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POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
V pondělí 7. prosince 2020 od 18:00 hod. 

proběhne v kulturním domě 
12. zasedání zastupitelstva obce.  

Každá adventní neděle mívá každoročně slavnostní nádech  
s tradičními koncerty v kostele sv. Jiří v Bludově. Bohužel situ-
ace je v letošním roce jiná a nejvíce postihuje veškerý kulturní 
a společenský život. V době uzávěrky tohoto čísla Bludovanu 
s jistotou víme, že první ani druhý adventní koncert se vůbec 
neuskuteční. Oblíbená mikulášská setkání se seniory a následně 
s dětmi se také nemohou konat. Třetí adventní koncert je plá-
novaný na neděli 13. prosince v 17 hodin. V kostele sv. Jiří by 
měl vystoupit soubor staré hudby z Brna a Olomouce Ensemble 
Serpens cantat. Mějme naději, že se setkáme alespoň na jednom 
z koncertů s nádechem sváteční duchovní atmosféry. Letošní 
advent měl uzavřít koncert Věry Martinové. Ten má již náhrad-
ní termín v příštím roce, více se dozvíte na dalších stránkách 
Bludovanu. Nejvíce oblíbené Zpívání u stromu, setkání večer 
před Štědrým dnem na nádvoří bludovského zámku, se bohužel 
také konat nebude. Zpěváci nemohou nyní zkoušet, a tak by se 
nestihli na sváteční vystoupení již připravit. Případné konání 
akcí, ať už koncertů či i výstav bude vyhlášeno obecním roz-
hlasem, aktuální informace najdete na webových stránkách obce  
www.bludov.cz nebo na facebookových stránkách Bludnovinky 
a Kulturní dům Bludov. 

bh

Advent jinak
Po našem každoročním vyvrcholení naší skautské činnosti, po 
táboře, nám prázdniny opět utekly jako voda. Po koronavirové 
krizi, která nás zastihla na jaře, jsme si o to víc vážili, že můžeme 
být opět s našimi bratry a sestrami z oddílu. Bohužel tomu tak 
nebylo na dlouho.
 S příchodem podzimu přišla i další vlna koronaviru. Během 
našich pár schůzek v září a začátkem října se začala opět jako na 
jaře zpřísňovat opatření a my začali tušit, že se nejspíše zase na 
nějaký čas neuvidíme. Nepozdravíme se stisknutím levice před 
naší klubovnou, nezakřičíme si náš pokřik na zahájení schůzky, 
nebudeme moci společně objevovat nová místa našich krásných 
lesů v okolí Bludova. A opravdu tomu tak bylo. Během října při-
šlo oznámení, že naše společné schůzky a akce budeme muset po 
určitou dobu zrušit.
 Jak ale naše skautské heslo zní „buď připraven“, tak i my 
v Bludově jsme byli připraveni si s touto nelehkou překážkou 
poradit. S našimi rádci družin jsme vymysleli, jaká by byla nej-
lepší možná cesta, jak s dětmi udržet kontakt online a jak se dále 
posouvat v naší činnosti. 
 Prostřednictvím různých online komunikačních programů 
jsme s dětmi pravidelně v kontaktu. Je to něco zcela nového jak 
pro děti, tak i pro naše rádce. Každý týden se pro děti vymýšlí 
speciálně upravený program, aby čas strávený u počítače navíc 
měl co největší smysl a užitek. 
 Možná to sice nebývá občas lehké, ba to může být i náročné, 
ale je to výzva. I během tábora se v podobě různých výzev po-
souváme dál. Díky výzvám zažíváme chvíle, kdy se učíme nové 
věci, lépe se přizpůsobujeme nepříznivým podmínkám a posou-
váme své limity.
 Online schůzky si sice společně užíváme a jsme rádi, že  
i nadále můžeme udržovat pomyslný kontakt s našimi členy,  
ovšem všichni pevně věříme, že se situace opět co nejdříve zlepší 
a budeme si moci opět s našimi bratry a sestrami podat ruku  
před naší krásnou klubovnou. 

Libor Bryx- Plesk
zástupce vůdce oddílu

Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Všem čtenářům Bludovanu  
klidné Vánoce,  pevné zdraví, 

mnoho radosti a úspěchů
v novém roce 2021

přeje redakční rada.

Bludovští skauti v období koronaviru
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Dotační program obce Bludov na rok 2021

Základní informace k programu: 
Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových 
příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Za-
stupitelstvo si je vědomo důležitosti aktivit občanů obce i spol-
ků v obci působících, a to v oblasti výchovy mládeže, vzdělá-
vání, 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 2021 (dále jen „dotační pro-
gram“). 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 zájmo-
vých 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 přesa-
hujících 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:
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, 
jejichž léčba si vyžaduje mimořádné náklady nehrazené veřej-
ným zdravotním pojištěním.

Důvod podpory stanoveného účelu:
Důvodem pro dotační podporu je důležitost aktivit a potřeb ob-
čanů 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 1.1.2021 do 31.12.2021.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleně-
ných 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 maxi-
málně polovinu celkového objemu peněžních prostředků vyčle-
něných v rozpočtu obce na dotační program.

Kritéria pro stanovení výše dotace:
Zastupitelstvo obce při stanovení výše dotace zohledňuje žáda-
nou 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 pů-
sobení 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 žada-

telem i občan s prokazatelným vztahem k Bludovu.

