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NOUZOVÝ STAV V ČR A KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ MAJÍCÍ VLIV NA ŽIVOT V OBCI

Vzhledem k neustále se měnící situaci, kdy se zavádějí konkrétní opatření, která mají zpomalit 
šíření koronaviru, nemá smysl zde uvádět ta, která platí k datu uzávěrky Bludovanu.
Všem doporučujeme sledovat následující informační kanály:
•   hlášení místního rozhlasu (možno se přihlásit k odběru hlášení emailem, 
    a to na stránce www.bludov.cz/Obecni-urad/Hlaseni-rozhlasu/)
•  obecní webové stránky www.bludov.cz
•  facebookový profil Bludnovinky www.facebook.com/bludnovinky

Situace je mimořádná závažná, většina z nás nic takového nikdy nezažila. 
Právě v tuto dobu se ukazuje, jak potřebné je být ukázněný a umět 
se podřídit rozhodnutím a opatřením, a to i těm, která se nám třeba 
nelíbí a omezují nás, ale mají za cíl pomoci vše zvládnout.
Prosíme proto:
•  noste roušky ve všech veřejných prostorách – na ulicích, 
   v obchodech, na chodbách bytových domů apod.,
•  neopouštějte domovy mimo nezbytné situace 
   (zaměstnání, lékař, nezbytný nákup, příroda),
•  buďte ohleduplní vůči svému okolí.

Přejme si vzájemně dostatek sil, zdraví a dobré nálady, 
abychom v pořádku zvládli výjimečnou situaci.
Redakce Bludovanu

Lukáš Hejlík přivezl LiStOVáNí
Jedna z posledních akcí, která se v kulturním domě konala, bylo 
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. V literárním pořadu známý herec 
představil knihu Fredrika Backmana nazvanou Co by můj syn 
měl vědět o světě. Zábavný, dynamický přednes tak zaujal desítky 
diváků. Hejlík si vystačil se stolem, telefonem a reprobednou. 

Tento minimalismus však neubral na skvělé interpretaci díla,  
v němž autor vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů 
jednadvacátého století. 

bh
foto: Josef Baslar
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ZMĚNA TERMÍNU SVOZU PLASTŮ A TETRAPAKŮ

ČOV Bludov

Obecní úřad Bludov informuje občany, že z technických důvodů se posouvá termín svozu plastů a tetrapaků, který měl  
proběhnout dne 15. dubna 2020. Náhradní termín pro tento svoz je stanoven na sobotu 18. dubna 2020.

Děkujeme za pochopení

Vážení spoluobčané, v naší obci máme již od prosince roku 
2006 v provozu ČOV.
 Obec dělá vše pro to, aby čistička dobře fungovala a nezatě-
žovala občany nárůstem nákladů na vlastní provoz. 
 Můžeme říci, že ČOV je bezproblémovým zařízením. Mrzí 
nás však, že si ji v poslední době někteří občané pletou s kom-
postem, popelnicí nebo kafilerií.
 Když se na ČOV objeví králičí hlava, zvířecí vnitřnosti,  
vakuovaný salám nebo hlava z kapra, pak si člověk položí  
otázku „jak?“? Když vám potrubím připlave velká zátka v podo-
bě celého kravského žaludku, řeknete si „kdo a kde“? V letošním 
roce si dokonce kanalizační stoku někdo zaměnil s kompostem 
a poslal tam celá zahradní kolečka nahnilých jablek. Nebude-
me zde vyjmenovávat všechny kuriozity, které občané posílají,  
a nehodlám přikládat ani nechutné fotografie z daného prostředí.
 Žádáme ty občany, kteří nás obohacují podobnými dárky, 
aby si uvědomili, že zkratka ČOV znamená jen a pouze Čistič-
ka Odpadních Vod. Není to kompost, komunální popelnice ani  
kafilerie. Uvědomte si prosím, že všechny tyto „dary“ musí 
někdo ručně vybrat z ochranného česlového koše. Dámské hy-
gienické pomůcky, které se dostanou přes česla do čerpadla se 
v něm přemění v pevný igelitový pás, který se v čerpadle spe-
če a namotá. V lepším případě pouze vyhodí ochranu čerpadla. 

Pro vaši informaci cena nového čerpadla se pohybuje kolem sta  
tisíc Kč, v této částce však není zahrnuta výměna, ani případné 
převinutí poškozeného čerpadla. Žádáme tedy všechny občany  
o rozumný přístup k veřejnému majetku. Každé neplánované 
zvýšení nákladů na provoz ČOV se bude odrážet v nákladech na 
stočném. 
Žádáme tedy občany o zamyšlení se při vyhazování odpadků.

                             Jaromír Berka, referent správy majetku

9. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 9. března 2020 se konalo 9. jednání obecního zastupi-
telstva. Proběhlo v kulturním domě od 18:00 do 20:30. Přítom-
no bylo všech 15 zastupitelů. Schůzi řídil starosta Pavel Ston, 
ověřovateli zápisu byli zvoleni Jaroslav Balhar a Milan Klimeš. 
Zápis, z nějž převážně vychází tento článek, vyhotovil tajemník 
OÚ Zdeněk Kolínek. Až na jedno hlasování byla všechna ostatní 
jednomyslná. Starosta informoval o splnění všech úkolů zada-
ných minulými zasedáními zastupitelstva.

Zpráva o činnosti rady a zápisy výborů
Od prosincové schůze zastupitelstva se rada obce sešla třikrát. 
Zprávu o její činnosti přednesl Josef Ťulpík. Kromě běžné agen-
dy a materiálů, které předložila zastupitelstvu, se zabývala ce-
nou stočného na rok 2020 a prodejem bytů v Olšankách. Zastu-
pitelstvo zprávu schválilo.
 Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí zápisy z únorových jed-
nání finančního a kontrolního výboru. Předseda kontr. výboru 
Jaroslav Hudlík pochválil práci jeho členky Zdeňky Musílkové.

Schválení účetní závěrky obce Bludov za rok 2019
Nejprve zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu  
č. 18, která řeší konečné změny roku 2019 v příjmové i výdajo-
vé části. Dále rada předložila zastupitelstvu ke schválení účetní 
závěrku obce za rok 2019 včetně účetní závěrky příspěvkových 
organizací MŠ a ZŠ Bludov. Zastupitelstvo schválilo účetní zá-
věrku bez výhrad a připomínek a to v rozsahu: rozvaha – bilan-
ce; výkaz zisku a ztráty; příloha ÚSC; roční zpráva o výsledku 
finančních kontrol; inventarizační zpráva; doplňující informace 
vyžádané schvalujícím orgánem. 

