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POZVÁNKA 
NA ZASTUPITELSTVO
V pondělí 9. března 2020  
od 18:00 hod. proběhne  

v Kulturním domě 9. zasedání 
zastupitelstva obce.  

Na programu bude schvalování 
rozpočtu obce na rok 2020, 

rozdělování financí z dotačního 
programu apod.

Všichni jste srdečně zváni.

Skautské pololetní prázdniny

Od čtvrtka 30. ledna do neděle 2. února 2020 se bludovské 
skautky a skauti vypravili na mysliveckou Měsíční chatu neda-
leko Klepáčova. Na tamní autobusovou zastávku nás odvezli ro-
diče a my jsme odtud museli ujít 4 kilometry na chatu, která se 
měla stát naším příbytkem na letošní pololetní prázdniny. Cesta 
však byla náročná. Padla tma a nás na zádech tížilo oblečení, 
jídlo, běžky a v rukou ještě sněžnice. Nakonec jsme ale zdárně 
dosáhli cíle.
 První den jsme měli na programu výlet na sněžnicích  
– naším cílem se stala Jelení studánka. Na hřebenu, přes který 
jsme šli, byla sice mlha, ale to nám nevadilo. Tuto náročnou  
a netradiční aktivitu jsme si moc užili. Byli jsme rádi za vypůj-
čení sněžnic a že jsme měli možnost si je vyzkoušet. 
 Další den nás čekala výprava na běžkách na asi 8 kilometrů 
vzdálenou Alfrédku. Tam jsme si mohli něco objednat nebo si 
sníst vlastní chleba se sýrem. Posilnili jsme se a mohli se vydat 
zpátky. K večeři nás čekala skvělá čočka nakyselo s klobásou. 

 Po večerech jsme na chatě hráli stolní hry, občas i nějakou 
dobrodružnou venku a užívali si společně strávené chvíle.
 V neděli vše uklidit, sbalit, a s těžkými batohy a s běžkami 
bohužel v rukou (sníh stihl za noc odtát) zpátky domů.

ses. Anna Balíková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

(autor fotografií: Martin Dostál – Roy)
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Svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery Odpadové hospodářství za rok 2019

Pohyb obyvatel v obci Bludov v roce 2019

Počet obyvatel k 31. 12. 2018       3 077

V Bludově dne  21.02.2020  
Ludmila Skoumalová  
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Obecní úřad Bludov informuje občany, že od pátku 13.3. (kon-
tejnery budou přistaveny během pátku do 14:00 hodin) do neděle 
15.3. budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad. Do kontejnerů můžete vhazovat pořezané větve, listí, 
trávu atd. Stanoviště kontejnerů budou u hasičárny (zde budou 
přistaveny 2 ks kontejnerů) a na Bludovečku (zde bude přista-
ven 1 kontejner).
Další kontejnery na bioodpadu budou přistaveny od pátku 20.3. 
(kontejnery budou přistaveny během pátku do 14:00 hodin) do 
neděle 22.3. na stanovišti na ulici Jiráskova (před obchodem 
Jednota), na ulici Na Viskách (u obchodu U Urbana), na ulici 
Dr. Březiny.
Žádáme všechny občany, aby do těchto kontejnerů nevhazovali 
bioodpad v igelitových pytlích, a aby vhazovali větve pořeza-
né na co nejmenší objem. Díky tomuto se v kontejneru ušetří 
spoustu místa pro další bioodpad a nebude se odvážet poloprázd-
ný kontejner. 

Každý rok v tomto období je vhodné zbilancovat odpadové hos-
podářství v naší obci za předchozí kalendářní rok. A opět mů-
žeme říci, že máme lepší výsledky v třídění odpadů oproti roku 
2018. 
 Se snižováním produkce komunálního odpadu jsme na 
správné cestě. Oproti roku 2018 jsme jej dokázali snížit o 48,7 
tun na celkových 455,6 tun. Na každého občana nám nyní  
vychází 148,6 kg komunálního odpadu za rok, což je skvělé  
číslo, když si vezmeme, že ještě v roce 2016 jsme měli 240 kg 
na občana.
 I papíru a plastu jsme oproti roku 2018 vytřídili více. Papíru 
jsme sesbírali o 12,5 tuny více a celkem jsme vytřídili 70,3 tuny. 
Plastu jsme vytřídili celkem 58,8 tun a oproti roku 2018 jsme 
vytřídili o 4,2 tuny více. 
 Mnozí si nyní musí říkat, proč se tedy zvedal poplatek za 
odpady, když se tak snažíme? Důvod je prostý. Pro tento rok byl 
již poplatek vypočítán ze skutečných nákladů obce za likvidaci 
odpadů (dříve obec platila za likvidaci odpadů paušální částku, 
která neodpovídala skutečnosti). A dále ještě došlo ke zdražení 
veškerých služeb ze strany svozové firmy o 10%.
 Dalším hlavním faktorem, proč má obec tak velké náklady  
v odpadovém hospodářství je fakt, že se nám výrazným způ-
sobem navyšuje produkce bioodpadu. Můžeme říci, že většina 
občanů přestala bioodpad kompostovat na své zahradě a likvi-
duje bioodpad v rámci svozu. Za rok 2019 jsme svezli 622,4 
tun bioodpadu, což na každého občana vychází 203 kg za rok. 
Pro srovnání v roce 2016 jsme svezli celkem 513,5 tun. I když 
se snažíme snižovat produkci komunálního odpadu a s tím spo-
jené náklady, tak si náklady zvyšujeme navyšující se produk-
cí bioodpadu. Za rok 2019 jsme zaplatili 580 000,- Kč za svoz  
a odstranění bioodpadu a to už nejsou malé peníze. Svoz biood-
padu by se měl využívat jen na takový odpad, který si nechceme 
dávat do svého kompostu a nikoliv svozem likvidovat úplně vše. 
Je opravdu velká škoda, že mnoho lidí upřednostnilo svoz bio-
odpadu před jeho kompostováním na své zahradě. Využíváním 
svozu bioodpadu tak vzniká úplně zbytečně odpad, u kterého 
by se mělo dle platné legislativy v první řadě předcházet jeho 
vzniku. Snažme se proto produkci bioodpadu spíše snižovat než 
zvyšovat.  
 Co se týče systému MESOH, tak ti, kteří se do systému  
plnohodnotně zapojili, mohou s určitostí říci, že funguje. Třídící 
občané zaplatí menší poplatek, než ten, kdo netřídí nebo se 
systému nezapojil. Stále se najdou občané, kteří tento systém 
haní a říkají, že nefunguje. Je ale důležité si říci, co člověk pro 
slevu udělal. Pokud nic, tak na slevu není nárok. Tak to prostě 
je. Za dva roky fungování systému měl občan dostatek času se  
systémem seznámit a udělat vše pro to, aby slevu dostal. 
 Novinkou pro rok 2020 je svoz papíru a plastu od domu  
každých 14 dní. Chceme více podpořit tento svoz a zároveň  
se snažit omezovat vkládání papíru a plastu do veřejných kontej-
nerů. Je zároveň důležité tento svoz využívat plnohodnotně, to 
znamená, chystat na svoz opravu plné pytle či popelnice s plas-
tem či papírem. Jen svoz řádně naplněného pytle či popelnice je 
pro obec ekonomicky výhodný.