Lhůta pro podání žádostí:
Písemné žádosti lze podat od 4.1.2021 do 2.2.2021 do 15:00  
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 úřa-
du 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 předepsa-
ný formulář změněn, bude žádost bez projednání vrácena.

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 žada-

tel zdravotní pojišťovnu osoby, pro kterou je dotace žádána, 



Bludovan 3

Bludovan 10/2020

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 orgá-

nu – 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 zprá-
vu 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 (rozděle-
na minimálně na odvod členských příspěvků, investice, 
opravy, vybavení, inventář, režie, hlavní činnost),

e) popis činnosti určené pro své členy v minulém kalendář-
ním roce,

f) popis činnosti určené pro veřejnost v minulém kalendář-
ním roce.

2. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, D1, D2,  
který je fyzickou osobou, k žádosti přiloží stručnou infor-
maci 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 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 výsad-
bu a kopii katastrální mapy se zákresem plánované výsadby. 
V případě, že se bude jednat o výsadbu stromků do prona-
jatého či propachtovaného pozemku, doloží žadatel o dota-
ci 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 neú-
plně 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 do-
pad 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 za-
stupitelstvu obce.

5. Komise rady obce a rada obce mohou navrhovat podmínění 
poskytnutí dotace, zastupitelstvo obce posléze o tomto pod-
mínění rozhoduje. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Žádosti hromadně projedná a o výši dotací rozhodne zastupitel-
stvo obce nejpozději do konce dubna 2021.

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 poskyt-
nutí dotace.

5. Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a viditelné ozna-
čení 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 pří-
jemce dotace povinen vrátit předmětnou dotaci v plné výši 
na účet poskytovatele dotace, a to nejpozději do 1 měsíce od 
písemné výzvy poskytovatele dotace. 

Obsah veřejnoprávní smlouvy:
O poskytnutí dotace se sepíše s žadatelem veřejnoprávní smlou-
va 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 identi-
fikační číslo právnické osoby, je-li příjemce dotace právnic-
kou osobou,

c) identifikace oprávněné osoby, která je pověřena předložit  
finanční vypořádání dotace a jednat s poskytovatelem dota-
ce,

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 nepo-
užitých peněžních prostředků zpět poskytovateli dotace

j) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních 
prostředků splnit (předložení soupisky předkládaných dokla-
dů apod.),

k) povinnosti příjemce dotace v případě přeměny nebo zrušení 
právnické osoby s likvidací (je-li příjemcem dotace právnic-
ká osoba),
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Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) od příštího roku zavede 
celosíťové jízdenky IDSOK. Bude s nimi možné neomezeně  
cestovat veřejnou dopravou po celém Olomouckém kraji. V elek-
tronické formě cestující dostanou možnost koupit si je jako sed-
midenní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jednodenní doklady zůstávají  
v papírové podobě.
 Krajský koordinátor dopravy (KIDSOK) od 1. ledna 2021 roz-
šíří také nabídku jízdních dokladů IDSOK. V elektronické podobě 
bylo dosud možné koupit sedmidenní a měsíční. Od příštího roku 
bude mít KIDSOK v nabídce v e-shopu na adrese eshop.idsok.cz 
také čtvrtletní a roční elektronické jízdenky. 
 KIDSOK zjednodušuje také uplatňování studentských slev. 
Vedle klasické podoby mezinárodního studentského průkazu ISIC 
bude od začátku roku 2021 akceptována také jeho digitální verze. 

KIDSOK rozšiřuje nabídku elektronických dokladů 
IDSOK a zavádí celosíťové jízdenky IDSOK

l) závazek příjemce dotace k jejímu vrácení v případě nedodr-
žení 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 8.12.2021 do 

17:00 hodin předložit poskytovateli dotace řádné vyúčtování 
dotace a za tímto účelem vyplnit předepsaný formulář a do-
ložit poskytovateli dotace doklady, které budou prokazovat 
využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou. Po kontrole 
předloženého vyúčtování bude dotace příjemci dotace vypla-
cena. 

3. Částky do 10.000 Kč mohou být vyplaceny hotově z poklad-
ny 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 pří-
jemce předloží poskytovateli řádné vyúčtování dotace. 

4. Částku do 10.000 Kč lze na základě písemné žádosti příjem-
ce dotace poskytnout i zálohově.

5. Částky přesahující 10.000 Kč budou po předložení vyúč-
tování 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 kontro-
lu výsadby stromků do pozemku.

7. U dotačního titulu D2 předloží příjemce dotace podrobný 
přehled o celkových nákladech uskutečněné akce a na zákla-
dě 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 dota-
ce. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 29.11.2021 do 
17:00 hodin předložit poskytovateli dotace řádné vyúčtování 
dotace a za tímto účelem vyplnit předepsaný formulář a do-
ložit 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 dota-
ce, 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 ti-
tulu. Kontrolu po stránce finanční provádí finanční výbor do 
31.1.2022, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.

Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace pro-
vedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskytnuté 
dotace. Při této kontrole je příjemce dotace povinen vyvíjet veš-
kerou 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 7.9.2020, usnesením č. 230/Z/20.

