
že se rozhodnete od policie odejít. Díky němu budete finančně
zabezpečeni i po přechodné období, kdy si budete hledat novou
práci. Výše odchodného v závislosti na počtu odsloužených let
může být až 6 násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního
příjmu. Po odsloužení 15 let získáváte v případě odchodu také
doživotní výsluhový příspěvek, který podle počtu odsloužených let může činit měsíčně až 50% vašeho průměrného hrubého
měsíčního příjmu.
Služba u Policie České republiky se řídí zákonem o služebním
poměru, podle kterého máte nárok na spoustu jistot a výhod. Například plat v plné výši po dobu nemoci, pokud vaše pracovní
neschopnost nepřesáhne 30 kalendářních dnů (na rozdíl od těch,
kteří pracují podle zákoníku práce a po dobu nemoci pobírají
pouze 60 % základu svého příjmu). Stejně tak se vám příjem

Už během prvního roku, kdy se budete učit vše, co je potřeba
znát a umět pro výkon služby, budete pobírat plat ve výši 24
220 Kč měsíčně a jako bonus dostanete náborový příspěvek ve
výši 75 000 Kč. Po roce nastoupíte do terénu a váš plat se ihned
zvedá o cca 5 000 Kč na 29 440 Kč měsíčně. Toto je základ
platu, ke kterému můžete mít další příplatky, za práci ve svátek,
za přesčasy a osobní příplatek. U toho, kdo je iniciativní a rychle
se zapracuje, může být nárůst platu značný, např. po 2 letech až
na 32 000 Kč a po 3 letech až na 34 000 Kč. Zároveň všichni
policisté a policistky mají automaticky ze zákona nárok na pravidelné navyšování platu každé 3 roky. Pro zajímavost průměrný
služební příjem policistů a policistek v roce 2018 v Olomouckém kraji byl 41 433 Kč hrubého.
Až získáte zkušenosti z terénu, můžete využít možnosti kariérního růstu, tzn. na základě své žádosti nebo přes výběrové řízení
máte možnost přejít na vyšší pozici na stejném útvaru, kde zrovna sloužíte nebo na jiný útvar podle svého zájmu. U Policie České republiky máte k dispozici opravdu široké možnosti uplatnění. Můžete si najít to své, kde se budete cítit spokojeni anebo kde
navíc ještě zúročíte i své předchozí pracovní zkušenosti případně
i studiem nabyté vědomosti. Např. na službě kriminální policie
jako kriminalista nebo kriminalistický technik, na odboru pro
zbraně a bezpečnostní materiál, na oddělení služební kynologie
jako psovod, na integrovaném operačním středisku jako operační důstojník, na oddělení informačních a komunikačních technologií jako „ajťák“, na oddělení tisku a prevence jako tiskový
mluvčí. Nebo máte rádi adrenalin? Tak to se rozhodně můžete
uplatnit na oddělení hlídkové služby a jezdit všude tam, kde je
potřeba rychle a rázně zasáhnout. A toto jsou jen příklady, oborů
policejních činností je ještě mnohem více.
Pokud máte maturitu, splňujete potřebné vzdělání pro nástup
k Policii České republiky. Maturitu můžete mít ze střední školy
nebo i ze středního odborného učiliště s maturitou. A vůbec není
důležitý obor, který jste vystudovali. Jestli k nám nastupujete
s vysokoškolským vzděláním, můžete mít rychlejší kariérní
postup.
Nebaví vás už stávající práce a hledáte nové smysluplné uplatnění nebo stabilní jistoty pro sebe a svoji rodinu? Staňte se policistou nebo policistkou v Olomouckém kraji. V okrese Šumperk můžete nastoupit na Oddělení hlídkové služby v Šumperku
nebo na Odbor cizinecké policie v Šumperku. Pište na email
nabor.olomouc@pcr.cz s uvedením vašeho telefonního čísla
a adresy. Další podrobné informace máte k dispozici na webu
nabor.policie.cz.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020
VÁM PŘEJE
REDAKČNÍ RADA BLUDOVANU
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PODZIMNÍ RADOVÁNKY S DRÁČKEM
MRÁČKEM V MŠ
„Vyjde to, nevyjde to? To byly naše nejčastější otázky, které
jsme si kladli ve středu ráno 16. října 2019 před uskutečněním
podzimní akce na školní zahradě. I když nám dopoledne propršelo, přesto se nakonec mraky umoudřily a vysvitlo slunce, které
přilákalo do mateřské školy děti spolu s rodiči prožít společné
chvíle plné pozimního tvoření.
Děti si mohly vyrobit s rodiči dračí hlavu, dračí ocas z listů, poskládat dračí tělo z různých přírodnin, či správným hodem
nakrmit draka. Děti si také mohly přinést svého vlastního draka,
kterého si mohly při trošce štěstí větru pouštět.
Šikovné maminky napekly výborné sladké i slané dobroty,
na kterých jsme si společně na závěr pochutnali. Tímto bychom
také chtěli poděkovat všem maminkám.
Doufáme, že si děti s rodiči užili příjemný podzimní odpoledne a budeme se těšit na další společné setkání.
Za kolektiv MŠ
Bc. Dana Březinová