Obecní dotace z dotačního programu
V rámci Dotačního programu obce bylo v roce 2019 rozděleno 
celkem 874.000 Kč, vyčerpalo se téměř vše (nevyčerpáno zůstalo 

1.479 Kč). Zastupitelstvo vzalo přehled čerpání na vědomí.  
Stejně tak vzalo na vědomí přehled o čerpání dotací, jež byly 
poskytnuty přímo z rozpočtu obce v roce 2018 a 2019.
 Dále se obsáhle řešily dotace z dotačního programu na rok 
2020. Komise životního prostředí posuzovala 3 žádosti, komise 
kulturní, mládeže a sportu 22 žádostí, komise sociální a bytová 
2 žádosti. V roce 2019 bylo na dotacích (včetně sociálních, kte-
ré byly tehdy ještě rozhodovány jednotlivě) rozděleno 1.153.000 
Kč, v roce 2020 navrhla rada 1.306.000 Kč (100 tis. Kč na mladé 
hasiče, 60 tis. Kč na zájmovou činnost mládeže, 43 tis. Kč na 
projekty ochrany životního prostředí, 519 tis. Kč na sport, 169 
tis. Kč na kulturní a spolkovou činnost, 165 tis. Kč na velké kul-
turní akce a 250 tis. Kč na pomoc občanům se zdravotním ome-
zením).
 V diskusi – která se zaměřila pouze na okruh velkých kul-
turních akcí - J. Ťulpík informoval, že snahou obce je podpo-
rovat akce, které by se měly stát v obci tradicí s regionálním 
významem. Takovou akcí je Festival dechových hudeb. Dva roky 
obec podporovala tento festival částkou 110.000 Kč. Navrhuje, 
aby návrh komise na rok 2020 ve výši 60.000 Kč byl navýšen  
o 50.000 Kč na 110.000 Kč, stejně jako v letech 2018 – 2019. 
Navýšení výdajů by bylo financováno z rezervy rozpočtu.  
Stanislav Balík vysvětlil, že komise se musela vejít do částky, 
kterou pro program určila rada. Dále objasnil principy, kterými 
se komise řídila. Poté navrhl navýšit navrhovanou částku dotace 
o nejen na festival, ale i na akci Žerotínské slavnosti a 20 let 
Pánů z Bludova, neboť jde v řadě parametrů o srovnatelné akce. 
Navrhl, aby se dotační titul navýšil o celkových 80.000 Kč a ty 
se rovným dílem rozdělily mezi obě akce. Starosta doplnil, že  
z jednání s Bludověnkou vyplynulo, že festival za přispění obce 
ve výši 60.000 Kč nezorganizuje. Návrh S. Balíka podpořil. 
Zastupitelstvo tento návrh schválilo, poté schválilo i rozdělení 
všech ostatních dotací, jak je navrhly komise a rada.
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Mimořádná dotace – TJ Sokol Bludov 
Starosta představil žádost TJ Sokol Bludov o poskytnutí  
mimořádné dotace ve výši 158.926,15 Kč vč. DPH za účelem 
zajištění větrání místnosti herny stolního tenisu nacházející se  
v zadní části sokolovny, a to prostřednictvím systému decent-
rální rekuperace zn. Meltem. Sokol ve své žádosti uvádí, že 
důvodem žádosti je ochrana zdraví všech hráčů a zajištění re-
gulérních podmínek pro soutěžní utkání, která se v herně stolní-
ho tenisu odehrávají. Jedná se o dotaci investiční, je tedy mimo  
vyhlášený dotační program.
 V diskusi Jaroslav Balhar informoval, že o zlepšení podmí-
nek v herně stolního tenisu se hovoří dlouho, herna je vlhká, 
větrání jedním oknem je nevyhovující. Doporučil poskytnutí do-
tace. Poskytnutí dotace slovně podpořili i Milan Klimeš a Jakub 
Jelínek. Zastupitelstvo poskytnutí dotace schválilo.

Odměny zastupitelů obce
Od 1. ledna 2020 nabylo na účinnosti nové nařízení vlády upra-
vující maximální výši odměn zastupitelů, takže je třeba přijmout 
nové usnesení stanovující, v jaké výši budou vypláceny. Starosta 
se v mezidobí od minulého jednání zastupitelstva pokusil vyjed-
nat shodu, aby se téma neotevíralo na každém druhém jednání. 
Rada na tomto základě navrhla, aby od 1.4.2020 byly odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva vypláceny za nejvyšší vyko-
návanou funkci ve výši 50 % z max. odměny stanovené přílohou 
nařízení vlády. Zastupitelstvo tento návrh schválilo. Místostaros-
ta bude nově měsíčně dostávat 17 898 Kč, člen rady 3 977 Kč, 
předseda výboru nebo komise 1 989 Kč, člen výboru nebo komi-
se 1 657 Kč a člen zastupitelstva bez členství v radě či komisích 
a výborech 995 Kč. 

Obecní rozpočet na rok 2020
Starosta obsáhle představil obecní rozpočet na rok 2020. Rada 
rozpočet projednala 17.2.2020, finanční výbor 26.2.2020, který 
doporučil zastupitelstvu rozpočet schválit s několika konkrétní-
mi doporučeními. V následné diskusi tato doporučení předsta-
vil M. Klimeš. Starosta reagoval, že není pravda, že se návrhy  
finančního výboru z minulosti neřeší – postupně se řeší sjezdy 
a rybník v Gryngleti a v rámci finančních možností určitě neza-
padnou a budou se realizovat i požadavky další. Zastupitelstvo 
poté rozpočet schválilo.
 Obec na základě schváleného rozpočtu poskytne z rozpočtu 
dotaci farnosti Bludov ve výši 3,5 mil. Kč na rekonstrukci fasá-
dy kostelní věže kostela sv. Jiří. Zastupitelstvo poskytnutí této 
dotace 14 hlasy (1 se zdržel) schválilo.

Směna obecního pozemku 2172/9 – žadatelé Nimrichtrovi
Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků s Nimrichtrovými, 
jak o tom jednalo na svém prosincovém zasedání. Jde o směnu 
části pozemku 2172/6 orná půda o výměře 8873 m2 ve spolu-
vlastnictví Jiřího Nimrichtra st., Jiřího Nimrichtra ml. a Marka  
Nimrichtra za obecní pozemek 2172/9 orná půda o výměře 8873 
m2 (pronajatý Nimrichtrům, je na něm oplocená obora). Směna 
bude bez finančního vyrovnání, pořízení oddělovacího geomet-
rického plánu a úhradu návrhu na vklad si budou smluvní stra-
ny hradit rovným dílem. Záměr směny byl zveřejněn na úřední 
desce, nepřišla žádná žádost nebo připomínka. Podrobnosti ke 
změně se řešily na minulé schůzi a jsou v předchozí zprávě  
o schůzi zastupitelstva.