Ing. Pavel Ston v. r.
starosta obce

Od 1. ledna 2021 se mění provozní doba  
Kulturního domu Bludov pro veřejnost:

Provoz Obecního úřad Bludov 
v době vánočních svátků

PO  10:00 – 12:00  13:00 – 17:00
ÚT  08:30 – 11:00  12:00 – 14:00
ST  08:30 – 11:00  12:00 – 15:00
ČT  08:30 – 11:00
PÁ  zavřeno

  21.12.	 	 běžný	provoz
  22.12.	 	 zavřeno
  23.12.	 	 zavřeno
  24.12.	 	 Štědrý	den
  25.12.						1.	svátek	vánoční
 SO 26.12.	 	 2.	svátek	vánoční
 NE 27.12.  ---------
  28.12.	 	 zavřeno
  29.12.	 	 zavřeno
  30.12.	 	 zavřeno
  31.12.	 	 zavřeno
  01.01.	 	 Nový	rok		
 SO 02.01.  --------- 
 NE 03.01.  ---------
  04.01.	 	 běžný	provoz  

Pokladna v roce 2020 otevřena do 21.12.2020 včetně. 
Pokladna v roce 2021 otevřena od pondělí 04.01.2021.

Do lékárny i s platební kartou
Lékárna Bludov zavedla možnost platby kartou, což může být výhodné zvláště v předvánoční době.  
Na telefonním čísle 728 980 612 je navíc možno léky i volně prodejné přípravky objednat předem do 
druhého dne, případně se poradit s jejich výběrem a účinky.
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Od svého bezdětného strýce Kryštofa Pavla z Liechtenštejna-Kas-
telkornu zdědil po jeho smrti 30. srpna 1648 celé velké panství 
s Bludovem a Pernštejnem v čele nejstarší synovec Maxmilián 
z Liechtenštejna-Kastelkornu. Nicméně jeho cesta ke skutečné 
dispozici se zděděným majetkem byla dlouhá a trnitá. Vdova po 
Kryštofu Pavlovi Maxmiliána, rozená Salmová z Neuburgu totiž 
měla právo užívat panství až do uzavření nového sňatku. Už v roce 
1651 se vdala za Maxmiliána hraběte z Valdštejna, dědice po svém 
příbuzném Albrechtu z Valdštejna. Panství po manželovi se však 
nechtěla vzdát. Další problém byl v tom, že závěť určila za dědice 
pouze Maxmiliána a jeho bratra Karla, nicméně nepamatovala na 
příbuzné v ženské linii. To vše vedlo k několika majetkovým spo-
rům, které se řešily u královského tribunálu. Maxmilián se nakonec 
svého dědictví plně ujal až v roce 1656. 
 Jeho rodiči byli Filip Rudolf z Liechtenštejna-Kastelkornu  
(+ 1637; bratr bludovského Kryštofa Pavla) a Klára, rozená Vintler 
von Plätsch. Ti spolu měli tři děti: Maxmiliána (1611–1675), Marii 
Kristinu, později provdanou hraběnku Fuggerovou (1615–1668) 
a Karla (1624–1695). Nežli se budeme věnovat Maxmiliánovi, 
zmiňme se krátce právě o Karlovi, největší postavě rodu Liechten-
štejnů-Kastelkornů.
 Ten se narodil v době, kdy byl jeho otec Filip Rudolf jako  
císařský generál zemským hejtmanem v Kladsku – 8. dubna 1624. 
Karel byl určen pro církevní dráhu, podobně jako řada jeho ra-
kouských příbuzných – již ve třinácti letech se stal salcburským 
kanovníkem, v sedmnácti olomouckým, v devatenácti pasovským. 
Rozhodující moment jeho života ale přišel 12. března 1664, kdy 
byl zvolen olomouckým biskupem, jímž byl dalších více než 31 
let. Olomouckou diecézi všestranně pozvedl po předchozí dlouhé 
švédské okupaci. Zřizoval nové farnosti, obnovoval kostely, uváděl 
na Moravu nové řády. Zásadně zrekonstruoval olomouckou bis-
kupskou rezidenci, dostavěl biskupský zámek ve Vyškově, přistavil 
křídlo na Hukvaldech, rekonstruoval hrad Mírov, dal novou podo-
bu kroměřížskému biskupskému sídlu včetně knihovny a obrazové 
galerie. Do tváře Moravy se ale nejzásadněji zapsal jako ten, kdo  
v Kroměříži založil zámeckou Květnou zahradu, jež je od roku 
1998 zapsána mezi památky UNESCO. I díky tomu má pověst 
jednoho z největších mecenášů mezi olomouckými biskupy všech 
dob.
 Jeho bratr Maxmilián byl o čtrnáct let starší – narodil se snad 
v roce 1611 v Glatzu. V roce 1640 byl přijat do moravské šlech-
tické obce, v roce 1663 byl povýšen do hraběcího stavu. Oženil 
se s Cecílií z Bemelbergu a Hohenburgu (1621–1665). Měli spolu 
čtyři děti, jež se dožily dospělosti – Kryštofa Filipa (1641–1685), 
který zdědil Bludov; Maxmiliána Adama (1647–1709), který byl 
olomouckým, salzburským a brněnským kanovníkem a proboš-
tem brněnské kapituly; Františka Karla (1648–1706), přes jehož 
potomky přešlo nakonec dědictví celého rodu na rod Podstatký-
-Liechtenstein; dceru Annu Kateřinu. Maxmilián, který zdědil  
Bludov, byl c.k. plukovníkem.
 Do Maxmiliánových bludovských časů spadá doznívání  
následků třicetileté války. Bludov nijak nepostihl úbytek obyvatel 
– pár let po skončení války, která připravila české země až o 20 % 
obyvatelstva, nebyla v Bludově žádná poustka (neobsazená used-
lost). V obci a okolí ale později pobývala občas vojska. Tak např.  
v roce 1657 předložil bludovský rychtář Pavel Bezděk účty za uby-
tování a proviant pro vojáky Nicolauova pluku. Dvěma kompaniím 
vojska musela obec vydat dvě krávy, jedno tele, dva berany, přes 
metrák chleba, přes 56 litrů vína, asi 450 litrů piva a asi pět hekto-
litrů ovsa. Armádě to asi bylo málo, a tak po bludovských usedlí-
cích vymáhala násilím další potraviny.
 Někdy v letech 1632-1654 dali Liechtenštejni-Kastelkorni 
sepsat bludovský urbář, který zachytil rozsah a charakter pod-
danských povinností. Usedlostí tehdy bylo v Bludově 71, včetně 
rychty a svobodné krčmy. Sedláků, kteří měli povinnost robotovat  
s koňmi, bylo 43, tzv. zahradníků s pěší robotou bylo 14  
a obecních chalupníků bez robot 12. Robotami byli povinni vůči  

