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Projev starosty obce 28. října

Zlatý kříž má i bludovský dárce krve

Vážení spoluobčané,
mám radost z toho, že se společně scházíme po neuvěřitel-
ně dlouhé době – po dvou letech opět u Pomníku padlých, 
abychom s úctou a s vděčností vzpomněli na ty naše dávné 
bludovské příbuzné a předky, kteří padli ve strašlivých bojích 
první světové války. Je to zvláštní, když mluvím o radosti ve 
spojení s pietním aktem. Minulé téměř dva roky nás ale mno-
hému naučily.
 Především nás naučily vážit si kdysi samozřejmých věcí.
Uvědomili jsme si, jak křehké jsou naše životy, jak snadno  
o ně můžeme přijít nebo jak snadno se nám mohou životy 
zkomplikovat.
 Ačkoli ještě ani zdaleka nejsme z celé nešťastné situace 
venku, užíváme si každé chvilky normálního fungování, každé 
příležitosti k obyčejnému setkávání.
 Za dva dny tomu bude sto tři let, kdy Rakousko-Uhersko 
v závěru bojů světové války kapitulovalo a kdy několik sta-
tečných mužů vyhlásilo vznik samostatného československého 
státu. Proč má smysl připomínat si okamžik vzniku státu, který 
vznikl před více než stoletím a ve své původní podobě nepřetr-
val ani dvacet let? Ze tří důvodů.
 Tím prvním je připomínka, že státní moc nemů-
že donekonečna ignorovat přání lidu a přání společnosti.  
Rakousko-Uhersko nastolilo rovnost všech před zákonem  
a v posledním půlstoletí své existence úžasným způsobem  
pozvedlo životní úroveň svých obyvatel. Ani to však nestačilo 
k ospravedlnění své existence. Rakousko-Uhersko totiž nebra-
lo ohled na národní tužby a přání, na to, že zvláště slovanské 
národy v habsburské říši chtěly větší míru samosprávy a au-
tonomie.

V sobotu 16. října 2021 se uskutečnila v kongresovém centru 
Clarion v Ostravě závěrečná, třetí část letošního celostátního 
oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK  
I. třídy. 
 V rámci této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže udě-
lované dárcům, kteří darovali krev či její složku 160krát,  
228 dárců ze Střední a Severní Moravy. Mezi nimi i pan  
David Laštůvka z Bludova. Všichni dárci se tak zařadili  
k 4 144 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.
 Vyznamenání dárcům předával MUDr. Petr Vlk, viceprezi-
dent ČČK.
 Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin přišli  
i další hosté – MUDr. Jana Furková a Bc. Naděžda Kalužová 
(Krevní centrum Ostrava), Ing. Michal Adámek (VZP – regio-
nální pobočka Ostrava), MUDr. Slavomír Rosík (revizní lékař 
RBP), Ing. Jan Panáček (vedoucí řízení pobočkové sítě ČPZP) 
a Ing. Zdeněk Neustupa (předseda OS ČČK Ostrava).
 Pořadatelé akce věří, že příklad vyznamenaných dárců 

 Osud podunajské monarchie je velkým historickým me-
mentem pro všechny, kdo pohrdají svobodou a chtějí řídit do-
spělé lidi – ať už jako říši nebo jako firmu.
 Druhý důvod, proč má stále smysl připomínat si přes sto let 
staré události, si můžete přečíst na pomníku za mými zády.
Jsou tam desítky jmen bludovských mužů, jejichž životy  
v rozpuku mládí ukončila dělová koule, lesklá střela či hozený 
granát. Podle historických pramenů jen málokdo z nich rukoval 
do války s nadšením.
 Z dobové bludovské kroniky dokonce víme, že ti nej-
hodnější a nejslušnější mladí muži padli na frontě jako jedni  
z prvních. Oběti jejich života na obou stranách konfliktu jsou 
nám mementem a ukazují nám, z jak malicherných příčin může 
vypuknout celosvětový konflikt.
 Jak snadno z jiskry zažehnuté kdesi daleko na Balkáně  
vypukne požár, který si vyžádá přes sto mrtvých v daleké  
severomoravské obci.
 A konečně třetím důvodem je naděje a vytrvalost. Naši 
předkové zničení šílenostmi světového konfliktu, který je čas-
to ožebračil a připravil o nejbližší příbuzné, mohli snadno re-
zignovat, propadnout depresi a zanevřít na svět kolem sebe. 
Oni to ale neudělali.
Naopak – napřeli energii do poválečné obnovy a vybudovali 
nový stát, který ukázal všem pochybovačům, čeho všeho je 
schopen malý národ uprostřed Evropy.
 Vezměme si z jejich odkazu poučení také my. Nebuďme 
malomyslní, věřme si a dejme se do práce. Každý ve své rodi-
ně a ve své práci, ale také ve svém okolí a ve své obci. Blížící 
se státní svátek 28. října nás k tomu povzbuzuje.
Děkuji vám za účast a za pozornost.
         Ing. Pavel Ston, starosta obce