MŠ Bludov součástí projektu SYPO
MŠ Bludov se zapojila od nového školního roku 2019/2020 do
projektu SYPO.
Projekt SYPO reaguje na současný stav ve školství, který
postrádá ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů.
A proto projekt SYPO pod záštitou Národního institutu dalšího
vzdělávání připraví novou koncepci, která podpoří odborný
růst s důrazem na kvalitu. Název projektu SYPO, je zkratkou
pro Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.
Cílem je usnadnit začínajícím pedagogům nástup do praxe
a zamezit tak odlivu kvalifikovaných pracovníků ze školství.
Zapojením do projektu se MŠ více zaměřuje na podporu
začínajících učitelek. Začínající učitelky při uvádění do praxe potřebují počáteční vedení, nejlépe po dobu dvou let. Každá začínající učitelka je profesně podporována ředitelkou školy
a přidělenou uvádějící učitelkou.
Začínající učitelka, uvádějící učitelka a ředitelka tvoří triádu.
Společně dokumentují uvádění do praxe, konzultují další postup
a dbají na dodržení stanovených cílů. Takto zdokumentovaný
postup bude podkladem pro vytvoření metodiky, která v budoucnu
usnadní postup dalším školám.
Za kolektiv MŠ Eva Jarolímová

Zprávy z Olomouckého kraje
…víte, že Rada Olomouckého kraje na svém zasedání schválila dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných
spolků hasičů Olomouckého kraje 2020? Dotace na pořízení,
technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 je určena
částka 9.500.000 Kč a na další dotační titul na činnost a akce
hasičů v Olomouckém kraji 4.000.000,- Kč. Návrh Rady OK
bude schvalovat Zastupitelstvo kraje na svém prosincovém
zasedání 16.12.2019
….víte, že Rada OK uzavřela licenční smlouvu s Ochranným
svazem autorů (OSA) na licenci k veřejnému provozování
hudebních děl českých a zahraničních autorů při reprodukci
hudebních děl ze zvukového záznamu pomocí technického
přístroje a k provozování hudebních děl vysílaných rozhlasem pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového vysílání v případech, ve kterých není od návštěvníků
vybíráno vstupné, a to ani nepřímo? Licence platí pro města
a obce se sídlem na území Olomouckého kraje na rok 2020.
Jedná mimo jiné také o vysílání veřejného-obecního rozhlasu.
….víte, že se Olomoucký kraj se zapojil do Operačního
programu potravinové a materiální pomoci, zaměřeného
na zajištění obědů pro školní a předškolní děti (tzv. Obědy
do škol v Olomouckém kraji)? Olomoucký kraj vystupuje
v roli příjemce příspěvku, zapojené školy pak v pozici partnera. Je zajímavé, že statisticky se do programu zapojilo více
škol „bohatšího“ jihu (tedy Haná) v porovnání se severem
– Jeseníkům.
Dovolte mi, abych závěrem poděkoval Vám, čtenářům
Bludovanu, za zájem o dění v našem kraji a popřál Vám
jménem Rady OK, hejtmana OK L. Oklešťka i jménem svým
radostné prožití svátků vánočních a do roku 2020 jen samé
příjemné a pohodové dny.
Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
pro životní prostředí, lesnictví a zemědělství
Kontakt: m.klimes@olkraj.cz,