Bludovští vládcové XX. – Maxmilián z Liechtenštejna-Kastelkornu (1648–1675)

Olomoucký biskup Karel z Liechtenštejna-Kastelkornu, 
který pomáhal financovat stavbu bludovského zámku 

(zdroj: castelcorn.cz)

Forberku – Hornímu dvoru (Bludovečku): orbou, vyvážením hnoje, 
sklizní sena a obilí, prací u rybníků, dovozem dříví a kamení ke 
stavbám apod. K Hornímu dvoru patřilo tři a půl lánu polí, z nichž 
třetina byla oseta ozimým obilím, druhá jarním a třetí ležela la-
dem, což se pravidelně střídalo. Ve dvorských stájích se chovalo 
35 kusů dojnic, asi 20 jalovic a dvouletých kusů, 500 ovcí. Prasata 
se nechovala žádná. K Dolnímu dvoru Bludovští povinnost robot 
neměli – robotní povinnosti k němu měli poddaní z Kopřivné, Bra-
trušova a Rejchartic. Z toho se kvůli velké vzdálenosti částečně 
vypláceli finančně, takže Dolnímu dvoru scházely pracovní síly.
 V roce 1668 došlo k převratné události, která ovlivnila podobu 
Bludova. Maxmilián koupil půllánový statek Jakuba Heděnce tzv. 
na Baloně. Jeho pole (v zásadě celý prostor mezi ulicí K Zámečku 
a ulicí Dr. Jana Březiny až na horizont Bludovského kopce) při-
členila k Dolnímu dvoru, velkou zahradu (celý prostor mezi dneš-
ním statkem Kotrlých čp. 85 a Dokoupilových čp. 95) rozdělila na 
osm částí, na nichž byly postaveny dominikální (vrchnostenské) 
chalupy, jež dnes mají čísla popisná 87–94 (z nich jen čp. 90 je 
dnes přeneseno na jiný dům). Pravděpodobně ve stejné době bylo 
postaveno pět dominikálních chalup čp. 62–66 na dolním konci. 
Jejich pozemky těsně sousedí s vrchnostenským polem. V jejich 
případě šlo o první vykročení bludovského osídlení mimo oblast 
definovanou starými statky. Zajímavé také je, že potok, který do 
toho místa teče mezi dvěma řadami statků, právě před těmito no-
vými chalupami odbočuje za jejich zahrady. Možná i v této době 
byly postaveny další vrchnostenské chalupy poblíž zámku čp. 75, 
76 a 80.
 V čem to bylo převratné? V tom, že se jednak vykročilo mimo 
do té doby zastavěnou část obce, jednak že se poprvé ve známé 
historii zrušil statek a rozparceloval pro chalupy (což se o půl sto-
letí později zopakuje s Novou dědinou). Také se tímto krokem ote-
vřel prostor pro zastavění tzv. Revíru ve 20. století (horní část ulice 
Dr. Březiny až k družstevním bytovkám).
 Druhý převratný moment spočíval v tom, že se poprvé tím-
to krokem objevili v obci dominikální – panští chalupníci. Ti se 
zásadně lišili od chalupníků obecních (tedy těch, kteří koupili po-
zemek pro stavbu své chalupy od obce). Dominikální chalupníci 
totiž museli (stejně jako sedláci) robotovat na panském, zatímco 
obecní chalupníci (což byli až do konce 18. století nejčastěji řeme-
slníci) robotovat nemuseli. Jelikož se ale robota nevázala na kon-
krétního člověka, ale na statek, byl to od vrchnosti chytrý krok, jak 
zvýšit počet pracovních sil.
 Maxmilián také 9. září 1658 koupil od Johanky z Ostašova, 
roz. Kobylkové z Kobylí statek Chromeč – dědinu Chromeč  
s rytířským sídlem a dědinu Bohutín a přičlenil je k bludovskému 
panství, čímž se v zásadě na tři další století ustavila základní jednot-
ka bludovského panství. Není bez zajímavosti, že tyto tři obce (Blu-
dov, Chromeč, Bohutín) dodnes tvoří bludovský matriční obvod.
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 Do doby Maxmiliánova panování spadá také první zmínka  
o bludovské školní budově – v roce 1657, kdy ze své usedlosti 
sběhl Jiří Příhoda, byla z jeho domku zřízena škola. Šlo o chalupu 
na místě dnešního domu čp. 145 u kostela. Na tomto místě byla 
škola zřejmě do roku 1776.
 Dne 20. září 1667 potvrdil Maxmilián bludovským poddaným 