Vstup obce do Servisní společnosti odpady 
Olomouckého kraje a.s.
Tento bod představil J. Ťulpík. Rada doporučila zastupitelstvu, 
aby obec vstoupila do akciové společnosti Servisní společnost 
odpady Olomouckého kraje. V diskusi se S. Balík zeptal, co se 
schválením vstupu do akciové společnosti pro obec změní. Na to 
obsáhle zareagoval M. Klimeš, který je předsedou představen-
stva této akciové společnosti. Z jeho vysvětlení vyplynulo, že  

v nejbližší době se nezmění v nakládání s odpady vůbec nic.  
Akciová společnost převezme činnost Olomouckého kraje  
v otázce budoucího nakládání s odpadem, přičemž jejím hlav-
ním cílem bude najít likvidátora směsného komunálního odpa-
du (tedy ne separovaného), protože dle zatím platného zákona 
bude v roce 2024 (možná dojde k posunu) skládkování zcela 
zakázáno. Společnost bude pro všechny své členské obce hle-
dat způsob, jak zajistit likvidaci – zřejmě spalování. Jediné, co 
obec vstup do společnosti bude stát, je zaplacení 3070 ks akcií 
za cenu 15 Kč za kus. Starosta doplnil, že jako výhodu vstupu 
do společnosti vidí v tom, že se bude soutěžit likvidace velké-
ho objemu směsného komunálního odpadu všech zúčastněných 
obcí. J. Ťulpík shrnul, že za 46.000 Kč si obec kupuje příleži-
tost. Zastupitelstvo poté v sérii usnesení schválilo vstup obce do 
společnosti.

Návrh na vyřazení akcií z majetku obce
Rada předložila návrh na vyřazení akcií společností Moravolen 
Šumperk, Severomoravská plynárenská a GMS Praha z majetku 
obce – a to z důvodu, že tyto firmy již neexistují. Akcie dle 
sdělení starosty byly předány do majetku obce občany Bludova  
v rámci tzv. kupónové privatizace. Zastupitelstvo návrh schválilo.

Příspěvek na zvýšené náklady při svatebních obřadech
Zastupitelstvo schválilo nová Pravidla pro poskytování příspěv-
ku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starosty, 
místostarosty, členů zastupitelstva obce a zaměstnanců obecní-
ho úřadu činným při svatebních obřadech. Příspěvek dostanou 
jednou ročně starosta, místostarosta, členové zastupitelstva činní 
při svatebních obřadech a zaměstnanci obecního úřadu zajišťují-
cí výkon svatebních obřadů.

Diskuse
V závěrečné diskusi starosta informoval, že 18.3.2020 v 16.00 
hod. proběhne pracovní zastupitelstvo k projednání Změny č. 3 
územního plánu Bludov za účasti zástupců Urbanistické studie 
Brno.
 Jaroslav Čech informoval, že v případě konání akcí v kultur-
ním domě jsou problémy s průjezdností kolem kostela. Dotázal 
se, co bude se spáleništěm na ul. Ztracená. M. Klimeš odpově-
děl, že spáleniště je na soukromém pozemku, jeho likvidace je  
v kompetenci Městského úřadu Šumperk. Dále požádal o ozna-
čení křižovatky komunikací I/44 na ul. 8. května a místní komu-
nikace na ul. Na Vískách u prodejny Urbana dopravní značkou 
křižovatka ve směru od Šumperka.
 Jana Holinková se z pléna dotázala, jestli rada nesouhlasné 
stanovisko Komise životního prostředí k žádosti paní Mazákové 
o vykácení javorové aleje od Šumperka na Bludoveček a co se 
bude dít s popadanými stromy v lesoparku Gryngle. Starosta od-
pověděl, že stanovisko komise rada bude projednávat. Ke Gryn-
gleti sdělil, že zásah tam proběhl před cca 5 – 6 lety. Další zásah 
je na zváženou. Je to však biocentrum, geograficky vymezená 
oblast, která vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje 
existenci přirozených – tedy v podstatě původních – živočišných 
a rostlinných společenstev. 
 V závěru obsáhle vystoupil z pléna Josef Hruba. Nejprve  
J. Ťulpík přečetl z jeho podnětu dopis ze dne 2.10.1995, který  
J. Hruba obdržel od tehdejšího starosty obce ve věci sporu o ma-
jetkovou hranici. Poté J. Hruba opětovně přesvědčoval na zákla-
dě předkládaných dokumentů zastupitele, aby dovolání k soudu 
v dlouhodobém sporu o spornou hranici pozemku p.č. 1582/1 
(který trvá bezmála 50 let), učinil Obecní úřad Bludov. Staros-
ta reagoval, že celou věc na základě velmi obsáhlých podkladů 
a vyjádření právního zástupce obce projednalo zastupitelstvo 
na prosincovém jednání, přičemž konstatovalo, že obec nemá 
žádné právní prostředky k tomu, aby změnila stávající hranici 
pozemku.

Stanislav Balík ml.
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Investice, opravy a další aktivity obce v roce 2020

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 9. března 
rozpočet obce na letošní rok. Pojďme se tedy společně podívat 
na to, do kterých oblastí budou především nasměrovány finanční 
prostředky v roce 2020.
Nový chodník od Léharovy vily po ulici Kroupova v ceně cca 
Kč 1,5 mil. by měl především zajistit vyšší bezpečnost chodců  
v uvedené lokalitě. Chodník bude doplněn novým veřejným 
osvětlením v hodnotě cca Kč 0,5 mil.
Parkovací stání za OD Jednota pro posílení parkování v centru 
obce vznikne 20 nových parkovacích míst. Bude využito pro-
stranství mezi zpevněnou plochou za OD Jednota a plochou 
zahrádek za panelovými domy. Zrekonstruovaná plocha bude 
doplněna vhodnou zelení. Celkové náklady budou činit cca Kč 
1,2 mil.
Rekonstrukce místní komunikace k Olšankám bude uvedena do 
řádného technického stavu komunikace od chodníku u silnice 
I/11 k bytovým domům za cca Kč 0,9 mil.
Příjezdové komunikace k rodinným domům (jedná se o části po-
zemku od hranice veřejné komunikace, resp. chodníku, po hra-
nici soukromého pozemku, která je ve vlastnictví obce). V letoš-
ním roce chceme pokračovat v budování těchto „sjezdů“, které 
v rámci zkrášlování obce stavíme z přírodních materiálů, tj. v 
žulové kostce. Nákladem cca Kč 0,42 mil. zbudujeme sjezdy na-
vazující na ulici 8. května a na ulici Jana Žižky.
Nový vodovod pro pitnou vodu k obecním bytovkám na č.p. 69, 
jakož i do oblasti Habermannovy vily v hodnotě cca Kč 1,5 mil.
Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu na ulici Jana Žižky 
v lokalitě „U Lip“ v hodnotě cca Kč 0,75 mil.
Revitalizace rybníka Gryngle , kde jsou práce na této vodní nádrži 
dle projektové dokumentace oceněny částkou cca Kč 1,5 mil. Na 
tuto akci chceme využít dotace ze SFŽP ve výši 85% z uznatel-
ných nákladů.
2. etapa vodního hřiště MŠ pro environmentální výchovu dětí  
v hodnotě cca Kč 0,65 mil. Na tyto práce máme již v tuto chvíli 
přiznanou dotaci ze SFŽP ve výši Kč 0,5 mil.
V Základní škole zmodernizujeme šatny (nové skříně) za cca Kč 0,3 
mil. a vybudujeme nový sklad na chodbě školy za cca Kč 0,2 mil.
V rámci zachování kulturních památek chceme nadále pečovat 
o „kulturní dědictví“. Zrekonstruujeme střechu na kapličce sv. 
Anny za cca Kč 0,2 mil. a vyčistíme a zrekonstruujeme sochu 
sv. Rozálie za cca Kč 0,125 mil. Na tyto aktivity se budeme 
snažit získat v průběhu roku nějaké dotace.
V kulturním domě po velkých investicích do rekonstrukcí interié-
rů v minulých letech chceme v letošním roce uvést do náležitého 
technického stavu pánské WC za cca Kč 0,2 mil.
Další úpravy areálu Vlčí důl. Konkrétně se jedná o přízemí hlavní 
budovy, kdy budou v restauraci rekonstruovány vodoinstalace, 
elektroinstalace, demontáž stropního podhledu, opravy omítek, 
nová rekuperace vzduchu, dále rekonstrukce WC muži i ženy, 
rekonstrukce prostor bývalé recepce a chodeb, to vše za cca Kč 
2,0 mil.
Mimořádná dotace obce pro Sokol Bludov na rekuperaci vzduchu 
do herny stolního tenisu ve výši Kč 0,16 mil. zajistí všestranně 
lepší podmínky pro hru, čímž posune tuto hernu na vyšší úroveň.
Dotace obce pro bludovskou farnost na rekonstrukci fasády kos-
telní věže ve výši Kč 3,5 mil. Tvář naší obce, kterou v posledních 
letech tolik oceňují místní občané, pravidelní i náhodní návštěv-
níci, je dominantně ovlivňována veřejnými budovami, zařízeními 