telefon: 585 508 849, mobil: 608 769 733
Bludovan 17
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ZŠ Bludov
Projektové dny – PRAVĚK
Ve dnech 4. a 16. října proběhly ve škole dva projektové dny
zaměřené na učivo dějepisu. Žáci šestých tříd měli možnost prohloubit své znalosti a vědomosti trochu jiným způsobem než ve
výuce.
Nejdříve jsme si pohráli s časovou osou. Vysvětlili jsme si,
co je to generace, století, tisíciletí, jak se počítají roky našeho
letopočtu i před naším letopočtem. Dále děti zhlédly prezentaci
zaměřenou na megality, jeskynní malby, kamenné zbraně, keramiku, Venuše.....Během druhé hodiny jsme se přesunuli do tělocvičny. Zde jsme si sedli kolem pomyslného ohně a zkusili si
představit, jak se asi pravěký člověk připravoval na lov, jak se
snažil pomocí magie a rituálů naklonit bohy. Pomocí pravěkých
hudebních nástrojů (kamenů i kamínků, dřev, klacků, dýní, semínek) jsme vyjadřovali různé zvuky – déšť, hromy a blesky,
dusot kopyt zvířat i rytmickou hudbu s rituálním tancem.
V keramické dílně děti tvořily z hlíny pravěká zvířata, zkusily si postavit i model Stonehenge. Na chodbě pak pomocí hlíny
„nakreslily“ rukama na velký papír mamuty.

V kuchyňce jsme sestavovali jídelníček pravěkého člověka.
Některá jídla byla nápaditá – steak z pratura, mamutí tlapa na
česneku či horké lesní ovoce přelité medem.
Na závěr děti ve dvojici pantomimicky představovaly různé
situace – jdeme na lov, jak získat oheň, zakládáme políčko, domestikujeme zvíře, vybíráme med lesním včelám, stavíme obydlí....
Čtyři vyučovací hodiny uběhly velmi rychle. Z kladného
hodnocení děvčat a chlapců je vidět, že je to bavilo.
Náplň projektového dne pro děti připravila Milada Sobková
a Vladimíra Horáčková.
Hodnocení dětí:
Nejvíc se mi líbily scénky, vytrhávání postaviček a keramika.
(Adéla)
Prostě se mi to moc líbilo. Byl to můj nejlepší den. (Venďa)
Bavilo mě to hrozně moc. Hodně nového jsem se dozvěděla.
Hezké bylo kreslení prsty, pantomima, prezentace. Stavění megalitů bylo super. (Lucka)
Líbilo se mi vše. Dík. (Eliška)
Vladimíra Horáčková
Na stejné Zemi co my, bydlí tu s námi stromy
V pátek 18. října byl den, kdy jsme více mysleli na naše zelené
přátele.
Děti 1. stupně naší školy se staly semínky a vyrostly ve
statné stromy. Prvňáčci, druháci i třeťáci postupně navštívili
všechny třídy, ve kterých pro ně paní učitelky nachystaly zajímavé aktivity. Během dopoledne jsme skládali stromové puzzle,
o stromech zpívali a doplňovali verše či luštili hádanky. Všichni
se stali úspěšnými řešiteli AZ kvízu, poznávali listy stromů a jejich plody. Kreslilo se a razítkovalo. Relaxovali jsme při zvucích
lesa. Domů si děti odnesly obálku a vzpomínky na trochu jiný
školní den.
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Podle ohlasů dětí je zřejmé, že se projekt ke Dni stromů
povedl. A my všichni teď o něco více víme, že i když... „Mlčí
a hledí si svého, listíčka zeleného...“, jak pro nás důležité jsou.
Iveta Stavělová Šejnohová
Halloweenské vaření