patero jejich starých svobod. J. Březina uvádí, že byl na své pod-
dané laskav. 
 Je otázkou, zda to bylo za něj, kdy byl postaven bludovský 
zámek – již v minulém díle jsme zpochybnili, že by se to stalo 
v tradovaném roce 1624. Každopádně ono potvrzení patero blu-
dovských svobod z roku 1667 je datováno na „tvrzi Bludově“. 
Že by se zámek začal stavět až později? Zřejmě ano. Nasvědčuje 
tomu archivní záznam, že kamenický mistr Krištof Beyer odešel 
v roce 1672 z práce na kroměřížském biskupském zámku a na re-
konstrukci biskupského hradu Mírova za prací do Bludova. Biskup 
Karel jej prostřednictvím mírovského hejtmana pověřil zhotovením 
kamenného portálu pro Bludov, který měl být zaplacen z biskup-
ské pokladny. Jde zřejmě o dodnes stojící kamenný portál – hlavní 
vstup do zámku. Ačkoli byl před rokem 1741 umístěn severněji,  
a ne uprostřed západního křídla, podle obrázku zámku z roku 1741 
měl tehdy stejný tvar jako dnes. Další stavební práce, jež vzešly 
z iniciativy biskupa Karla, probíhaly v Bludově až v roce 1685. 
Stavba bludovského zámku tak byla přinejmenším okrajově finan-
cována biskupem Karlem; dost možná jím byla i koordinována, 
probíhala v totožné době, jako řada jeho jiných velkých stavebních 
akcí.
 Pokud je to tedy skutečně tak, že se stará tvrz začala přesta-
vovat na zámek ne v roce 1624, ale až kolem roku 1672 a pozdě-
ji, úplně jiný smysl získává dostavění třetího – severního – křídla 
zámku, k němuž došlo v roce 1708. Nebylo by to tedy osmdesát let 
po přestavbě zámku, jak jsme si dosud mysleli, ale šlo by o téměř 
plynulé dokončení uceleného stavebního záměru (tak koneckonců 
celý zámek dodnes působí, jako promyšlený komplex).
 Již minule jsme uváděli, že se v roce 1646 stal bludovským 
farářem Adalbert Kryštof Navarra, který jím byl až do své smrti 
v roce 1670. Pro bludovskou farnost představovalo jeho působení 
zlom z několika důvodů. Jednak za něj došlo k definitivní rekato-
lizaci; dále máme z jeho působení k roku 1658 první potvrzenou 
zprávu o rozsahu bludovské farnosti, která mimo Bludov zahrnova-
la i Bohutín, Bartoňov, Radmilov, Hrabenov a Dolní Studénky. Šlo 
zřejmě o reakci na pobělohorské vyprázdnění far; vždyť některé  
z obcí bývaly dříve samostatnými farnostmi – např. Dolní Studén-
ky. Každopádně tento impozantní rozsah bludovské farnosti zůstal 
až do tereziánských a josefinských dob sedmdesátých a osmdesá-
tých let 18. století.
 V tomtéž roce 1658 založil farář Navarra matriku narozených, 
oddaných a zemřelých. Stalo se to téměř sto let poté, co povin-
nost vést matriky nařídil tridentský koncil (v roce 1563). Trvalo to 
ovšem dlouhou dobu, než se tato povinnost začala plně respekto-
vat, zřejmě dost záleželo na vůli faráře. Od roku 1658 tak můžeme 
např. relativně bezpečně sledovat bludovské rodokmeny.

 Po Navarrově smrti jej na postu faráře vystřídal na čtyři roky 
Matouš František Vincentius (1670–1674) a poté na dva roky Mar-
tin František Mittwohner (1674–1676).
 Nevíme, za kterého z Liechtenštejnů-Kastelkornů byla poří-
zena dodnes existující kamenná křtitelnice v bludovském kostele  
– zmíníme se o ní příště.
 Maxmilián postoupil ještě za svého života v roce 1675 blu-
dovské panství včetně Pernštejna svému synu Kryštofu Filipovi. V 
poslední vůli z 11. května 1675, uveřejněné 20. srpna 1676 (kdy 
zřejmě zemřel), ustavil společnými dědici Kryštofa Filipa a jeho 
sourozence. Ti však s Kryštofem smlouvu z roku 1676 vyměnili 
své alodiální statky v Čechách a na Moravě za statky ve Švábích 
a Tyrolích. Kryštof jim vyplatil 20.000 zlatých rýnských odstupné-
ho.