a prostranstvími. Ty jsou jednak, především, ve vlastnictví obce, 
jednak ale také v rukou jiných, v obci sídlících subjektů. Obec 
si toho v minulosti i v současnosti byla a je vědoma. Klíčovým 
pro nás vždy bylo podporovat ty objekty, které jsou otevřeny 
širší veřejnosti a neslouží jen soukromým účelům. Proto celou 
dobu posledních třiceti let, zvláště po požáru v roce 1993,  
investovala obec nemálo prostředků např. do Sokolovny. Proto 
obec výrazně pomáhá financovat rozvoj fotbalového areálu – ať 
už před lety vybudování druhého hřiště či nedávno zásadní re-
konstrukci a rozšíření budovy se šatnami a zázemím v tomto 
areálu. Naprosto zásadní dominantou nejenom centra, ale celé 
obce je kostel sv. Jiří. Kostel neslouží pouze věřícím, ale – po-
mineme-li jeho vizuální rozměr – slouží skutečně celé obci, kdy 
se v něm každoročně konají adventní koncerty, řada koncertů 
dalších, spoluobčané se v něm při pohřbech loučí s našimi ze-
snulými, zvony a hodiny bijí a ukazují čas všem stejně apod. 
Vlastní provoz kostela (topení, elektřina apod.) si hradí farníci 
výhradně z prostředků každotýdenních sbírek, příp. vlastní dob-
rovolnou prací (úklid). Kostel prošel v minulých letech velkou 
rekonstrukcí, která reagovala na vlhkost zdí. Tuto rekonstrukci 
prováděli farníci z velké části své pomocí, peníze na ni vybírali 
mezi sebou. Vzhled kostela, jako významného historického ob-
jektu, je ale do značné míry ovlivněn obrovským necitlivým zá-
sahem v roce 1949, kdy byl nově omítnut tehdy módní břízolito-
vou fasádou (včetně omítnutí soklu zcela nevhodným teraccem, 
které po letech způsobilo velkou vlhkost). Tento typ fasády ale 
zásadně znehodnocuje historickou hodnotu budovy. Jedná se  
o poslední velkou veřejnou stavbu v obci (radnice, kulturní dům, 
školní budovy, sokolovna, sportoviště), která neprošla v posled-
ních desetiletích zásadnější opravou vnějšího, viditelného pláště. 
Je nachystán projekt, v jehož důsledku by byl kostelu navrácen 
vnějškově jeho původní vzhled. Náklady jsou ovšem pro farnost 
žijící v zásadě z dobrovolných příspěvků farníků, nepředstavitel-
né. Nabízí se, aby obec využila mimořádného příjmu z prodeje 
kdysi restituovaného majetku hospody Na Nové (Kč 3,1 mil.)  
a aby těmito financemi pomohla zahájit několikaletý proces ob-
novy vnějšího pláště kostela. Začalo by se tím nejnáročnějším 
na přípravu (lešení apod.) – věží. Při této příležitosti by se k pů-
vodnímu historickému vzhledu kostela navrátily i věžní hodiny 
ve své původní kráse.
Po rekonstrukci vnějšího pláště budovy Penzionu bude tato bu-
dova v letošním roce vybavena novým výtahem, který bude, na 
rozdíl od původního, oboustranný, v hodnotě cca Kč 1,2 mil.
Oprava cisterny na podvozku Tatry 815 pro výjezdovou jednotku 
našich hasičů bude stát obecní rozpočet Kč 1,5 mil.
Rekonstrukce prostor bývalé obecní kotelny na zázemí, šatny  
a sprchy, jednak pro pracovníky OLB a jednak odděleně pro 
sportující na přilehlých hřištích. Dle připravené projektové 
dokumentace bude tato akce zrealizována nákladem cca Kč  
3,5 mil.
Co se týká „péče o vzhled obce a veřejnou zeleň“ chceme udržet, 
dovoluji si tvrdit, nadprůměrnou úroveň obecní zeleně, odpoví-
dající lázeňské obci. Proto zahrnuje rozpočet obce, ve srovnání 
se skutečností 2019, nepatrně navýšenou částku pro údržbu ze-
leně OLB ve výši Kč 3,1 mil.
Veřejné pohřebiště – poté, co jsme postavili novou hřbitov-
ní zeď, nasvětlili prostor hřbitova, opravili márnici i centrální 
kříž, budeme pokračovat v budování chodníčků v žulové kostce.  
Letos připojíme chodník za cca Kč 0,2 mil.
Na přípravu nových investic je v rozpočtu obce zahrnuto Kč 0,8 
mil. do nových projektových prací, architektonických a urbanistických 
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Vzpomínka

   Dne 26. března 2020 by se dožil 81 let pan 
Jaroslav Snášel. 
Vzpomínáme a nezapomínáme. Dcery Marie, 
Jaroslava, Blanka a Věrka s vnoučaty  
a pravnoučaty. Děkuje za vše manželka.

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

Jen věčné světlo vzpomínky  
mi stále zachovejte.

Dne 7. dubna 2020 vzpomeneme  
8. smutné výročí úmrtí pana 
Jaroslava Šnajberka. 
Vzpomíná rodina.