Během roku se snažíme svým
žákům přiblížit kulturu anglicky mluvících zemí praktickými
ukázkami. Tentokrát jsme zvolili vaření, které žáci naší školy
hravě zvládli a mnozí následně
předvedli doma svým rodičům.
První byla klasická fast food
dobrota z USA – corndog. Je
to vlastně párek v rohlíku, ale
místo rohlíku se párek usmaží
v kukuřičném těstě. Dalším receptem byly palačinky. Ty známe i od nás. Nicméně Angličané
si je sypou krystalovým cukrem
a pokapou citronem, než je zabalí. To žáky značně překvapilo a při pojídání se na sebe vzájemně
hodně šklebili.
Natálie Navrátilová
Projektový den – Význam včel
Projektový den, ve kterém jsme se zaměřili na význam včel,
jsme pro naše žáky připravili společně s panem Stanislavem
Balíkem st., zkušeným včelařem a učitelem včelařství. Vysvětlovali jsme žákům, jak významné jsou včely pro lidstvo a jak důležitá je práce včelařů. Ve čtyřech hodinách si měli žáci možnost
prohlédnout a vyzkoušet včelařské potřeby a ochranné pomůcky,
otevřít si cvičný úl a sledovat život v něm. Dozvěděli se o vývoji
včel a jak to vlastně funguje ve včelím společenství. K dispozici
jsme měli také mikroskop a nádherné fotografie pana Balíka.
Žáci si také vyzkoušeli, jak nelehká je práce včel a pilně
sbírali barevný pyl do svých pylových košíčků. Za odměnu
si každý zkusil vyrobit svíčku z pravého včelího vosku. Celý
projektový den jsme ukončili sladkou odměnou – ochutnávkou
výborného včelího medu.
Natálie Navrátilová

Pamětní listina
V loňském školním roce se naše škola zúčastnila výtvarné soutěže HERALDICKÁ ZVÍŘATA, kterou vyhlásilo hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka ve spolupráci se Zoo Praha. Z části
zaslaných prací, kterých se sešlo celkem přes 2200 od 80 škol,
byla uspořádaná výstava v Galerii Gočárovy domy. Máme velBludovan 19

kou radost, že zde byly vystaveny i práce našich žáků. Pozvání
na vernisáž dostali: Tereza Filipová, Ondřej Špička a Ester Stebnická. Další ocenění budou předána v Arcibiskupském paláci
v Praze 6. prosince 2019. Jako poděkování za aktivní účast
v soutěži byla naší škole udělena PAMĚTNÍ LISTINA.
		
Vladimíra Horáčková

Keramické kroužky
I v letošním školním roce mohou žáci v ZŠ navštěvovat různé
kroužky. Jedním z nich je i kroužek keramiky. Pondělí je vyhrazeno začátečníkům – prvňákům, druhákům a třeťákům, kteří se s keramikou teprve seznamují. Ve středu a ve čtvrtek se
v keramické dílně scházejí děti, které už mají základní znalosti
s prací s keramickými hmotami – jsou tedy pokročilí. Někteří
chodí do kroužku dva roky, někteří i osm let. Učí se zde kreativitě, trpělivosti, získávají zkušenosti a pronikají do tajů tvorby.
Od jednoduchých tvarů postupně přechází ke šňůrové keramice
a k figurální tvorbě. Své výrobky mají možnost glazovat, engobovat, zatírat oxidy.
Máme velkou radost, když vidíme, že se práce daří a radost
z tvorby se zrcadlí v dětských očích.
Přejeme všem hodně nápadů a šikovné prsty!
		
Vladimíra Horáčková
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Poznáváme Bludov
Naši prvňáčci navštívili v rámci školního projektu Malí badatelé
Krejčovství a galanterii paní Hany Sigmundové. Cílem projektu
je poznávat svou obec, seznamovat se s různými povoláními.
Paní Sigmundová ukázala dětem svou prodejnu galanterie, vyprávěla o práci v šicí dílně. Děti se dověděly, co se v galanterii
prodává, co je šicí stroj. Na závěr nám všem darovala látkový
pytlíček naplněný voňavou levandulí. Za dáreček i za trpělivost
moc děkujeme.
		