Prameny a literatura:
Balík, S.: Od Markrabiny na Prostřední hora, Brno 2018.
Balík, S.: Pozdvihni se duše z prachu, Brno 2013.
Březina, J.: Dějiny obce Bludova, rukopis, Bludov 1956.
Březina, J.: Vlastivěda moravská, II. Okres šumperský, staroměst-
ský, vízmberský, Brno 1932.
Karel (II.), hrabě z Liechtensteinu (https://www.ado.cz).
Lichtenštejn-Kastelkornové (https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten-
štejn-Kastelkornové).
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.
Švácha, R. – Potůčková, M. – Kroupa, J. (eds.): Karel z Lichten-
steinu-Castelorna (1624-1695). Místa biskupovy paměti, Olomouc 
2019.
Vašek, L. – Konečný, M.: Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castel-
kornu a Morava v časech třicetileté války, katalog výstavy konané 
od 4.6. do 3.10.2010 na Státním hradě Pernštejně, Brno 2010.

Stanislav Balík ml.

Nabízím profesionální péči o Vaše chodidla u Vás doma.

přístrojová – suchá pedikúra
(vhodná i pro diabetiky)

- šetrné ošetření otlaků, zrohovatělé kůže,  
prasklin, kuřích ok, zarůstajících nehtů
provozní doba dle objednávek

objednat se můžete na tel.: 603 506 642
www.pedikurasumperk.cz

Zuzana Genčurová
jsem členkou České podiatrické společnosti z.s.

MOBILNÍ PEDIKÚRA
v Šumperku a okolí

- 
pl

ac
en

á 
in

ze
rc

e 
-



Vánočního turnaje v šachu
O putovní pohár starosty obce

Šachový kroužek při KD Bludov a
Kulturní dům Bludov pořádá 10. ročník 

 [

 Zahájení v sobotu 19. prosince 2020  
 9:00 hodin

/žáci, dorost, dospělí/
Prezentace od 8:00 hodin

Ceny zajištěny. 
 

Zveme všechny bludovské občany, kteří
mají o šachy zájem a chtějí si zahrát k

účasti. Hrát se bude v jazykové učebně v
zadní části KD, přístup ze zahrady. 

Turnaj se koná za podpory obce Bludov.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu, případné zrušení,
konání akcí závisí na aktuálních mimořádných opatřeních
vlády ČR. 

Koncert Věry Martinové má náhradní termín

Konec roku spojený s hudebními zážitky, kdy se lidé společ-
ně setkávají, aby si vychutnali sváteční atmosféru a popřáli si 
krásné svátky, se letos kvůli mimořádným opatřením nemohou  
konat. Ani populární česká zpěvačka, kytaristka a autorka Věra 
Martinová se skupinou Meritum do Bludova letos nepřijede.  
Koncert se uskuteční v náhradním termínu, a to před vánočními 
svátky příštího roku, tedy v sobotu 18. prosince 2021. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.

red
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Provoz KD Bludov v době vánočních svátků:
18.-27.12.2020 zavřeno

POZVÁNKA
na prosinec 2020 a leden 2021

 

13.12.  17:00  III.	adventní	koncert	-	Ensemble	Serpens	cantat	
	 	 	 	 	 /kostel	sv.	Jiří/
17.12.  17:00  Vánoční	koncert	žáků	M.	Machaly	/KD/
19.12.    9:00   Vánoční	turnaj	v	šachu	/jazyková	učebna	KD/
8.1.      17:00   O	princezně,	která	ráčkovala	-	pohádka	/KD/
15.1.    20:00  Obecní	ples	/KD/
22.1.    20:00    Myslivecký	ples	/KD/
30.1.    20:00    Děkanátní	ples	/KD/

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu, případné zrušení, konání 
akcí závisí na aktuálních mimořádných opatřeních vlády ČR.

Vzpomínka

   

   

   

   

   

Dal ses na cestu, kterou jde každý sám.  
Jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán. 

Dne	22.	prosince	2020	uplyne	27	roků	od	výročí	úmrtí	pana
Františka Šubrta

Kdo	jste	ho	znali	a	měli	rádi,	vzpomeňte	s	námi.	S	láskou	
vzpomínají	syn	a	dcery	s	rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají nejvíc. 
O to těžší je naučit se žít bez nich. 

Dne	7.	prosince	2020	uplyne	9	roků	od	úmrtí	paní
Boženky Šubrtové

S	láskou	na	svou	maminku,	babičku	vzpomínají	vnučka	 
Silva	Kvapilová	s	rodinou	a	dcery	Ludmila,	Dana,	Táňa	 

s	rodinami	a	syn	Silvestr	s	manželkou.

Dne	18.	listopadu	2020	jsme	si	připomněli	
smutné	6.	výročí	úmrtí	bratra

Štefana Majchera
Kdo	jste	jej	znali,	věnujte	mu	tichou	vzpomínku.	
Sestry	Marie,	Pavla	s	rodinami	a	švagrová	Dáša	
s	rodinou.

Dne	3.	prosince	2020	si	připomínáme	
10.	výročí	úmrtí	paní	

Štěpánky Kvapilové
Stále	vzpomíná	rodina.