krve pomůže získat stále velmi potřebné nové bezpříspěvkové 
dárce krve. Ročně se prvodárci stane 27 tisíc lidí, přitom ale je 
zapotřebí o 6 tisíc dárců více.
 David Laštůvka je držitelem všech tří medailí – bronzové, 
stříbrné a nyní i zlaté. Má za sebou celkem 170 odběrů.
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Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že  
v měsíci listopadu mají občané, kteří se zapojili 
do systému MESOH, právo uplatňovat připomín-
ky na svozy provedené od října 2020 do konce 
září 2021. V tomto měsíci je možné žádat o do-
plnění nenačtených obsloužených nádob či pytlů, 
pokud tyto připomínky nebyly uplatňovány již 
během roku 2020/2021. Po uplynutí tohoto měsí-
ce nebudou již žádné další reklamace přijímány! 
Proto prosíme občany, aby si zkontrolovali na 
svých odpadových účtech všechny načtené svozy 
a nesrovnalosti konzultovali přímo se společnos-
tí, která celý systém spravuje, nebo se obrátili na 
Obecním úřadě Bludov na paní Lucii Šoupalo-
vou.  

Vážení občané – voliči,
rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kteří jste se zúčastnili letošních parlamentních voleb. Volební účast v Bludově byla 
nadprůměrná, proto si takové poděkování určitě zasloužíte.
Věřím, že se strany, hnutí a koalice budou snažit splnit vše, co ve svých programech slibovaly. 
Ještě jednou: Srdečné DÍKY VOLIČI.

Milan Klimeš

Ímejl: okolobludova@gmail.com

Mili Blodováci!
„To bel ten slavné deň, kdy k nam bel zaveden 
élektrické pród, 
 Střidavé, střidavé, zkrátka élektrické 
pród…“ To sme si zpivávale spolu s géniem Já-
rou Cimrmanem. A teď bodeme moset te „dráte 
nade vrate od pantáte…“ snáď ostřihnót a svitit 
lóčema a vařit a topit ve šporhétě. Mnozi z nas 
naskočile na slibe-chybe elektrickéch šmejdu  
a včil nevime kudy kam. Šikovni hošani posta-
vile větrnike ve větro a zrcadla na polách a me 
jen vetahujeme koronke z kešeně. A teďka jen 
čočime v bedně na hérce a hérečky, jak v re-
klamách propagojó krachujici elektrikáře. My sa 
nestačime divit. Ale nikdá nebelo tak zle, abe 
nemohlo bét eště huř. 
 Já su celoživotni optimista a tak i Vam pře-
jo mocinko eláno do dalších dňu. Pomalinky se 
blížijó Vánoce, tož sa take pomalinku připravojme.

Váš O. B. 

Ve dnech 8. – 9. října 2021 se uskutečnily volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR. Průměrná volební účast činila v ČR 65,43 %,  
v Bludově byla o více než čtyři procentní body vyšší – 69,94 %. Pokud 
bychom se podívali na jednotlivé bludovské okrsky, rozdíly ve volební 
účasti byly výrazné – zatímco v okrsku č. 2 (horní konec a střed obce) 
byla účast jen 64,81 %, v okrsku č. 3 (od paneláků směrem k Chromči)  
o téměř deset procentních bodů více – 74,09 %.
 Níže jsou uvedeny všechny strany. V posledních sloupcích jsou pro 
srovnání uvedeny výsledky v okrese Šumperk a v ČR.

Tak těsné volby dosud v Bludově neproběhly – aby vítěze a druhého dě-
lily pouze tři hlasy. Kandidovali tři bludovští občané. Josef Ťulpík (SPO-
LU, kandidát č. 3) získal 111 hlasů (hlasovalo pro něj 21,98 % bludov-
ských voličů koalice SPOLU). Tomáš Skoumal (Moravané, kandidát č. 7) 
získal v Bludově 5 hlasů (hlasovalo pro něj 27,77 % bludovských voličů 
Moravanů). Karel Mornstein-Zierotin kandidoval za Korunu Českou  
v Moravskoslezském kraji jako kandidát č. 2. Do Poslanecké sněmovny 
ale ani jeden z nich zvolen nebyl.