Jarmila Březinová

Okresní finále badmintonu 2019
Na konci října se žáci a žákyně 2. stupně naší školy ve složení
E. Pešáková, M. Hrabkovská, O. Jašek, T. Kubíček, V. Jílková,
V. Ženčáková, M. Hubáček a M. Kundrata zúčastnili okresního
finále v badmintonu na ZŠ Vrchlického v Šumperku. Děti si
vyzkoušely, jaké je to hrát nejen proti soupeřům, kteří chodí do
badmintonových kroužků, nebo si jen tak pro radost pinkají na
zahradě, ale i proti mistryni ČR a hráčům, kteří už dříve získali
cenná umístění a medaile.
I v této konkurenci jsme posbírali zajímavá umístění. Ondřej
Jašek získal 2. místo mezi staršími žáky. Mezi staršími žákyněmi
se umístila Ema Pešáková rovněž na 2. místě. Vendula Jílková
vybojovala mezi mladšími dívkami hezké 3. místo.
Gratulujeme všem k úspěchu a přejeme hodně budoucích
sportovních úspěchů!
Martina Kociánová
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Halloween 2019
Oslava svátku Halloween se na naší škole stala už tradicí, která
se každoročně opakuje. Ve čtvrtek 31.10. v 17 hodin bylo vše
připraveno a mohlo se začít. Letos byl opět zaznamenán velký zájem dětí o plnění úkolů a těch byla celá škála. Stanoviště
se skrývala v různých zákoutích a rozmanité úkoly bez problémů všechny děti zvládaly splnit. Ať už šlo o vědomostní soutěž, ochutnávku nápojů, skládání puzzle, prokázání motorické

dovednosti či zručnosti, děti si vedly skvěle a nebyl snad nikdo,
kdo by úkol předem vzdal.
Strašidelná ulička, kterou si připravili žáci devátého ročníku,
byla velkým lákadlem, ale pro mladší děti znamenala současně
obrovskou výzvu. Vstoupit do ní, přestat se bát a celou ji projít,
to nebylo jen tak! Za statečnost a splnění všech úkolů byly děti
odměněny malým balíčkem a mohly si jít „zatrsat“ na diskotéku.
Někteří se už před akcí (či po ní) posilnili v jídelně. Bylo připraveno mnoho dobrot – slané, sladké, nápoje, pro dospělé káva,
pro děti šťáva. Kdo si nevybral z místní nabídky kuchyně, mohl
si nějaký ten pamlsek zakoupit v kiosku.
S plnými bříšky, mnoha zážitky a dobrým pocitem, že strach
nezvítězil nad odvahou, se děti vydaly spolu s rodiči do svých
domovů. Jestě v pátek bylo ve škole slyšet „štěbetání“ o tom,
jaký byl ten letošní Halloween. Těšíme se opět za rok!
Kateřina Verebelyová
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – správné držení těla
Projekt s názvem Zdravý životní styl je určen pro žáky 4. tříd
ZŠ Bludov. V úterý 12. listopadu se ve třídě 4. B. uskutečnila
první část tohoto projektu zaměřená na správné držení těla. Naše
pozvání přijala paní Vladimíra Morávková, rehabilitační sestra
z šumperské nemocnice. Děti zpočátku samy odpovídaly, co si
představí pod tímto tématem. Poté jsme se společně zaměřili
na správné držení těla. Jedna z úvodních vět našeho hosta byla
„… když se na vás podívám, většina z vás nesedí správně“.
To všechny zaujalo a následovalo napravování této skutečnosti
spolu s vysvětlením. Nejprve jsme zhlédli krátký zábavný příběh
„Vzpřímení a Pokřivení“, který dětem vysvětluje, proč je lepší
být vzpřímený než pokřivený. Film se zaměřuje na zdraví člověka, který může svůj zdravotní stav a pohybové návyky ovlivnit.
V současné době děti nahrazují aktivní pohyb pasivním trávením volného času. Cílem celého projektu bylo dětem zejména
přiblížit cviky na protažení a zpevnění celého těla, mít radost
z pohybu a naučit se správně starat o své tělo. Proto jsme strávili dvě hodiny v tělocvičně, kdy si žáci pod odborným dohledem sami zacvičili a v závěru i zasoutěžili v družstvech.
Během dne také plnili zábavné úkoly v pracovním sešitě k edukativnímu videu, kdy si ověřili pochopení celé problematiky,
vyplnili kvíz a odnesli si spoustu zážitků a cenných rad. Věříme také, že si zapamatovali i některé cviky, které si, doufejme,
i někdy zacvičí nejen pro radost, ale hlavně pro zdraví!
ZHODNOCENÍ PROJEKTU ŽÁKY:
„Tento projektový den byl velmi poučný, nejvíce se mi líbily
všechny cviky v tělocvičně. Už vím, jak správně sedět. A myslím si, že i mí spolužáci se poučili. Velmi se nám to líbilo. Doufám, že si tento den opět zopakujeme i někdy jindy. A jménem
nejspíš celé třídy děkuji paní Vlaďce Morávkové za velmi krásně strávený den.“ (Matěj)
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„Naučili jsme se spoustu nových cviků, které můžeme dělat
doma, abychom nebyli pokřivení. Ještě se mi líbila atmosféra.
Užil jsem si hodně zábavy a už vím, jak mám sedět a chodit
a stát. Moje hodnocení je velmi, velmi skvělé, vážně skvělé.
Děkuji.“ (Ondra)
„Moc se mi líbilo cvičení a pohádka, procvičila jsem si ruce,
nohy i záda. Pokřivení a Vzpřímení byli srandovní. Od té doby
doma cvičím a moc se vám to povedlo.“ (Nikola K.)
„Moc se mi líbila pohádka a jak jsme dělali pracovní sešit.
Děkuji, že jsme si protáhli tělo, aby bylo zdravé.“ (Eliška S.)
„Děkujeme paní Morávkové, že za námi přišla a dokázala nám,
že z Pokřivení se může stát Vzpřímení. Bylo to moc fajn a moc
jsem se protáhla.“ (Madlen)
			