Tak, jak z Tvých očí zářila láska a dobrota, 
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne	15.	prosince	2020	vzpomeneme	 
6.	smutné	výročí	úmrtí	pana

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

Devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.
Ať Ti těch vzpomínek stále jen přibývá,
ve zdraví a v radosti život Ti ubíhá,

Dne 8. prosince 2020 oslaví 
krásné 90. narozeniny 
paní Marie Hufová. 
Blahopřejí dcera Jana s manželem, 
vnučky Lenka a Pavlína s rodinami.

do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.
Máme Tě moc rádi. 



Turistika s sebou přináší nejen mož-
nost poznávat svět kolem sebe, ale 
také velkou vášeň pro sběratelství  
a hravost. Sbírají se vizitky, známky, 
nálepky, razítka i magnetky. Právě 
magnetky patří mezi novinky, které 
Místní informační centrum v Blu-
dově nabízí. Jednak letos rozšířilo  
o vyhlídku Brusná a jednak se zapo-
jilo do sběratelské hry Sestav si svůj 
svět.

Sestav si svůj svět! 
Soutěž pro turisty s puzzle magnetky 

 Ta spočívá ve sbírání puzzle magnetek. Letos vznikla nová 
magnetka hrobka Žerotínů, kterou nabízí informační centrum  
v Kulturním domě Bludov. Druhou puzzle magnetku seženou 
sběratelé v Pradědově dětském muzeu. 
 Prodejní cena magnetky činí 40 korun. Magnetky jsou rozší-
řené po celé České republice. Každý dílek zapadá do libovolného 
dalšího dílku a účastník si tak může z navštěvovaných míst vy-
tvořit jedinečnou dekorativní vzpomínku, kterou lze stále rozši-
řovat a obměňovat. Každá magnetka je opatřena na zadní straně 
soutěžním kódem.
 Jednotlivé magnetky jsou baleny s kartonovou podložkou  
s pravidly hry do sáčku a teprve po jeho otevření je mož-
né přečíst soutěžní kód magnetky. Na stránkách akce  
www.sestavsisvujsvet.cz si můžete vytvořit svůj vlastní sběratel-
ský profil a vkládat na něj kódy ze zakoupených magnetek. Za 
každých 15 přihlášených kódů získáte zdarma neprodejnou bo-
nusovou magnetku.

bh

Rekonstrukce hospody a sociálního 
zařízení – Vlčí důl

Po konci letní sezony se rozběhla očekávaná rekonstrukce  
prostor hospody a sociálního zařízení v budově na koupališti 
ve Vlčím dole. Vítězem zakázky byla firma Otto Michalčák  
– Omreko, která se do oprav pustila cca od 20. září. 
 Rozsahem prací je kompletní rekonstrukce elektro v celém 
přízemí, rozvodů vody a odpadů, nové omítky, stropy, podlahy, 
nový bar, oprava a rozšíření pánských i dámských WC, také 
zvětšení a kompletní oprava bývalého tzv. hladového okna,  
které bude v budoucnu sloužit i jako nová kuchyň. Bývalou, léty 
chátrající kuchyň, budeme nově prozatím využívat jako skladový 
prostor pro potřeby hospody či hotelu. 
 Termín dokončení rekonstrukce je plánován do konce roku. 
Poté vás rádi na prvním slavnostním otevření přivítáme (když 
vládní nařízení dovolí). 
 Chci vyjádřit velké poděkování Obci Bludov, že i v této nelehké 
době udržela v rozpočtu peníze pro takto rozsáhlou a však nut-
nou rekonstrukci, a že společnými silami zvládáme zvelebit další 
podstatnou část budovy. Dále chci poděkovat všem řemeslníkům 
na stavbě pod vedením jednatele firmy pana Otty Michalčáka  
za skvělou, rychlou a kvalitní spolupráci.
 Nemohu zde s jistotou říci, zda-li se v měsíci prosinci 
uskuteční tradiční akce jako např. Advent u vinného sklepa,  
či Štěpánská zábava na Vlčáku. Vše bude záležet na vývoji  
situace a vládních nařízeních. Budeme vás o případném konání  
akcí včas informovat. 

Kolektiv Vlčího dolu, vinného sklepa Pod Radnicí a Domina 
všem přeje příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2021 
bez roušky spoustu zdraví a úspěchů. 
 Pavel Hegedüs
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Konoravirus zasáhl i do sajdkárkrosu