 Narození  2019 18
 Úmrtí   2019 31
 Odhlášení   2019 52
 Přihlášení   2019 58
 Počet obyvatel k 31. 12. 2019 3 070

POLSKO – KUDOWA ZDRÓJ

Cena: 240,- Kč
Odjezd: KD Bludov v 6:30 hod.

Přihlášky osobně s úhradou ceny zájezdu v kanceláři KD.   

Termíny:   
sobota     4.4.2020
úterý       7.4.2020
sobota   25.4.2020
úterý       5.5.2020
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Turnaje ve stolním tenise

Po tom, co jsme si v minulých letech vyzkoušeli pořádání bodo-
vaček a turnajů mládeže, jsme se letos rozhodli, že uspořádáme 
okresní přebory všech věkových kategorií mládeže ve stolním 
tenise. První akce se uskutečnila v prosinci 2019, a to pro mladší 
žáky a dorostence. Do naší herny se sjelo na 50 dětí z celého 
okresu, takže jsme využili i velký sál naší sokolovny, kde jsme 
postavili další stoly, aby akce měla spád a hladký průběh. Po ur-
putných bojích ve skupinách a následně i v napínavých zápasech 
ve vyřazovací části soutěže se nejvíce radovali z bludovských 
hráčů mladší žákyně – Mrázková Adéla (2), Chmelařová Adéla 
(5), dorost hoši – Skoumal Vítek (2), Mrázek Kuba (5), Sadil 

Matyáš (7) a ve čtyřhrách Skoumal Vítek – Mrázek Kuba (1)  
a Sadil Matyáš – Daniel Jan (4).
 V lednu 2020 se uskutečnily přebory starších žáků. V této 
kategorii byla účast 28 dívek a chlapců. Turnaj se hrál stejným 
systémem, tedy skupiny a pak vyřazovací část. Vítězem v kate-
gorii dvouher chlapců se stal Skoumal Vítek a Chuděj Lukáš ob-
sadil 9. místo. Ve čtyřhrách byly výsledky následující: Skoumal 
Vítek – Šafář Dan (1), Chuděj Lukáš – Málko Ondra (5), Kašpar 
Adam – Vondruška Vojta (7). Celá akce proběhla k velké spo-
kojenosti nejen dětí, ale i četného doprovodu z řad rodičů a tre-
nérů z okolních obcí. Za to bych rád poděkoval Tomáši Jílkovi, 
který měl na starost celou organizaci a Laďovi Böserovi, který 
se staral o hladové a žíznivé krky účastníků. A nesmím zapome-
nout na Františka Polácha, který celý rok 3x týdně trénuje s 10 
mladými hráči a připravuje je na regionální i krajské bodovací 
turnaje, kde v současné době patří mezi nejlepší.

Stanislav Soural
                           foto: František Polách 

LiStOVáNí s Lukášek Hejlíkem  – Co by můj syn měl vědět o světě

Pokud máte rádi literaturu nenechte si ujít pořad scénického 
čtení Lukáše Hejlíka LiStOVáNí. Ve čtvrtek 5. března od 18:30 
hodin se bude v kulturním domě číst kniha Fredrika Backmana 

nazvaná Co by můj syn měl vědět o světě, která je především  
o snaze být dobrým rodičem.
 Autor v ní vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodi-
čů jednadvacátého století. Půvabná kniha plná upřímných obav  
a nepodmíněných vyznání lásky zasáhne srdce všech rodičů, a to 
dokonce i těch budoucích, potencionálních. V pořadu účinkuje 
jen jeden herec Lukáš Hejlík, který je stejného věku jako Fredrik 
Backman a má stejně starého syna. 
 Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe 
neskromný úkol – představovat každý měsíc zajímavé, aktuální 
knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či 
přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v po-
době scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní 
vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a at-
mosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou 
generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět  
k tomu, co tu bylo první – knize. Nejde o nějaké fanzinové čte-
ní oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, 
kostýmy, hudbou, začátkem a koncem. 