Blanka Pavelková, Veronika Směšná
Tradice a kouzla starých řemesel
Cílem projektového dne bylo seznámit děti ze školní dužiny
s tradicemi v našem regionu, ke kterým patří i textilní průmysl.
Aby byla atmosféra stylová, strávili jsme tento den v Pradědově
muzeu. Děti se poučily, z jakých plodin můžeme tkát a také si
vše prakticky vyzkoušely. Vytvořily si základní osnovu z vlny,
kterou protkaly a výsledek – náramek byl na světě. Našemu odpoledni také nechyběla zábavná část: hádanky, soutěže (seznámení se staročeskými výrazy) a pohybové aktivity. Děti poznaly
novou techniku, také posílily svou trpělivost, pečlivost i znalosti.
Děkujeme pani Daně Nimmerrichterové za trpělivost při tvoření
a Pavle Juřinové, která nám umožnila toto příjemné odpoledne
prožít právě v našem muzeu.
Soňa Nikolovová,
vychovatelka ŠD
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V SOBOTU 7. PROSINCE 2019
OD 14:00 HODIN
KULTURNÍ DŮM BLUDOV
VYSTOUPÍ:
POHODÁŘI
MALÁ DECHOVÁ HUDBA SADOVANKA
TANEČNÍ SKUPINA MARLY
DISCANT S PANEM ZELOU
PRO MÉNĚ POHYBLIVÉ OBČANY BUDE
ZAJIŠTĚNA DOPRAVA. LZE OBJEDNAT
NA TEL.: 736 609 734,
NEBO V KANCELÁŘI KD.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

- placená reklama -

Vstupné pro bludovské seniory
dobrovolné, ostatní návštěvníci 60,- Kč.
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- inzerce -