Motocross v Bludově 

Vážení sportovní příznivci sajdkárkrosu, rádi bychom vás sezná-
mili s naší letošní závodní sezónou. 
 Zimní příprava, tedy udržování fyzické kondice a rovněž 
generální oprava motoru závodního stroje, se uskutečnila podle 
plánu. Na jaře jsme začali trénovat jízdu v motokrosovém areálu 
v Mohelnici. Naše sportovní nadšení nám však začala kalit při-
cházející koronavirová pandemie, kdy byly zakázány hromadné 
akce včetně sportovních. Pak se ale po uvolnění situace trochu 
změnila a všichni jsme doufali, že se závody přece jen uskuteční. 
 Mistrovství světa byla zrušena úplně a z osmi původně  
plánovaných závodů u nás bylo schváleno jen pět. Byli jsme 
rádi, že alespoň něco se může jet. Znovu jsme začali trénovat  
a snažili jsme se tomu dát maximum, abychom v letošní zkrácené 
sezóně obhájili již po šesté mistrovský titul. 
 S velkými nadějemi se celý náš tým vypravil 3. srpna do 
Kramolína u Plzně na první závod v tomto roce. Ovšem počasí 
nám vůbec nepřálo, a tak se jelo za velmi nepříznivých deštivých 
podmínek. K tomu se přidala technická závada na závodním 
stroji. První rozjížďka nám vynesla hezké druhé místo, přestože 
motor neběžel na plný výkon. Do další části závodu se nám díky 
vodě a blátu vůbec nepodařilo motocykl nastartovat (závada na 
elektroinstalaci).
 Další závod byl vypsán v Jiníně u Strakonic 12. září.  
Při kvalifikační jízdě nám však praskla hřídel převodovky, a tak 
bylo po nadějích. Opravit na místě se to nedalo, a my jsme tak 
skončili zase jen jako diváci sajdkárového klání. Mechanici mu-
seli demontovat motor a nachystat ho na odvoz do Příbrami na 
opravu, abychom se mohli zúčastnit příštího závodu. 
 Ten se konal hned za týden 26. září v Dobřanech u Plzně. 
Jestli v Kramolíně bylo počasí špatné, tak zde se nám a pořa-
datelům mstilo. Na nádherně upravenou trať tři dny a noci ne-
přetržitě doslova lilo a celý areál byl absolutně nesjízdný. Aby 
se závod vůbec mohl odjet, museli pořadatelé celou trať upravit  
a zkrátit. Za velmi těžkých podmínek jsme zajeli celkově 2. místo.

A tak zase po roce tu máme konec letošní sezóny. Proto bych vás 
rád informoval o jejím průběhu a nastínil situaci, která mě bude 
očekávat v nadcházejícím roce. Na letošní sezónu jsme byli velice 
dobře připraveni, avšak těsně před odstartováním prvních závodů 
nám do cesty vstoupila koronavirová krize a závody byly z naříze-
ní vlády zrušeny. Proto bylo hned několik podniků zrušeno a plně 
jsme začali závodit až v letních měsících po uvolnění všech opat-
ření. Bohužel z důvodu dalších opatření byl i závěr letošní sezó-
ny zrušen. Proto ze všech seriálů bylo celkově odjeto jen několik 
závodů. A jak jsem v této situaci zabodoval já? V seriálu Mistrov-
ství Moravy jsem nakonec obsadil smolné čtvrté místo v kategorii 
MX2 Junior. Kvůli časové tísni, kterou zapříčinila pandemie, se 
mnoho podniků termínově krylo, takže jsme nebyli schopni odjet 
více kompletních seriálů. A tak nezbývá jen doufat, že příští sezóna 
začne tak, jak je v plánu a vše bude probíhat bez omezení jak nás  

 V tu dobu se už blížila druhá vlna pandemie a bylo roz-
hodnuto, že další sportovní akce se nebudou konat. Letošní vý-
sledky byly započítávány pouze ze tří odjetých závodů. To pro 
nás znamenalo nejhorší výsledek za posledních šest sezón, tedy  
5. místo. 
 Chceme však věřit, tak jako všichni, ve zlepšení situace  
a příští rok se znovu pokusit zajet co nejlepší výsledek. Zároveň 
děkujeme všem sponzorům a fanouškům za přízeň, kterou nám 
projevují.

Za posádku – Stanislav Hutira,  
Kunčina a Zdeněk Plhák, Bludov 

závodníků, tak i vás diváků. Pro příští rok totiž máme nachystáno 
spoustu novinek. Jednou z hlavních je nově navázaná spolupráce  
s týmem ADOS HTS KTM Team, takže nyní budu startovat  
v barvách nového týmu, a to na novém motocyklu. Přecházím tedy 
z čtyřtaktní KTM 250 SX-f na dvoutaktní KTM 250 SX. Z důvo-
du této změny jsme se společně domluvili, že v nadcházejícím roce 
budu startovat v kategorii MX2. Jsem moc rád, že jsem mohl navá-
zat novou spolupráci s tímto týmem a doufám, že se nám bude dařit 
v nadcházející sezóně, a to s co nejlepšími výsledky, ale především 
ve zdraví. Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu v letošní se-
zóně všem svým partnerům a sponzorům, celé mé rodině, přítelkyni  
a všem mým fanouškům a těm, co mě podporují. Tak hodně zdaru  
v příštím roce, váš Tomáš.   

Tomáš Riedl
foto: archiv Tomáše Riedla
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Lázně Bludov
... vrátí radost ze života

Opět lípa republiky
Každoročně 28. října slavíme výročí vyhlášení československé  
samostatnosti. Před dvěma roky jsme oslavovali již sté výročí. Při  
té příležitosti se vysazovaly lípy republiky. I v Bludově takovou  
vysadili členové Českého svazu ochránců přírody. 
 Bohužel lípa na jaře letošního roku „zmizela“. Bylo nám z toho 
smutno, a proto jsme se rozhodli, že zasadíme nový stromek. V den 
říjnového výročí vysvitlo sluníčko, jako by nás chtělo povzbudit. 
Novou lipku jsme tedy zasadili. 
 Doufejme, že bude připomínat říjnové výročí vzniku naší  
republiky ještě příštím generacím!
                                                                                                                                                      

                  Jana Holinková, ZO ČSOP
foto: Bohuslav Straka a Roman Procházka
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