Stanislav Balík ml.

Zdroj dat: www.volby.cz

Obecní úřad připomíná občanům, že ve čtvrtek dne  
11. 11. 2021 proběhne poslední svoz bioodpadu  
z nádob v tomto roce. Po tomto datu bude možné  
využívat pro ukládání bioodpadu velkoobjemový  

kontejner AVIA, který je umístěn na novém parkovišti  
za Jednotou na ulici Tř. A. Kašpara. 

Listopad = měsíc reklamací 
v systému MESOH

Volby do Poslanecké sněmovny 2021 v Bludově

Okolo Blodova… listopad – 2021

POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU V TOMTO ROCE

PODĚKOVÁNÍ

Název Hlasy Bludov Hlasy –
okr. Šumperk

Hlasy 
ČR

abs. % % %
ANO 508 29,29 31,11 27,12
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 505 29,12 23,56 27,79
Piráti a Starostové 198 11,41 12,01 15,62
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 182 10,49 12,23 9,56
Přísaha Roberta Šlachty 86 4,95 4,61 4,68
Komunistická strana Čech a Moravy 68 3,92 4,19 3,60
Česká strana sociálně demokratická 61 3,51 4,30 4,65
Volný blok 32 1,84 1,54 1,33
Trikolora Svobodní Soukromníci 32 1,84 2,90 2,76
Strana zelených 20 1,15 0,95 0,99
Moravané 18 1,03 0,97 0,26
Otevřeme ČR normálnímu životu 8 0,46 0,34 0,40
Švýcarská demokracie 3 0,17 0,27 0,31
Hnutí Prameny 3 0,17 0,30 0,15
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 3 0,17 0,18 0,12
Koruna Česká (monarchistická strana) 3 0,17 0,12 0,16
Moravské zemské hnutí 3 0,17 0,09 0,03
Aliance pro budoucnost 1 0,05 0,16 0,21
Aliance národních sil 0 0,00 0,04 0,09
Levice 0 0,00 0,03 0,01
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V pondělí 13. září 2021 se konalo 16. jednání obecního za-
stupitelstva. Proběhlo v kulturním domě od 18:00 do 20:00. 
Přítomno bylo 14 zastupitelů, omluven byl Jindřich Matěj. 
Schůzi řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvo-
leni Jaroslav Balhar a Milan Klimeš. Zápis, z nějž převážně 
vychází tento článek, vyhotovil tajemník OÚ Zdeněk Kolí-
nek. Většina usnesení byla schválena všemi přítomnými, kde 
tomu bylo jinak, bude na to v článku explicitně upozorněno. 
Starosta informoval o splnění všech úkolů z minulých zase-
dání.

Zpráva o činnosti rady
Josef Ťulpík přednesl zprávu o činnosti rady, která se od 
červnové schůze zastupitelstva sešla třikrát. Mimo běžnou 
agendu a materiály pro zasedání zastupitelstva řešila vý-
stavbu venkovní galerie A. Kašpara, zabývala se finanční  
a materiálovou pomocí obcím zasaženým tornádem na jižní 
Moravě, schválila sazebník úhrad za poskytování informací  
a řešila zřízení spisovny OÚ v prostorách Penzionu. Zastupi-
telstvo zprávu schválilo.

Rozpočtové změny
Zastupitelstvu byly předloženy tři rozpočtové změny na vě-
domí (podle pravidel je provádí rada, jde o změny v rámci 
kapitol) – šlo např. o začlenění dotace mateřské škole na Pří-
rodní učebnu II. Ke schválení starosta předložil rozpočtovou 
změnu č. 9 – aby obec mohla opravit náhrobky hrobů vý-
znamných bludovských občanů – Josefa Václava Směšného-
-Barneta, Rudolfa Kašpara a Ludwiga Vogela. Milan Klimeš 
navrhl zahrnout do opravy ještě hrob P. Primese. Zastupitel-
stvo rozpočtovou změnu schválilo.

OZV č. 3/2021 – společný školský obvod Základní školy 
Karla staršího ze Žerotína Bludov
Rada schválila návrh Dohody mezi obcemi Bludov a Vyše-
hoří o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 
– Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov pro žáky 
prvního i druhého stupně. Na jejím základě byla připravena 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví území 
obce Bludov částí školského obvodu spádové školy – Základ-
ní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov. Schválení zajišťu-
je žákům z Vyšehoří možnost plnění povinné školní docház-
ky na Základní škole Karla staršího ze Žerotína Bludov. 
V diskusi se Stanislav Balík zeptal, jaký to bude mít dopad, 
jestli to předpokládá nějaké reálné změny, na což starosta 
odpověděl, že fakticky ne, schválení vyhlášky je vlastně jen 
potvrzení, které dává žákům z Vyšehoří formální jistotu, že 
nebudou v bludovské škole odmítnuti, což se dosud nikdy 
nestalo. Zastupitelstvo vyhlášku schválilo. 