bh
foto: listovani.cz
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Další z majitelů bludovského panství, Bedřich (Fridrich, Jetřich) 
starší ze Žerotína byl synem Přemka I. a Kateřiny z Oseka. Smrtí 
jeho otce Přemka skončila jedna z ér žerotínského rodu – éra 
hromadící a začala éra drobení. I kvůli tomu, že měl Přemek při-
nejmenším pět synů, kteří se dožili dospělosti, došlo k rozdělení 
velkého žerotínského severomoravského panství. Bludov spolu s 
Novým Hradem připadl právě Bedřichovi. Nevíme, kdy se naro-
dil, ani kdy přesně zemřel. Zdá se, že nebyl ženatý a neměl děti.
Bedřich se výrazně zapsal do bludovských dějin, byť panství 
vlastnil jen asi deset let, hned několika svými činy. Především 
se v roce 1565 vzdal práva odúmrti – bludovští obyvatelé mohli 
teprve od té doby svobodně odkazovat své usedlosti, i když ne-
měli přímé dědice. Do té doby platilo, že pokud zemřeli bez pří-
mých dědiců, statek přešel na majitele panství. Na listinu, kterou 
se Bedřich 3. neděli po Velikonocích 1565 na Bludově odúmrti 
vzdal, přivěsil svou vlastní pečeť. Výměnou za to museli držitelé 
statků odvádět majiteli panství každoročně jednu slepici a dvě 
vejce.
 Bedřich vydal několik dalších rozhodnutí, jimiž zlepšil  
postavení svých poddaných. V roce 1567 prodal bludovské 
obci reprezentované konšely za 330 zlatých louku Markrabku 
a za 40 zlatých louku nad rybníkem Fěrtuškem táhnoucí se až  
k rybníku Zrcadlu. Šlo tedy o louku jednak za Moravou směrem  
k Postřelmovu (Markrabka), jednak zhruba v prostoru dnešní uli-
ce Zahradní. Bludovští také získali právo vyžínat trávu na ryb-
ničních hrázích. Zvláštní je, že o něco později, nejpozději v roce 
1599 bludovská obec téměř všechny tyto louky prodala majiteli 
panství zpět.
 Důležitou listinou pak byla další z 26. prosince 1567, která 
od sebe přesně rozhraničila poddanská, obecní a vrchnostenská 
pole, louky a lesy. Bedřich v této listině rovněž stanovil, že po-
kud se příště usadí v obci chalupník a postaví si chalupu, bude 
povinen dávkami a robotami nikoli vrchnosti, ale pouze obci.
 Všechny tyto listiny (kromě toho, že jsou české, nikoli ně-
mecké či latinské) jsou zajímavé tím, že jim bez složitého výkla-
du rozumíme a umíme se podle nich pohybovat v krajině, neboť 
drtivou většinu užitých pomístních jmen známe či dokonce do-
dnes aktivně užíváme: Markrabina, Fěrtoch, Zrcadlo, Černý vír 
(dnes už neexistující místo u řeky Moravy mezi chromečskou 
zastávkou a Tónovskou, které bylo pozměněno při stavbě želez-
nice), Vlčí důl, pod Petrovicí, Hrdlořezy, Prostřední hora, koste-
líček, Hradská cesta, Horní trávník (dnešní ulice Hrabenovská), 
Pání důl, V Končinách (u Stráně u Desné), Mlejnisko.
 Bedřich prodal bludovské panství 27. dubna 1568 olomouc-
kému biskupu Vilému Prusinovskému z Víckova. Začalo tak pě-
tileté období, kdy Bludov přímo patřil olomouckým biskupům.
 Z prodejní smlouvy se toho dozvídáme skutečně hodně. Bed-
řich prodával pustý hrad Bludov s jedním dvorem (Horní dvůr)  
a s pozemky, které k němu patřily, dědinu Bludov s farou a rych-
tou za 11.000 moravských tolarů. Vyhradil si k užívání na tři 
roky tzv. Čadovský dvůr. V tomtéž roce prodal Bedřich Janovi  
z Boskovic Postřelmov a Uničovu Libinu.
 Máme tedy první zmínku o rychtě (první bludovský rychtář 
Marek se ale připomíná už v roce 1516), dále jasnou informa-
ci o panském Čadovském dvoře, který byl velmi pravděpodob-
ně základem Dolního dvora, a tedy pozdějšího zámku. Sedláci  
s příjmením Čadovský skutečně žili v Bludově v 16. a 17. století 
žili; není vyloučeno, že rod vymřel a odúmrtí přešel na majitele 
panství, který si jej nechal (podle nejstarší pozemkové knihy 
víme, že Čadovští vlastnili přinejmenším dva statky, přičemž  
u jednoho z nich se rod ztrácí, u druhého dost možná změnil  
příjmení na Juřina). Jak bylo uvedeno, vymínil si Bedřich užívá-
ní tohoto dvora na tři roky. Zřejmě po uplynutí této doby byla na 