Za vánoční atmosférou do zámecké oranžerie

Adventní čas je za dveřmi a vrcholí přípravy nejen na vánoční trhy, ale také na výzdobu, která vnese do každé domácnosti
radost, sváteční atmosféru a snad i trochu klidu před nadcházejícími svátky. Všechny tyto malé i velké drobnosti najdete
v prodejně zámecké oranžerie, která je plná dekorací, svíček, skla
a dřeva, ale i ručních výrobků zdejších zahradnic – aranžérek.
Ty s velkou pečlivostí tvoří adventní a vánoční dekorace jako
věnečky nebo svícny pro zkrášlení domovů svých zákazníků.
„Vždy kolem 10. prosince začínáme již tradičně prodávat
vánoční stromečky a vánoční nabídku uzavíráme prodejem
živých kaprů v poslední den trhů. Pro zajímavost uvádím, že
poprvé jsme prodávali vánoční stromečky ještě v neopravené
oranžerii v roce 1998, pod děravou střechou, na hliněné podlaze
a mezi stavební sutí, která se neřízeně kupila v této „zapomenuté“
budově po dlouhá předchozí léta,“ připomněla Marie Balharová
z Obecních lesů Bludov.
V každém ročníku adventních trhů se pracovníci oranžerie
snaží alespoň o malou novinku v nabídce nebo v programu.
V roce 2015 byla instalována výstava betlémů či jen biblických
postav, mezi nimiž byl i betlém vyrobený z březového proutí.
V průběhu tří let byl doplněn o ovečky, volka a v loňském roce
o anděla. „Na výrobě tohoto unikátu se největší měrou podílela
paní Maruška Krejčí ze Sudkova, naše dlouholetá externí spolupracovnice. Akce je organizačně náročná, do které jsou s plným
nasazením zapojeni všichni naši pracovníci, kterým patří velké
díky,“ uvedla Marie Balharová a dodala: „Držte nám palce, ať to
zase zvládneme, ať je příznivé počasí a co si nejvíce přát, ať se
vám u nás líbí.“
BH

Vánoce 2019
v Zámecké oranžerii
Bludov

Čt 12.12. – Pá 13.12.
Čt 19.12. – Pá 20.12.
Vždy od 15:00 do 20:00 hod.
Vánoční atmosféru navodí STÁNKY plné
vůně medoviny, punče, svařeného vína,
grilovaných specialit a dobrot z domácí
zabijačky, zvěřinový guláš.
Chybět nebudou ani vánoční stromky
a dekorace, rozličné dárečky, přítisky
bludovských poštovních známek
ŽIVÉ RYBY v pátek 20.12.
Doprovodný program:
Čt 12.12. /17.00 hod./
Vystoupení dětí ZŠ
Pá 13.12. /17.00 hod./
Vystoupení dětí MŠ
18.30 hod. světelná show
ČT 19.12. /18.00 hod./
Koncert mladých muzikantů
pod vedením M. Machaly

Kulturní dům Bludov zve rodiče a malé i větší
návštěvníky na

ˇ
MIKULÁSSKOU
ˇ
BESÍDKU PRO DETI
NEDĚLE 8. PROSINCE 2019
V 15:00 V SÁLE KD BLUDOV
V programu:
- soutěže
- písničky
- Mikuláš s čertem a anděly
- dětská diskotéka

Pá 20.12. /18.00 hod./
Koncert Classic Band
pod taktovkou Ivana Zely
19:30 hod. OHŇOSTROJ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ky

jednáv
Přijímáme ob
na živé ryby.

Délka programu cca dvě hodiny

Vstupné dospělí 30,- Kč, děti zdarma, balíček 50,- Kč
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Na s Vámi příjemně strávené chvíle v čase adventním
se těší pracovníci Obecních lesů Bludov s.r.o.