Schválení Dotačního programu obce Bludov na rok 2022 
Zastupitelstvo schválilo dotační program na rok 2022 – opro-
ti letošnímu roku v něm nejsou žádné změny.
 Termíny dotačního programu: zveřejnění od 1.11.2021 
do 1.2.2022, příjem žádostí od 3.1.2022 do 1.2.2022 do 
15.00 hodin, vyúčtování dotací musí příjemce dotace před-
ložit u běžných dotací do 7.12.2022, u sociálních dotací do 
30.11.2022.

Ukončení členství ve finančním výboru,  
jmenování nového člena 
Dne 25.6.2021 a 26.7.2021 písemně oznámil Petr Švéda, 
navržený KDU-ČSL, že ze zdravotních důvodů končí své  

16. zasedání zastupitelstva obce

členství v likvidační komisi a ve finančním výboru. Zastupitel-
stvo vzalo ukončení členství ve finančním výboru na vědomí  
a schválilo návrh KDU-ČSL, aby se novou členkou do konce 
funkčního období stala Jitka Snášelová.

Nabídka převodu pozemků do majetku obce
J. Ťulpík představil nabídku Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových (ÚZSVM) – který nabídl obci nepotřeb-
né pozemky, které má v majetku Česká republika. Jedná se 
o pozemky, které má obec v pasportu místních komunikací  
- části chodníku a sjezdy na ul. 8. května. Při převodu pozem-
ků uhradí obec pouze náklady spojené s převodem pozem-
ků – vklad do katastru nemovitostí. Obecní úřad doporučuje 
převod všech pozemků do majetku obce. Jedná se o pozem-
ky 2982/14, 16-24 a 27 o celkové výměře 167 m2. ÚZSVM 
dále obci nabízí k odprodeji čtyři pozemky, které obec nemá  
v pasportu místních komunikací. Pozemky tak nesplňují pod-
mínku pro bezúplatný převod, v případě zájmu budou obci 
převedeny úplatně. Až na jeden pozemek, doporučuje obecní 
úřad odkup nabízených pozemků. Jedná se o pozemky o cel-
kové výměře 424 m2: 2982/13 (zeleň u obelisku), 2982/15 
(u zámeckého rybníku), 2982/26 (u autobusové zastávky na 
dolním konci) a 2982/30 (v křižovatce u zámku). Poslední 
pozemek rada  nedoporučuje odkup z důvodu nevyužitelnosti 
pro obec, u ostatních pozemků doporučuje rada převod po-
zemků na obec. Zastupitelstvo návrh rady schválilo.

Odkup pozemků 2978/13 a 2978/12
Obec v listopadu 2011 dokončila výstavbu chodníku od Ne-
alka po chromečskou železniční stanici. Při výstavbě chodní-
ku došlo také k vybudování příkopů a terénních úprav, které 
se nachází na pozemcích 2978/13 – zahrada o výměře 104 
m2, 2978/12 – zahrada o výměře 61 m2 v majetku manželů 
Radomíra Roguljiče a Jitky Čulíkové, oba bytem Lázeňská 
392. Obec nemohla pozemky v roce 2011 odkoupit, protože 
byly vázané zástavním právem smluvním pro zajištění pohle-
dávky. Došlo tak k dohodě, že po výmazu zástavního práva 
z katastru nemovitostí, dojde k prodeji pozemků do majetku 
obce. K výmazu došlo v květnu 2021, odkup pozemků může 
být nyní realizován. Odkup pozemků bude za dříve již do-
hodnutou cenu 50 Kč/m2 s tím, že obec bude hradit nákla-
dy s převodem spojené (vklad do KN). Zastupitelstvo odkup 
schválilo.