místě tohoto dvora postavena tvrz-základ zámku, o níž budeme 
psát příště.
 Když Bedřich prodával Bludov, učinil tak včetně „kostel-
ního podací“ (práva navrhovat nové duchovní). Z Bedřichovy 
doby máme první zprávu o konkrétním bludovském faráři – byl 
to Adalbert Tosecký, jehož dosadil do Bludova právě Bedřich. 
Tosecký však pro urážku bývalého mírovského písaře (a proto, 
že se nedostavil před biskupa, aby se ze svého činu zodpovídal)  
v roce 1574 o bludovskou faru přišel.
 Doba vlády Bedřicha st. v Bludově je dobou, od níž máme 
výraznější množství historických údajů o vývoji samotné obce. 
Do Bedřichových časů spadá počátek nejstarší dochované grun-
tovní knihy, která zachycuje změny vlastnictví bludovských 
statků a chalup z let 1562-1618. Díky tomu známe příjmení 
tehdejších bludovských selských rodin (celkem 135), která tak 
patří k nejstarším známým příjmením (nebyla ještě ustálená, ně-
kdy se měnila i během jedné generace, nicméně část z nich trvá  
v Bludově doposud – což ale neznamená, že jejich dnešní nosite-
lé jsou jejich potomci): Badal, Balcar, Baloun, Bartoň, Bartoněk, 
Bednář, Bělíček, Beneš, Bezděk, Bílek, Bláha, Borásek, Brázda, 
Brzobohatý, Buchta, Čada, Dlouhý, Doležel, Dopita, Drštka, 
Dřímal, Dvořák, Gruss, Handl, Hanzl, Heděnec, Hejduk, Hejný, 
Hinklman, Holý, Hrubý, Hubáček, Huldan, Chalupa, Chramosta, 
Chumtal, Janíček, Janoušek, Janovička, Jaroš, Jašek, Jokl, Kli-
meš, Knauer, Kos, Kostelník, Koubek, Koukal, Kouřil, Kovář, 
Kozák, Krčmář, Krejčí, Kulhaj, Kurtin, Kužel, Kvapil, Lázna, 
Lučan, Lyhan, Macek, Macháček, Martinů, Matas, Matějček, 
Matouš, Matura, Mikulec, Mlynář, Motyka, Možný, Navrátil, 
Novák, Nožička, Nykodém, Orlus, Ospálek, Pavlíček, Pěnička, 
Petřík, Pípna, Písař, Pivnička, Plod, Pospíšil, Povejšil, Prázdný, 
Ptáček, Reynlíček, Režný, Roztočil, Řeháček, Řehák, Řežucha, 
Sekanina, Shnáněl, Skácel, Skála, Skulový, Smejkal, Smékal, 
Smutný, Snášel, Sobota, Sovek, Stanek, Stoklasa, Ston (Šton), 
Strouhal, Šilha, Šimek, Škarpišek, Škrobil, Šolc, Špalek, Štancl, 
Štěrba, Šula, Švec, Taraba, Tlustý, Tománek, Tříska, Urbánek, 
Valenta, Veverka, Vítek, Vlk, Vodný, Vohejbal, Vondráček, Vos-
třica, Vozimec, Zatloukal, Zoldanek.
 Koho zajímá rozšíření příjmení v České republice, může 
se podívat na webovou stránku www.kdejsme.cz – a z ní uvi-
dí, že je pravděpodobné, že přinejmenším část výše zmíněných 
rodů pokračuje v Bludově ve svých potomcích dodnes, neboť se  
s nimi v jiných částech republiky téměř nesetkáme. Namátkou: 

Bludovští vládcové XII. – Bedřich st. ze Žerotína (1558–1568)

Kresba Adolfa Kašpara
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Vzpomínka
   

   

   

Dne 15. března 2020 vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí naší maminky, babičky a prababičky 
paní 
Marie Matějíčkové
Současně si 15. července připomeneme 
její nedožité 90. narozeniny.

Dne 30. března 2020 uplyne 44 let 
od úmrtí naší babičky paní 
Marie Tiché 
S láskou vzpomínají rodiny Nezbedova, 
Hrubá, Matějíčková. 

Dne 6. března 2020 uplynou 3 roky, 
kdy nás opustila 
Marie Zamykalová
S láskou vzpomínají manžel Josef, 
synové s rodinami.

   Ten, kdo žije v srdcích Těch, 
které opustil, nikdy neodešel.

Dne 27. března si připomeneme smutné  
2. výročí od úmrtí naší milované manželky  
a maminky a sestry paní  
Drahoslavy Kaisové, 
rozené Zamykalové  
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměla jsi 
pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé  
by neměli umírat.

Heděnec (51 v celé ČR, z toho 39 na Šumpersku), Řežucha (18 
v ČR, z toho 10 na Šumpersku) apod.
 Souhrnně – Bedřicha st. můžeme bez nadsázky označit 
za velkého obecního reformátora, modernizátora. Není jasné, 
proč rozprodal svá severomoravská panství a co se s ním stalo. 
Jan Březina se domníval, že přijal nějaký státní úřad. Odvodil 
to z informace, že v roce 1575 se konsistoř podobojí ucházela  
o slyšení u císaře Rudolfa II. v Praze a chtěla se k němu dostat 
přispěním Jetřicha (Bedřicha) z Žerotína. Tento Jetřich byl podle 
Březiny právě „bludovský“ Bedřich. 

Prameny a literatura:
Balík, S.: Od Markrabiny na Prostřední hora. Atlas historických 
bludovských map, Brno 2018.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská, II. Okres šumperský, staro-
městský, vízmberský, Brno 1932.
Kvapilíková, A.: Losinsko-vízmberská větev rodů Žerotínů na 
Šumpersku, bakalářská práce, FF MU 2009.
Zierotin (http://genealogy.euweb.cz/bohemia/zierotin1.html)

Stanislav Balík ml.

Blahopřání

 
Nejstarší občanka slavila 102. narozeniny. 

Svěží mysl, dobrá nálada a komunikativnost charakterizují 
nejstarší bludovskou občanku paní Helmtraud Langerovou, 

která v únoru oslavila 102. narozeniny. Jubilantka byla 
zařazena jako jedna z lidí, kteří se narodili v roce 1918  
do cyklu režisérky Theodory Remundové Moje století.  
Paní Langerová zavzpomínala na natáčení dokumentu  

i listovala knihou Narozeni 1918, která popisuje její životní 
příběh (publikován v Bludovanu č. 1/2019; pozn. red.). 

Jubilantce gratulujeme  
a přejeme zdraví a stále dobrou náladu!