Koronavirus zasáhl do kulturního života

OPRAVA TERMÍNŮ AKCÍ V KALENDÁŘI

Březnové dny poznamenala omezení, která vydala Vláda České 
republiky v souvislosti se šířením koronaviru. Ta v první vlně 
zasáhla kulturní a společenský život. Zrušeno bylo představení 
Divadla Artur nazvané Hodina duchů, nekonal se ani festival 
Noc piva, či cestopisná přednáška Vyprávění o cestě z Vietnamu 
do Čech na motorkách Svatopluka Měrky a Jana Veselého. 
 Zatímco u cestopisné přednášky se o náhradním termínu ko-
nání neuvažuje, divadlo Hodina duchů už má nové datum, kdy 
se odehraje. Nový termín je stanovený na 20. května. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud se ale někdo z jakéhoko-
liv důvodu rozhodne pro jejich vrácení, může tak učinit v kan-
celáři KD. Současně zájemci o představení mají nadále možnost 
zakoupit vstupenku v předprodeji za výhodnější cenu. 
 Také festival Noc piva se přesouvá z původního březnového 
data na sobotu 2. května. I zde zakoupené vstupenky zůstávají 
platné a zájemci mají nadále možnost kupovat lístky v kanceláři 
KD.  
 I další pořadatelé akcí, jako jsou Lázně Bludov, žádají své 
příznivce, aby sledovali webové stránky. Plánované akce, za  
jejichž přípravou stojí spousta práce, nadšení a energie, zatím  
rušit nechtějí. Nicméně situace je nejistá, proto si vyhrazují  
právo na programové změny. 

DATUM NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

30.4.2020 Vernisáž Automatická  
kresba Lenky Havlíkové kinosál KD

2.5.2020 Noc piva kulturní dům

14.5.2020 Intimní pohled na péči Charity 
v černobílé fotografii Jindřicha 
Buxbauma

kinosál KD

16.5.2020 Odpoledne s muzikou a nový 
rekord zahrada KD

20.5.2020 Hodina duchů - Divadlo Artur kulturní dům

22.5.2020 Žerotínské slavnosti  
a 20 let Pánů z Bludova nádvoří a park zámku

12.6.2020 Letní kino zahrada KD

4.7.2020 Letní kino zahrada KD

25.8.2020 Letní kino zahrada KD

5.9.2020 XXVIII. Výšlap za bludovským 
špekáčkem okolí Bludova

20.9.2020 Nejstarší řemeslo - divadelní 
představení kulturní dům

23.9.2020 Francouzský večer kinosál KD

24.9.2020 Krejčovská pohádka kulturní dům

26.9.2020 Vinobraní kulturní dům

4.10.2020 Lotrando a Zubejda - pohádka kulturní dům

7.11.2020 Jak se čerti ženili - pohádka kulturní dům

24.11.2020 O chaloupce z perníku - pohádka kulturní dům

29.11.2020 I. adventní koncert, výstava  
a svěcení betlému v KD

kostel sv. Jiří,  
kulturní dům

5.12.2020 Mikulášská besídka pro seniory kulturní dům

6.12.2020 II. adventní koncert,  
Mikulášská besídka pro děti

kostel sv. Jiří,  
kulturní dům

13.12.2020 III. adventní koncert kostel sv. Jiří

19.12.2020 IV. adventní koncert - vánoční 
recitál Věry Martinové kulturní dům

21.12.2020 Zpívání u stromu nádvoří zámku

Vážení čtenáři, spoluobčané. V bludovském kalendáři  
pro rok 2020 došlo k posunutí akcí v měsíci prosinci.  

Současně se v průběhu roku mění i některé další termíny, 
proto pro přehlednost přinášíme upravenou aktualizaci.  

Také situace s šířením koronaviru „zamíchala“ kulturním děním 
a řada akcí již byla zrušena hned v měsíci březnu.  
Pořadatelé akcí si také vyhrazují právo na změny  
v dubnu i v květnu. Situace je nejistá a nikdo neví,  

kdy přesně se vrátí život do normálních kolejí.

studií. V tom např. PD na nový chodník na ulici 8. května ve 
výši Kč 0,38 mil.
Abychom reagovali na rostoucí problematiku sucha, zadali jsme 
zpracování odborné studie k zadržování vody na katastrálním  
území naší obce za Kč 0,36 mil.
V loňském roce se velice osvědčila sociální výpomoc potřebným. 
Proto i v letošním rozpočtu obce je na tyto účely pamatováno 
s částkou Kč 0,25 mil. Finanční prostředky na tyto účely byly 
získány z dobrovolných úspor na odměnách neuvolněných  
zastupitelů obce.
Protože také v roce 2020 evidujeme zvýšený zájem o dotace  
z „Podpůrných programů obce“, je v zájmu podpory spolkové 
činnosti v obci a také díky úsporám z odměn neuvolněných za-
stupitelů do rozpočtu obce zapracován navýšený příspěvek do 
obecních dotací ve výši Kč 0,946 mil.