- placená reklama -
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- Chcete ušetřit až 10 tisíc korun ročně na vašich energiích?
- Chcete využívat kamenné kanceláře ve vašem místě
bydliště ? (naproti cukrárně u zámku v Bludově)
- Chcete poradit s nevýhodnou smlouvou od nepoctivých
podomních prodejců ?
- Chcete mít specialistu, který pečuje o vaše energie ?
- Chcete mít vaše energie pod kontrolou ?
Navštivte naši kancelář v Bludově u zámku a my pro vás
zdarma zpracujeme nejvýhodnější řešení pro vaše odběrné
místo a zároveň zajistíme veškerou potřebnou administrativu
spojenou s dodávkou energií od ARMEX ENERGY.
Jsme tu pro vás...
tel.: 778 149 333
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email.: bludov@armexenergy.cz
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MYSLIVECKÝ SPOLEK

HUBERT BLUDOV
Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ
PLES

v pátek 17. ledna 2020
zahájení plesu ve 20:00 hodin
sál Kulturního domu v Bludově

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

Vstupné 100,- Kč
Předprodej vstupenek v kulturním domě od 16. prosince 2019.

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí a zdraví
v novém roce
Vám přeje
MYSLIVECKÝ SPOLEK
HUBERT BLUDOV
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vstupné 100,- Kč

Prodej vstupenek zacíná

2.1.2020 v kancelári KD Bludov

6.–7.12.

FINLANDIA PARTY

panák finské za 25,- Kč po celý víkend

23.12.

welcome drink pro každou masku
míchané nápoje přímo z pekla
točené pivo od šenkýřky
bohaté občerstvení na pirátské palubě
středověká kuchyně
hodnotná tombola s LED TV jako hlavní cenou
soutěž o tři nejhezčí masky večera
k tanci a poslechu hraje kapela THE REASON

Veškerý sortiment Božkov v akční ceně
Božkov vodka 15,- Božkov Tuzemský 15,- Božkov Republica 25,-

VÁNOČNÍ PÁRTY

25.12.

v Kulturním dome Bludov

Za dva drinky tohoto pekelného míchaného drinku
rozdáváme čertovské rohy

ZAVŘENO!

26.12.

25.1.2020 od 20.00 hod

AKCE S BOŽKOVEM

CAPTAIN MORGAN PÁRTY

27.- 28.12.

MAŠKARNÍ PLES

VSTUP ZDARMA

ČERTOVSKÁ PÁRTY S B52

20.- 21.12. 13.-14.12.

12

Vlčí důl Bludov
Vás srdečně zve

Dorazte zapařit a zkrátit si čekání na Ježíška.
U nás naděluje už den před Štedrým dnem!

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA S KAPELOU THE REASON NA VLČÁKU

Na Štěpána není pána a v Dominu hledáme kapitána!
Oblíbený drink za 25,- Kč

POSLEDNÍ VÍKEND V DOMINU ROKU 2019!
K jednotlivým panákům rozdáváme dárečky!

VINNÝ SKLEP POD RADNICÍ
AKCE VSKLEP
PROSINCI
VINNÝ
POD RADNICÍ Pod
1.12.

radnicí

I. ADVENTNÍ NEDĚLE U VÁNOČNÍHO STROMU U SKLÍPKU

Svařák, grog, nealko horký nápoj, klobáska na grilu , koledy …

6.12.-7.12.
MODRÝ PORTUGAL BARRIQUE – VINAŘSTVÍ BAUMAN
Skvělé červené víno po celý víkend za 170,- Kč / láhev

8.12.

II. ADVENTNÍ NEDĚLE U VÁNOČNÍHO STROMU
13.12. – 14.12.
SAUVIGNON – VINAŘSTVÍ VEVERKA

novinka v našem sortimentu stáčených vín po celý víkend
v akci za 90,- Kč / 1 l

15.12.

III. ADVENTNÍ NEDĚLE U VÁNOČNÍHO STROMU
20.12.-21.12.
RYZLINK VLAŠSKÝ BARRIQUE – VINAŘSTVÍ VEVERKA
Výborné bílé barikové víno v akční ceně za 160,- Kč / láhev

22.12.

IV. ADVENTNÍ NEDĚLE U VÁNOČNÍHO STROMU
24.12.ZAVŘENO
25.12.ZAVŘENO
26.12. ZAVŘENO
27.12.-29.12.
VÍNO Z VINAŘSTVÍ ZBYNĚK OSIČKA V AKCI

Všechny láhve z tohoto vinařství v akční ceně za 160,- Kč / láhev
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