POZVÁNKA
na kulturní akce březen a duben  2020 

 

5.3.     18:30   LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem /KD/
7.3.        9:00   festival Brána /KD/
7.3.     14:00   Porta   /KD/
12.3.   18:00   Hodina duchů – muzikálová komedie 
     Divadla Artur Praha /KD/
14.3.   17:00   Vyprávění o cestě z Vientamu do Čech 
     na motorkách /KD/
21.3.   19:00   Noc piva – festival s ochutnávkou /KD/
28.3.   18:00   Pražské komorní duo a František Novotný 
     -  komponovaný pořad KPH /zámek/
2.4.     18:00    Cestopisná přednáška o Etiopii s Pavlem 
     Poláčkem /obecní klub/ 
4.4.     15:00   Slavik trio – koncert KPH /zámek/

Spoluzakladatel Zahrady Čech představí Etiopii

Autor knihy Etiopie – kolébka lidstva a království ptactva  
a opic Pavel Poláček přednese své bohaté zkušenosti  

s africkou zemí v rámci cestopisné přednášky.  
Ta se uskuteční v úterý 2 dubna v 18 hodin  

v Obecním klubu Bludov. 

 Etiopie má strategické postavení v „africkém rohu“  
a patří k zemím, které byly nepřetržitě osidlovány  

člověkem od samého počátku rodu Homo.  
Rozsáhlé paleoantropologické výzkumy potvrzují,  

že tato země je kolébkou lidstva.

 Milovníky přírody vedle rozmanité a malebné krajiny  
zaujmou jezera, hory, a hlavně četné národní parky, ve 

kterých může návštěvník zahlédnout mnoho zvěře. Etiopie 
je jednou z nejstarších křesťanských zemí. 

 Lektor Ing. Pavel Poláček, CSc. vystudoval zemědělství  
a zahraniční obchod. Po studiích pracoval jako agrotechnik 

státního statku Lovosice. Působil v Kanadě a v Etiopii.  
Je spoluzakladatelem Zahrady Čech v Litoměřicích.

bh 
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Zprávy z Olomouckého kraje

…víte, že zastupitelé za Olomoucký 
kraj na svém zasedání 17.2.2020 schvá-
lili dotační programy v několika oblas-
tech?  Jedná se například o:
- Dotace na pořízení drobného majetku 

v oblasti kultury (Dotace ve výši 
2,0 mil. Kč, Termín podání žádosti  
– 19.6.2020)

- Dotace na podporu aktivit v oblasti 
životního prostředí a zemědělství  
(D 5,0 mil Kč, T - 4.5.2020)

- Dotace na investice v oblasti  kultury 
(D 6,5 mil. Kč, T -19.6.2020)

- Program na protidrogovou prevenci, 

Svatý Florián ochraňuje bludovské hasiče ze sálu hasičárny 
Patron proti požárům a vodě sv. Florián, o jehož 
legendě jste se dozvěděli v předchozím únoro-
vém vydání Bludovanu, má i v Bludově své za-
stoupení. Jak již bylo psáno, v dávných dobách 
bylo zvykem umístit ve štítu domu, ve výklenku 
sošku svatého Floriána nebo jeho vyobrazení na 
plechovém podkladě. Svatý Florián měl chránit 
statek před požárem.
 Také v Bludově, ve výklenku štítu statku  
č. 39 na dnešní třídě Adolfa Kašpara po mnoho 
roků stála dřevěná soška sv. Floriána. Její stáří 
se odhaduje na více než 150 let. Na tomto statku 
mnoho let sídlil rod Zatloukalů. Poslední z nich, 
Josef Zatloukal, přenechal statek své dceři a její-
mu manželovi Aloisovi Nesetovi. Ti později statek 
přenechali svému vnukovi Stanislavu Koneč-
nému s manželkou Emílií. Oba bývalý statek 
zrekonstruovali, štít byl zazděn a soška svatého 
Floriána byla uschována na půdě domu. V roce 
1990 manželé Stanislav a Emílie Koneční dřevě-
nou sošku věnovali hasičskému sboru v Bludově.
V roce 1993 sošku restauroval pan Bohuslav 

Kruh přátel hudby nabídne komponovaný pořad
Hudba mého srdce aneb povídání o životě s Františkem No-
votným a Pražským smyčcovým duem chystá KPH Bludov  
v sobotu 28. března v prostorách bludovského zámku. V kom-
ponovaném pořadu vystoupí básník, spisovatel a moderátor Čes-
kého rozhlasu František Novotný spolu s kontrabasistkou Evou 
Šašinkovou a houslistou Milošem Černým.
 Pražské smyčcové duo tvoří absolventka Konzervatoře  
P. J. Vejvanovského, absolventka HAMU v Praze obor kontra-
bas ve třídě doc. Jiřího Hudce Eva Šašinková. Na svém kon-
tě má řadu mezinárodních ocenění, je laureátkou mezinárodní 
kontrabasové soutěže v italské Parmě, v německém Mittenwaldu  
a II. celosvětového festivalu kontrabasistů ve francouzském Avi-
gnonu (Francie). Stala se absolutní vítězkou Mezinárodní soutě-

včetně 2 dotačních titulů na prevenci 
kriminality (D 4,0 mil. Kč, T - 27.4.2020)

- Dotace na řešení mimořádných událos-
tí ve vodohospodářské infrastruktuře  
(D 3,0 mil. Kč, T - 26.6.2020)

- Dotace na výstavbu a obnovu vodo-
hospodářské infrastruktury (D 34,0 
mil. Kč, T – 16.4.2020)

- Další vyhlášené dotace lze dohledat  
na www.olkraj.cz

.….víte, že budou opět uděleny ceny za 
přínos v oblasti kultury? V 8 kategoriích 
bylo nominováno 50 kandidátů. Ceny ví-
tězům, které určí odborná porota, budou 
slavnostně předány 7.4.2020 v Morav-
ském divadle v Olomouci. Své „želízko  
v ohni“ má také Dechový orchestr Zá-
břeh, který je nominován na Cenu veřej-
nosti.
…..víte, že ceny za přínos v oblasti život-
ního prostředí a zemědělství se připravují 
na podzimní termín (září-říjen)? O termínu 
hlasování Vás budeme včas informovat.