Jsem přesvědčen o tom, že schválený rozpočet obce je vyváže-
ný, protože rozděluje finanční prostředky do všech sfér života 
obce a že tudíž přispěje k tomu, abychom kvalitu života v naší 
obci také v roce 2020 posunuli o kousíček kupředu. 
 Rozpočet ovšem vznikal v době, kdy jsme netušili nic  
o tom, jak výrazně náš život omezí koronavirová epidemie. Už 
nyní (20. března) se hovoří o škrtech ve státním rozpočtu apod. 
Chci vás ujistit, že je Bludov nachystán i na takovou situaci. 
Rozumné hospodaření minulých let vytvořilo solidní finanční 
rezervu, se kterou můžeme pracovat. Případně samozřejmě bu-
deme schopni rozhodovat o tom, co je a není nezbytné z inves-
tic naplánovaných na letošní rok. Jsem přesvědčen o tom, že to 
společně zvládneme.
                             Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Bludovské panství koupilo 27. dubna 1568 olomoucké biskupství, v jehož majetku zů-
stalo pouhých pět let. Za tu dobu se vystřídali na biskupském stolci dva biskupové  
– Vilém Prusinovský z Víckova a Jan XVII. Grodecký.
 Vilém Prusinovský z Víckova byl v letech 1565–1572 olomouckým biskupem.  
Narodil se v roce 1534 příslušníku starého moravského šlechtického rodu Mikuláši  
Prusinovskému z Víckova a Anně ze Mstěnic. Studoval v Římě, kde se seznámil tehdy 
módními protireformačními trendy. Po návratu do českých zemí se stal nejprve proboš-
tem brněnské kapituly, poté i kapituly litoměřické. Olomoucká kapitula jej 8. března 
1565 zvolila 39. olomouckým biskupem. Při volbě slíbil, že vybuduje a bude vydržovat 
kněžský seminář. V roce 1566 pozval do Olomouce jezuity a založil jezuitskou kolej 
– a stal se tak zakladatelem druhá nejstarší univerzity v českých zemích (v tradici této 
jezuitské koleje totiž po různých přerušeních dnes pokračuje Univerzita Palackého). 
Zemřel 16. června 1572 v Kroměříži ve věku 38 let, pochován je v olomouckém kostele 
Panny Marie Sněžné. 
 Jeho nástupcem se stal Jan XVII. Grodecký (biskupem v letech 1572–1574). Narodil 
se v roce 1525 – ve Slezsku v Těšíně či v Brodech. Pocházel rovněž ze šlechtického 
rodu, Grodeckých – byl synem Matěje a Heleny, roz. Staroveské. Vzdělání získal na 
několika místech Evropy – v Krakově, Římě a Padově. Po návratu se stal olomouckým 
kanovníkem, děkanem hlohovské kapituly, kancléřem kapituly vratislavské a proboštem 
kapituly brněnské. 30. prosince 1571 ho Vilém Prusinovský jmenoval svým generál-
ním vikářem. Tiskem vydal katecheze sv. Cyrila Jeruzalemského. Byl naladěn stejně 
jako jeho biskup Vilém – podporoval protireformační diecézní synodu a jezuity v Brně  
i Olomouci. Měsíc po smrti biskupa Viléma byl 16. července 1572 zvolen jeho nástup-
cem. Papež volbu potvrdil 19. listopadu 1572, na biskupa byl v Olomouci vysvěcen na 
konci ledna 1573 v Olomouci. V úřadu dokončil založení jezuitské olomoucké koleje 
a zasloužil se, aby získala univerzitní práva. Po roce – 16. ledna 1574 – náhle ve věku 
49 let zemřel. 
 Další biskup zemřel za rok, další po dvou letech episkopátu. To už se otevřeně mlu-
vilo o tom, že na olomouckém biskupství řádí travič. Původně se totiž mělo za to, že 
Vilém Prusinovský zemřel v důsledku ledvinové choroby, nicméně poté se ukázalo, že 
byl první z oběti „biskupotravce“ Philopona. Vilém i Jan Grodecký jím byli otráveni.
 Jan Philopon Dambrovský byl děkanem olomoucké kapituly v letech 1577–1585.  
Po svém zatčení v roce 1585 se během výslechů přiznal k otrávení čtyř biskupů – počínaje právě Vilémem Prusinovským, přes Jana 
Grodeckého, Tomáše Albína až po Jana Mezouna z Telče. 3. února 1586 ho olomoucký církevní soud odsoudil, zbavil kněžství  
i všech úřadů. Biskup Stanislav Pavlovský ho nakonec vydal světské spravedlnosti, takže byl zřejmě v roce 1586 popraven mečem.
 Z oněch pěti let vlády olomouckých biskupů v Bludově nemáme mnoho zpráv o konkrétních událostech. Od biskupa Viléma zís-
kali bludovští poddaní výsadu, že nebudou muset vozit pro vrchnost dříví od Raškova. Výměnou za to měli síct a sušit louku, která 
patřila k bludovském panskému dvoru. V roce 1572 byla od bludovského panství odloučena Temenice, která připadla Odkolkům z Újezdce. 
 S Odkolky měl majitel bludovského panství v té době řadu sporů – šlo o pobrané jedlové špalky, o neoprávněné sekání jedlového 
dříví v bludovských lesích. Literatura odhaduje, že snad mohlo jít o 2000–3000 plnometrů jedlového dřeva, kterého tehdy evidentně  
v bludovských lesích rostlo hodně. Z roku 1571 pak pochází první zpráva o bludovské myslivosti a lesním personálu – v bludovských 
lesích tehdy žila jelení zvěř; byl v nich ustanoven i hajný (evidentně pro panské lesy), kterému prý Odkolek bránil ve výkonu úřadu 
v lese u kostelíčka.
 V roce 1572 projevilo město Šumperk zájem koupit celé bludovské panství, nicméně k nákupu nakonec nedošlo. V úterý  
28. dubna 1573 prodal Jan Grodecký „pustý hrad Bludov s rybníky a rybnisky, rolemi zoranými, s lidmi usedlými i zběhlými, s robo-
tami, platy a činžemi, jakož i se vším plným právem a panstvím i veškerým příslušenstvím té vesnice tak, jak to sám užíval“. Panství 
za 12.000 zlatých koupil Jan z Boskovic. Při prodeji panství si ale olomoucké biskupství ponechalo v rukou tzv. kostelní podací, 
patronátní právo nad farou – především právo určovat, kdo bude ve farnosti farářem (na druhou stranu i povinnost financovat stavbu 
či opravu kostela). Olomouckým biskupům zůstalo toto právo dalších více než dvě stě let až do roku 1794. Byl to zřejmě nejvýznam-
nější čin, kterým se olomoučtí biskupové zapsali do bludovské historie. Důležité totiž bylo, že jim ono patronátní právo náleželo  
v době předbělohorské – protože tak se asi stalo, že bludovská fara zůstala v katolických rukou a že až téměř do bitvy na Bílé hoře 
byl v Bludově i katolický farář, byť se možná o kostel dělilo vyznání více. O tom ale budeme více psát příště, stejně jako o tvrzi, 
která byla postavena na místě dnešního zámku.
Prameny a literatura:
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská, II. Okres šumperský, staroměstský, vízmberský, Brno 1932.
Jan XVII. Grodecký (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_XVII._Grodeck%C3%BD).
Jan Philophon Dambrovský (https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Philopon_Dambrovsk%C3%BD).
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.
Vilém Prusinovský z Víckova (https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Prusinovsk%C3%BD_z_V%C3%ADckova).
Vilém Prusinovský - Arcibiskupství olomoucké (https://www.ado.cz/arcidieceze/historie/posloupnost-biskupu/vilem-prusinovsky).

Stanislav Balík ml.

Bludovští vládcové XIII. – olomoučtí biskupové (1568-1573)

Náhrobek Viléma Prusinovského kostele Panny 
Marie Sněžné v Olomouci, zdroj Wikipedia
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ZŠ Bludov

Projektový den – Rytířské hry
Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s důležitými 
rytířskými dovednostmi a přiblížit jim tak netradičním 
způsobem život středověkého šlechtice. V průběhu ce-
lého dne si školáci vyzkoušeli několik disciplín (zápas, 
lukostřelbu, šerm,…), které byly základem rytířského vý-
cviku. Žáci testovali své schopnosti, dovednosti i tvořivé 
myšlení, učili se spolupráci, koordinaci a vzájemnému 
respektu.  
 Evropská šlechta měla v průběhu středověku jedno-
duchý úkol – bojovat za svého pána.  Proto i první hodina 
byla věnována základním dovednostem v neozbrojeném 
boji. Děti si vyzkoušely náročná cvičení, která ověřila  
jejich fyzickou zdatnost a tělesnou koordinaci.
 V další hodině se žáci zabývali symbolikou. Symbolika  
je důležitým aspektem celého středověku, z tohoto důvodu  
si i děti vyzkoušely navrhnout vlastní erb. Teprve po návr-
hu vlastního erbu jim byly podány informace o heraldice.  
 Děti si také vyzkoušely sestavit a obléct středověkou 
plátovou zbroj. Diskutovali jsme také o tom, jak je možné 
touto zbrojí proniknout, a k jakému účelu sloužily přine-
sené zbraně (meče, sekery, kladivo, luk,...).