….víte, že Zastupitelstvo Olomoucké-
ho kraje pověřilo hejtmana k podpisu 
smlouvy na pořádání Letních olym-
pijských her mládeže v roce 2021? 
Tato velká sportovní akce proběhne  
v několika městech Olomouckého kra-
je v červnu 2021. Her se zúčastní asi 
4.100 sportovců, dále na 600 trenérů  
a 500 akreditovaných hostů. O náklady 
ve výši cca 35 mil. Kč se podělí Olo-
moucký kraj, Český olympijský výbor, 
města, ve kterých se Hry budou konat, 
Česká televize a další sponzoři.

V případě potřeby dalších informací 
mě neváhejte oslovit na níže uvedených 
adresách.
Ing. Milan Klimeš, náměstek  
hejtmana pro životní prostředí,  
lesnictví a zemědělství                                                                    
Kontakt: m.klimes@olkraj.cz, 
telefon: 585 508 849,  
mobil: 608 769 733                       

Kobza z Postřelmova. Náš sbor nechal vyhoto-
vit dřevěnou prosklenou skříň s osvětlením a do 
ní byl svatý Florián umístěn. Je vystaven na sále 
Hasičského domu v Bludově. 31.srpna 1996 soš-
ku svatého Floriána vysvětil bludovský administ-
rátor pan Hynek Wiesner. 
 Kronikář SDH Bludov Josef Krejčí dále uvádí: 
„Náš svatý Florian se stal nejen historickou pa-
mátkou celé obce, naším fyzickým patronem 
bludovských hasičů, ozdobou sálu a společně s 
historickým praporem (viz předminulé vydání 
Bludovanu) i místem, kde se scházejí před velký-
mi událostmi, zejména závody velkého významu, 
nejen starší hasiči, ale i ti mladší a nejmenší se 
svými trenéry, aby poprosili o ochranu a štěstí, 
kterého je vždy potřeba dostatek.
 Je již nemyslitelné, aby před odjezdem na 
velká klání neshlédl svatý Florian ze své výšky 
na pokorný hlouček lidiček, věřících v jeho kou-
zelnou moc a nekonečnou milostivou ochranu.“
Každý má své tajemství a i MY máme to své...

Lenka Strouhalová, SDH Bludov

že v Debrecenu v Maďarsku a v ČR. Věnuje se sólové a komorní 
činnosti. Je členkou Českého komorního tria, Dua Bohemia-
bass s violoncellistou Petrem Šporclem. Je autorkou odborných  
hudebních publikací pro děti.
 Její kolega je houslista a zpěvák Miloš Černý. Absolvoval 
Konzervatoř v Plzni ve hře housle a klavír a HAMU, obor housle 
a sólový zpěv. Byl na stáži sólového zpěvu v Institutu Gnessi-
nych v Moskvě. Dále absolvoval Interní uměleckou aspirantu-
ru na HAMU, Habilitační řízení na DAMU a v roce 2012 byl 
jmenován docentem na DAMU. Pyšní se členstvím prestižních 
souborů, jako jsou Kocianovo kvarteto, Sukův komorní orchestr, 
PKO, Virtuosi di Praga atd. V současné době koncertuje, působí 
jako pedagog na DAMU a na Mezinárodní konzervatoři Praha. 

bh 
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Již počtrnácté se v v pátek 21. února v Kul-
turním domě v Bludově konal Ples otevře-
ných srdcí, akce určená především hendike-
povaným, vozíčkářům a seniorům. O dobrou 
náladu a hudbu k tanci se postaral Petr Nex 
Krivošej. Nechyběl bohatý program, tombola 
a občerstvení. 

Princezny, piráti, rytíři, muchomůrky, včelky, postavy z večer-
níčků, ale také hasiči, policisté, šerifové a kominíčci obsadili  
v neděli 23. února Kulturní dům v Bludově, kde se konal Barevný 
karneval. Děti na parketu rozparádila dvojice, která si říká Tátové 
ze školky. Malí tanečníci tak řádili, plnili úkoly a chvílemi dopl-
ňovali zásoby energie.   

PLES OTEVŘENÝCH SRDCÍ

foto: Josef Baslar

foto: Josef Baslar



Bludovan 8

Bludovan 2/2020

ZŠ Bludov

Výstava Poklad Inků
V prosinci jsme se se sedmáky vypravili vlakem na brněnské 
výstaviště. Zde se konala zajímavá výstava nazvaná POKLAD 
INKŮ.  Výstava vznikla pod záštitou peruánské vlády a prezen-
tuje největší zlatý poklad světa, který dokládá bohatství a vyspě-
lost předkolumbovské Ameriky. Tisíce let staré originální zlaté 
exponáty byly doplněny sbírkou předmětů z Národního muzea  
a Moravského zemského muzea.
 Na výstavě žáci zhlédli originální zlaté exponáty, modely 
staveb a rituálních míst (včetně legendárního Machu Picchu), ná-
zorně zpracované grafické panely mapující osídlování Ameriky, 
příběhy inckých bojovníků a jejich vládců, zlatý trůn s postavou 
Sapa Inky a další ukázky kultury původních obyvatel Jižní Ame-
riky. Část výstavy byla věnována španělským kolonizátorům, je-
jichž zaoceánské plavby byly v té době velkým dobrodružstvím, 
i jejich vztahu ke zlatu. Pro původní obyvatele totiž zlato nebylo 
znakem bohatství, jako pro Evropany, ale symbolem samotných 
bohů. Nechyběly zde i nejnovější vědecké poznatky a názorně 
zpracované grafické panely. V interaktivní zóně dokonce měli 
žáci možnost ve 3D realitě vstoupit na posvátná místa starých 
Inků.
 Pro žáky byly připraveny zajímavé pracovní listy a vědo-
mostní kvíz.
 Ondřej Drtil, Vladimíra Horáčková

Zdraví – základ plnohodnotného života
V rámci projektového dne „Zdraví – základ plnohodnotného 
života“ jsme společně se zdravotnicí paní Marií Znojovou  
připravili pro děti ze školní družiny zábavné a zároveň poučné 
odpoledne.
 Nejprve se děti dozvěděly základy první pomoci, včetně 
praktických ukázek, seznámily se s obsahem lékárničky. Teore-
tická část byla uzavřena testem na téma „Žijete zdravě?“.

 Následovala praktická část, při níž si děti nejdříve ukuchtily 
něco dobrého a zároveň zdravého na zub. Poté jsme si šli protáh-
nout tělo do tělocvičny s pomocí gymnastických míčů. V závěru 
jsme se odebrali zpátky do kuchyňky, kde si děti pochutnaly na 
ovocném špízu a salátu, cuketovém a lilkovém závinu.
 Děkujeme paní Marii Znojové za odbornou přednášku i za 
trpělivou pomoc v praktické části projektového dne.
 Alena Mikulová, vychovatelka ŠD

UPOZORNĚNÍ – JARNÍ ŠKOLNÍ SBĚR PAPÍRU JE ZRUŠEN
Jarní sběr papíru ve škole je bohužel zrušen. Důvodem je nezá-
jem firem, které se výkupem papíru zabývají. Pokud se situace 
zlepší, podzimní sběr by se mohl uskutečnit – o tom vás budeme 
včas informovat. Děkujeme všem za dosavadní přízeň, za to, že 
papír třídíte a vedete děti k péči o životní prostředí. Věříme, že 
nastalá situace na trhu se sběrovým papírem je pouze dočasná.

Lyžařský a snowboardový kurz 2020
V týdnu od 13. ledna jsme se se žáky 7. a 8. tříd vypravili na 
tradiční lyžařský a snowboardový kurz. Tentokrát bylo místem 
pobytu známé centrum zimních sportů Červenohorské sedlo.
 Přestože první den připomínalo počasí spíše jaro, podmínky 
na sjezdovkách umožňovaly lyžování bez větších omezení a ná-
sledující dva dny se teplota “dokonce“ dostala i pod bod mrazu. 
Žáci byli rozděleni do čtyř týmů. Zde se zdokonalovali v techni-
kách jízdy. Dostali prostor i pro vytoužené samostatné jízdy.
 Hned první večer přijal pozvání profesionální člen Horské 
služby. Ten vysvětlil dětem zásady bezpečnosti v horách, co dě-
lat v případě nebezpečí či zranění, jaké aplikace je možné použít 
v případě nebezpečí a také odpovídal na zvídavé dotazy.
 Druhý den se děti seznámily s přípravou běžeckých lyží.  
Naučily se zvolit správný vosk a lyže si namazaly.
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 Tato dovednost přišla vhod hned následující den, kdy jsme 
vyměnili sjezdové lyže za běžecké.  Velká část žáků se tak ocitla 
poprvé v životě v upravené běžecké stopě a nutno říci, že se  
s tímto náročným úkolem všichni statečně vypořádali. Dobré ná-
ladě pomohlo slunečné počasí, které poskytlo nádherné výhledy 
na Jeseníky. Část skupiny dorazila až na horskou chatu Švýcár-
nu, druhá skupina se vrátila do chaty na oběd a odpoledne ještě 
vystoupala na Vřesovou studánku.
 Poslední den si žáci změřili své dovednosti ve slalomu na 
lyžích i na snowboardu a byli vyhlášeni vítězové za nejlepší  
výkony.
 Děti se po každém náročném dni těšily na chatu, kde si jed-
notlivé skupinky připravovaly program na společný večer. Byly 
to různé scénky, tanečky, soutěže, kvízy... V průběhu celého  
pobytu měli všichni stále dobrou náladu. Kurz byl zhodnocen 
jako velmi vydařený.

                                                   Martina Kociánová

Máme tu Masopust, hej, hej, hej! 
Maškary všude řádí! 

Dneska je velký masek rej, 
všude se dovádí.

U nás ve škole se také dovádělo,18. února jsme oživovali ma-
sopustní tradici. Chodby i třídy ožily výskáním princezen, bru-
čením medvědů a hemžením dalších méně či více tradičních 
masopustních masek. Paní ředitelka byla požádána o zahájení 
veselí, odemkla tělocvičnu symbolickým klíčem, maškary zapě-
ly masopustní píseň a všichni jsme se přesunuli do tělocvičny. 
Až v masopustním průvodu jsme si mohli pořádně prohlédnout 

Masopustní rej 

všechny ty úžasné maškary. Příjemným zpestřením karnevalu 
bylo taneční vystoupení dětí ze třetí a čtvrté třídy. Všechno to 
taneční víření zakončilo pochování a oplakání basy.
 Tímto ale tento trochu jiný školní den neskončil. O maso-
pustu jsme si povídali i v českém jazyce –  už víme, jak vypadá 
Klibna, Brůna, Slaměný či Laufr. V matematice jsme počítali 
slovní úlohy s masopustní tematikou. V prvouce jsme pracovali 
s kalendářem, našli jsme si první jarní den a vyhledali si po něm 
následující úplněk. Vyprávěli jsme si i o dalších lidových tradi-
cích.
 Veliké poděkování patří i našim milým kuchařkám, které na-
pekly pravé masopustní vdolky a rodičům, kteří nás a děti při 
takových projektech podporují.