 V poslední hodině byl uspořádán turnaj. Žáci 
byli rozděleni do týmů, které spolu bojovaly bez-
pečnými zbraněmi. Jednalo se o tzv. turnaj na kle-
not, kdy žáci bránili klenot svého týmu a pokoušeli 
se o klenot připravit protivníkův tým. 
 Celý den školáky provázel také odborník z pra-
xe v historickém kostýmu. Děti měly možnost si 
během dne prohlédnout a vyzkoušet velké množ-
ství historicky věrných replik zbraní i zbrojí. 
 Celý den probíhal bezproblémově, žáci se bavi-
li a v kolektivu vládla soutěživá nálada. Při bojo-
vých disciplínách se žáci povzbuzovali a vzájemně 
podporovali. Od dětí se nám dostalo velmi dobré 
zpětné vazby a celý den byl dětmi velmi chválen. 
Přínosem pro žáky jistě budou osobní vzpomínky  
a prožitky.  
 Ondřej Drtil
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Školní kolo recitační soutěže
Jako každý rok i letos proběhl další ročník recitační soutěže. Nejprve si žáci sami připravili básničku, kterou odpřednášeli  
v rámci třídního kola. Poté někteří z nich postoupili do kola školního, kde je čekalo vystoupení před porotou. Všechny děti svou 
báseň krásně odrecitovaly a zasloužily si velký potlesk publika.
 Letošního ročníku se ze všech tříd zúčastnil velký počet soutěžících, proto byla vyhodnocena první tři místa z každého ročníku  
a tady jsou jména výherců:

1. ročník: 1. Tereza Píšková, 2. František Dorna, 3. Josef Hudos
2. ročník: 1. Adéla Lümelová, 2. Adam Směšný, 3. Táňa Hájková a Antonín Snášel
3. ročník: 1. Eva Pavelková, 2. Ondřej Janíček, 3. Zuzana Schauerová
4. ročník: 1. Matěj Maus, 2. Gabriela Janzová, 3. Eleni Honemannová
5. ročník: 1. Liliana Kulhajová, 2. Amálie Vojteková, 3. Monika Geprtová

Do okrskového kola však mohou postoupit z každé kategorie 
pouze dva soutěžící. Naši školu proto budou reprezentovat tito 
žáci:
0. kategorie – 1. ročník: Tereza Píškova, František Dorna
1. kategorie – 2. a 3. ročník: Adéla Lümelová, Eva Pavelková
2. kategorie – 4. a 5. ročník: Liliana Kulhajová, Amálie Vojteková

Přejeme jim hodně úspěchů!
   Blanka Pavelková



Bludovan 9

Bludovan 3/2020

Na obecní schůzi 9.3.2020 pan Hruba z pléna požádal pana sta-
rostu, aby přečetl v závěrečné diskuzi stížnost na neoprávněnou 
stavbu plotu ze dne 2.10. 1995. U rodiny Frankovy dne 26.7. 
1995 dále přečtení zápisu ze dne 12.5. 1993 za okresní úřad Ma-
rie Swiatková a JUDR Miloslav Krejčí, kde se konstatuje:  
 Dne 26.7.1995 jsem podal stížnost na počínání Jiřího Franka, 
který postavil plot na parcele číslo 1582. Obdobná stížnost byla 
doručena Obecnímu úřadu v Bludově ještě 30.7. 1995, ve kterém 
jako adresát je uvedeno „všem členům Obecního zastupitelstva 
Bludov“. Bylo zjištěno, že stavbu oplocení na parcele č. 1582  
v k. ú. Bludov povolil obor výstavby a životního prostředí Obec-
ního úřadu Bludov dne 17.11.1984, neboť žadatel doložil výpi-
sem z katastru nemovitostí, že parcela č. 1582 je jeho vlastnic-
tvím. Vaši stížnost jsem předložil k rozhodnutí obecní radě, která 
je příslušná rozhodovat o stížnostech občanů podle § 45 písmene 
c) zákona č. 367/1990 sb. o obcích. Obecní rada usnesením ze 
dne 11.9.1995 číslo 298/R/95 vzala moji žádost na vědomí s tím, 
že jde o bezpředmětnou záležitost.
 Obec má k dispozici červeně dokreslené vyhotovení vytvá-
řející díl D k parcele 492/34 vedený šikmo před obecní cestu od 
pozemku stěžovatelů – původní číslo 490/ 17 na hranici na hra-
nici pozemků sousedů Frankových. Originální doklad o tom, kdy 
k takovému zaměření hranice došlo a zda k takovému zaměření 
byl dán souhlas stavebního úřadu však neexistuje a z praktického 
pohledu se takové zaměření respektive vytčení hranice jeví jako 
zcela nevhodné a neúčelné.
 Skutečností zůstává, že vytýčením hranice nynější parcela  
č. 1582 sešikmením přes obecní cestu  parc. Č. 1570 došlo ke 
ztížení přístupu do nemovitosti manž. Hrubových . Na sešikme-
né části parc. 1582 pak stála hranice metrového dříví, která ztíži-
la vjezd do garáže manž. Hrubových.
 Prošetřující orgán spatřuje pochybení zejména v chybějící 
dokumentaci kdy a za jakých okolností a zda na základě přísluš-
ných vyjednávání, případně povolení došlo oprávněně k vyzna-
čení sešikmené hranice parc. č. 492/34 díl D, nyní označená jako 
parc. č. 1582.

Josef Hruba

Dále pan Hruba upozornil, že rodina Franková nedostala povole-
ní k postavení plotu na obecní cestě ze dne 9. 10. 1989, kde byla 
odkázaná na soud, stejně tak ze dne 16. 2. 1990 vedoucím ONV 
Ing Jaroslavem Horákem, dále ze dne 22. 5. 1990 Katastrálním 
úřadem SG Šumperk vedoucím Ing Kamlerem Josefem: nesrov-
nalosti proti vlastnictví nutno řešit soudně, také ze dne 15.11. 
1990. Oplocení v současné době nepovolit. Na vědomí MěNV 
Šumperk odbor výstavby Ing Reichl. Dále ze dne 11.10. 1993 
vyhlášení platnosti operátu ZMVM z r. 1986 se stává původní 
operát neplatným Ing Kamler Josef ředitel SG Šumperk.
 Rodina Franková dostala povolení v roce 1994 jen k opravě 
oplocení a ne k postavení nového plotu na sporné šikmině.
 Pan Hruba předal všem členům obecního zastupitelstva sní-
mek pozemkové mapy z let 1965 – 1997, kdy cesta vedla celou 
ulicí. Dále náčrt pana Balatky z roku 1973, dle kterého rodina 
Frankova postavila oplocení svého pozemku. 
 Dále měřičký náčrt na vytýčení hranic pozemku předložený 
rodinou Frankovou  ze dne 27.9.1988 – 9.11.1988 na přístavbu, 
kde žádná šikmina neexistuje.
 Dále usnesení obecního zastupitelstva, které schvaluje prodej 
části parcely v roce 1999 Jiřímu Frankovi ml. A tím zvětšuje 
parcelu proti kupní smlouvě z roku 1972 v rozloze 734m2. Nyní 
vlastní 807m2. 
 Rodina Hrubova se ptá, jak je možné, že rodina Frankova 
do nástupu Judr. Sedláčka na post starosty vlastní pozemek jen  
o výměře 734m2 a nyní je vlastníkem 807m2.
 Díky tomu rodina Hrubova přichází o část jediné příjezdové 
cesty ke svému pozemku.
 Tímto se omlouvám všem slušným občanům obce Bludov, 
že musím řešit tenhle spor v Bludovanu, protože já nejsem žád-
ný lhář. Prodej cesty rodině Frankové zavinila především obec 
Bludov. Paní Zlata Franková požádala představitele obce, aby 
vrátili hranice pozemku tam, jak to koupili v roce 1972 na vý-
měru 734m2. Zajímá mě, proč obec nežádá paní Z. Frankovou  
o vrácení pozemku o výměře 73m2, kterou dnes vlastní navíc.
Proč na Obecním úřadě neměří občany stejným metrem?

15.3.2020 Hruba Josef

Stížnost na neoprávněnou stavbu
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Skautské „Vaření na sněhu“ zase bez sněhu

Sešli jsme se, jako vždy, u naší skautské klubovny, kde jsme 
pobrali veškeré sekyrky, rýče, pily, ale především kotlíky, ve 
kterých jsme měli vařit. Bylo to ve výjimečném datu – 29. února 
2020. Pod Petrovicí, na místě konání akce jsme si sundali batohy 
se surovinami a šli jsme si zahrát hru, která měla rozhodnout  
o tom, kde a kdo bude vařit, protože mít dobré místo na vaření 
je neméně důležité. Hráli jsme ve čtyřech předem domluvených 
skupinách. Hra spočívala v tom, že každá skupina dostala dvacet 
lístečků a ty jsme si mezi sebou museli brát. Problém byl v tom, 
že byla strašná zima a rukavicemi jste nemohli papírek vzít, pro-
to jste je museli brát rukama, které jsme měli velmi zmrzlé. Na 
konci hry byla místa vaření rozdělená a šlo se na věc. 
 Bylo nutné vykopat ohniště a nasbírat co nejvíce dřeva. To 
je totiž základ. Jakmile ohně hořely, mohli jsme se dát do vaření 
eintopfu (to byla polévka, kterou jsme měli uvařit). Vše probí-
halo naprosto hladce, ale že by to byla brnkačka, to říct nemůžu. 
Například ohně museli všichni stále udržovat a nikdy jste přesně 
nevěděli, jak je pokrm horký. Po několika hodinách vaření jsme 
měli konečně hotovo. 
 Přinesli jsme naše výtvory odborným porotcům, ti ochutnali 
a pak posoudili, jak se nám jídla povedla a následně jsme si je 
mohli sami sníst. Poté jsme všichni museli zahladit ohniště, aby 

nikdo nepoznal, že jsme tu byli. Pokud se vám ohniště nepo-
vedlo zahladit dokonale, mohli jste přijít o body. Následovalo 
vyhlášení, kde jsme za naše výtvory získali různé ceny a šli jsme 
domů. Škoda, že letos zase nebyl sníh – ale i tak jsem si vaření 
moc užil a už teď se těším na další ročník.

br. Adam Kašpar
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

(foto: Martin Dostál – Roy)

Obec Bludov a Charita Šumperk srdečně zve  
na výstavu fotografií 

 Intimní pohled na péči Charity v černobílé fotografii Jindřicha Buxbauma
Fotografie Jindřicha Buxbauma zachycují pečovatelky a zdravotní sestřičky Charity Šumperk při jejich každodenní 

práci v domácnostech uživatelů a pacientů, za kterými často putují i desítky kilometrů.  
Co domácnost, to jiný životní příběh. Všechny ale spojuje potřeba láskyplné péče a to nejen o tělo, ale i o duši.

Mimořádně Jindřich Buxbaum fotil pro Charitu Šumperk její pečovatelské a zdravotní služby 
na Šumpersku, Hanušovicku a Staroměstsku.

Vernisáž výstavy se uskuteční 
14. května 2020 v 18 hodin  

v kinosále KD Bludov a bude probíhat 
v termínu  14. 5. až 14. 6. 2020.

Jindřich Buxbaum, ač vzděláním technik, od dětství tíhne 
k umění a obzvláště k fotografii. Narodil se v roce 1953  
ve Šternberku a velkým vzorem mu byl otec, který zažil 

léta genocidy v terezínském ghettu a v Osvětimi.
Židovství je pro něj dominantním motivem  

a plně se sám k němu hlásí.  
Rád se aktivně účastní všedních i svátečních chvil  

své komunity jak u nás, tak v zahraničí a je jejich přirozenou 
součástí. Proto smí fotografovat na místech, kam je běžným  

lidem vstup zapovězen. Tématem většiny Buxbaumových 
fotografií je tedy život židovské komunity.
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SLUŽBA LIDEM - ŠITÍ ROUŠEK
Milí spoluobčané, 
SLOUŽÍM je skautské heslo, které by nás skauty mělo provázet celým životem 
a nejlépe být naplňováno v době, kdy je naše pomoc nejvíce potřeba. V aktuální 
situaci toho možná není mnoho, co můžeme udělat kromě prevence při vyhýbání 
se zbytečným kontaktům, ale pomáhat přeci jen můžeme. 
 
Zapojili jsme se do okresní skautské iniciativy pro šití roušek a zásobování pracovišť, 
kde jsou nejvíce potřebné. S těmi budeme dodávky komunikovat a předávat jim to, 
co dokážeme ušít. 

Chceš POHÁMAT s námi?
Máme pro tebe 3 možnosti, jak pomoct:
1. Šití roušek (pokud chcete šít, ale nemáte látky, ozvěte se na kontakt níže).
2. Můžeš poskytnout jakékoliv množství látek ze 100% bavlny 
 (např. nepotřebné látky - nesmí být pružné), ze kterých bychom roušky mohli šít. 
3. Pomoz nám s šířením této informace všem, kteří by se mohli zapojit 
 (sdílením na fb, cíleným oslovením lidí, kteří mohou sami šít nebo by mohli mít látky)
 
Pokud se chceš jakkoliv zapojit, ozvi se Martinu Dostálovi na číslo: 
605 019 251, mail: mates.dostall@seznam.cz.

Zde naleznete video návod na výrobu roušky: https://youtu.be/f2Y0h3uxdig
Hezky shrnul důležitost nošení roušky ve svém videu 
Petr Ludwig: https://youtu.be/K5xy2n941jM
DÍKY ZA VŠECHNU VAŠI NABÍDNUTOU POMOC!