  Mgr. Iveta Stavělová Šejnohová
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Spolupořadatelé: Česká tábornická unie - Jesenická oblast, Kulturní dům Bludov

Česká tábornická unie
- Jesenická oblast
zve všechny příznivce 
trampských, folk 
a country písniček 
na oblastní kolo 
písničkové soutěže

KULTURNÍ DŮM BLUDOV

Brána 9:00 hod. 

vstupné Brána 30 Kč

vstupné Porta 35 Kč

vstupné
Porta + Brána 50 Kč

7. 3. 2020, 14:00 hod.

Svatopluk Měrka a Jan Veselý

Vyprávění o cestě
z Vietnamu do Čech na motorkách

KD Bludov
 14. 3. 2020 v 17:00

Poctivý zvěřinový guláš
Klobásy

Občerstvení:

Dobrovolné vstupné bude použito na obnovu
poutního místa Kostelíček Božího Těla.
Kafe Bludov a Spolek pro Kostelíček Božího Těla

Sp
ol

ek
  p

ro
  Kostelíček  Božího  Těla

Skvělá káva
Točené pivo, limo
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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                     email.: bludov@armexenergy.cz 
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
 PRO VEŘEJNOST

VE SPOLEČNOSTI NHKZ STEEL
(BÝVALÝ AREÁL NEALKA) 
JSME ZAHÁJILI PROVOZ 
ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA 

NOVĚ VYBAVENÉ PROSTORY O VELIKOSTI 70,6 m
KAPACITA AŽ 30 OSOB 

2

VYBAVENÍ: 

PŘIPRAVUJEME KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Zahájení výuky od dubna 2020

tel: 739 255 271

MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ RŮZNÝCH
KURZŮ A ŠKOLENÍ I PRO VÁS

Čerstvě pražená káva
Výběrová horká čokoláda

Skvělé dezerty
a mnoho dalšího...

Kulturní dům Bludov

Od 1. 3. 2020 každý víkend,
10.00 - 16:00 hodin

a během kulturních akcí.

fb.com/KafeBludov
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Ohlédnutí se za uplynulou sezonou 
a pohled do té nadcházející
Vážení příznivci motoristického sportu, motokrosu obzvlášť. 
Rok se s rokem sešel a sezona 2019 je zdárně u konce a sezona 
2020 je již za dveřmi. Proto bych se rád s vámi podělil o mé 
výsledky za rok 2019. V této sezoně jsem se zúčastnil 22 podni-
ků po celé České republice. A to konkrétně v seriálech Mistrov-
ství Moravy, Mezinárodní mistrovství České republiky Juniorů 
a Mezinárodní mistrovství České republiky a několika menších 
podniků. 
 V seriálu Mistrovství Moravy, ve kterém jsem závodil  
v kategorii MX2Junior a který jsem měl velmi dobře rozjetý až 
do posledního podniku, který se konal v Opatově u Svitav, mi 
nepřálo štěstí! Tehdy jsem během finálové jízdy po startu upa-
dl a způsobil si zranění, s nímž jsem již nebyl schopný závod  
dokončit, a tím si tak zapříčinil bodovou ztrátu, která mě odsu-
nula na konečnou 6. pozici v celém seriálu. 

 V seriálu menšího ražení jsem zvládl obhájit 2. místo  
z loňského roku. V seriálu Mistrovství České republiky Juniorů  
a Mistrovství České republiky jsem bohužel nemohl absolvovat 
kompletně celý seriál, a to z důvodu finanční a zdravotní nároč-
nosti, který si tento sport žádá při takovém množství závodů. 
Proto bych tímto chtěl poděkovat všem svým sponzorům, celé 
své rodině, přítelkyni. Dále samozřejmě lidem, kteří při mně  
stojí a v neposlední řadě také všem mým věrným fanouškům.  
 V sezoně 2020 plánuji startovat v celém seriálu Mistrovství 
České republiky Juniorů a taktéž Mistrovství České republiky, 
Mistrovství Moravy a v několika dalších přípravných podnicích.  
A proto započala intenzivní fyzická i materiální příprava na  
nadcházející sezonu již koncem loňského roku. Doufám tak, že 
moji věrní příznivci a milovnicí tohoto sportu se mnou zůstanou 
nadále a v letošní sezoně společně oslavíme mnoho úspěchů. 

S pozdravem Tomáš Riedl 
foto: archiv Tomáše Riedla

Motokros

Přikrmování ptáčků

Přestože je letos mírná zima, ptáčci jsou stále hladoví. Od začát-
ku prosince chodíme pravidelně v pětidenních intervalech sypat, 
letos již do 22 krmítek, slunečnicová semínka. Trasa začíná na 
okraji Grynglete, kde máme 9 krmítek. Dále jdeme vpravo bio-
koridorem (4 krmítka) na Brusnou. Zde po všech mezích nad 
Nádražní ulicí máme dalších 9 krmítek. 

 Začátkem sezony jsme všechna krmítka vyčistili a vydesin-
fikovali. Naše tolik potřebné „vycházky“ jsou dost náročné.  
Na začátku asi 5 km dlouhé trasy váží batoh plný slunečnice 
15 – 16 kg. 
 Nákup semínek sponzoruje obec z podpůrných programů. Na 
jaře se nám ptáčci jistě odvděčí zpěvem a pomohou s likvidová-
ním neužitečného hmyzu. 
                                        Jana Holinková, ZO ČSOP Bludov                                                                       
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