Žádost o odprodej pozemku 996/3 – Lukáš Breckl
Lukáš Breckl, bytem Dr. Březiny 495 si podal žádost o od-
prodej obecního pozemku při ulici Dr. Březiny, 996/3 – tr-
valý travní porost o výměře 283 m2 za účelem výstavby 
rodinného domu a zahrady. Pozemek navazuje na jeho po-
zemek, jde o jinak nevyužitelný trojúhelníkový pozemek.  
V územním plánu je pozemek zařazen do ploch pro výstavbu 
rodinných domů. Obec na pozemku neprovádí údržbu zeleně, 
je tam neudržovaná zeleň. V rámci porovnání cen při prodeji 
obec neprodávala pozemky podobného charakteru. Když se 
prodávaly stavební pozemky v roce 2018 na Nádražní ulici, 
prodávaly se za 577 Kč/m2 vč. DPH. Stavební komise, ko-
mise životního prostředí a rada obce nemají námitky proti 
prodeji. Po zveřejnění na úřední desce neprojevil nikdo jiný 
zájem o pozemek.
 V obsáhlé diskusi Jakub Jelínek navrhl koupit za utržené 
peníze jiný pozemek. Starosta odpověděl, že pozemky nikdo 
obci prodávat nechce. Ze stavebních prací plánovaných obcí 
v budoucnosti v krajině k zadržování vody, se vyberou dvě, 
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osloví se majitelé dotčených pozemků s nabídkou na od-
koupení. Doplnil, že otázkou bude nabízená a požadovaná 
cena. S. Balík zhodnotil, že ideálním řešením by bylo po-
zemek neprodávat, ale směnit za účelem dalšího využití při 
směnách pozemků potřebných pro realizaci stavebních akcí.  
J. Ťulpík navrhl cenu 100 Kč/m2 + 21% DPH. S. Balík navr-
hl cenu 500 Kč/m2 + 21% DPH. Kateřina Juránková navrhla 
cenu 300 Kč/m2 + 21% DPH. Hlasovalo se podle jednacího 
řádu v opačném pořadí. Hned první hlasování bylo úspěšné  
– s částkou 300 Kč/m2 souhlasilo 10 zastupitelů (1 proti,  
3 se zdrželi). 
 Po diskusi se v závěru schůze zastupitelstvo k problému 
vrátilo, kdy schválilo usnesení, kterým zastupitelstvo obce 
deklaruje, že při žádostech o nabytí pozemků, které jsou ve 
vlastnictví obce, nehodlá tyto pozemky prodávat, ale směňo-
vat za jiné pozemky ve vlastnictví žadatele. Usnesení podpo-
řilo 12 zastupitelů (2 se zdrželi).

Žádost o odprodej části pozemku 1626/1 – Jan Zapletal
Tento nejbouřlivěji projednávaný bod schůze zastupitelstva 
uvedl J. Ťulpík. Jan Zapletal, Nová Dědina 7 si podal žádost 
o odprodej části obecního pozemku 1626/1 – ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře cca 2–3 m2. Ve své žádosti 
uvádí, že při zaměření svých pozemků zjistil, že přístavba 
jeho garáže zasahuje 1,3 m2 do obecního pozemku. Obec 
by chtěl požádat o odprodej několika metrů tak, aby mohl 
celou záležitost uvést do souladu s platnými právními před-
pisy (stavbu nemá povolenou stavebním úřadem a zapsanou 
v katastru nemovitostí). V rámci územního plánu je pozemek 
určen pro komunikaci. 
 Stavební komise nedoporučuje odprodej pozemku z ná-
sledujících důvodů. Pozemek je součástí místní komunikace, 
která je v této ulici extrémně úzká. Je naprosto nežádoucí  
a zbytečné, komunikaci zužovat na úkor stavby – stání pro 
automobil. Žadatel má dostatečný prostor na vlastním po-
zemku, kde je možné parkování auta vyřešit. Komise dopo-
ručuje odstranění stavby přístřešku včetně oplocení. S pro-
dejem nesouhlasí ani komise životního prostředí. Navrhuje 
pouze pronájem pozemku nebo odstranění stavby z obecní 
části pozemku. Záměr odprodeje neschválila ani rada. 
 V diskusi J. Zapletal z pléna sdělil, že dřevěný přístřešek 
před garáží postavil před dvaceti lety. Digitálním zaměřením 
bylo zjištěno, že stavba stojí zčásti na obecním pozemku,  
k tomu sdělil, že rozhodně nebylo úmyslem stavět na cizím 
pozemku. Dle jeho názoru ničemu a nikomu stavba nepře-
káží, nebyla v době rekonstrukce komunikace rozporována, 
není tím nejužším místem v ulici. Na ulici jsou i užší místa  
a velká část domů zasahuje také do obecních pozemků.
 Pokud zastupitelstvo neodsouhlasí prodej, navrhl dlouho-
dobý pronájem na 20 let.
 M. Klimeš reagoval, že danou věc nevidí z pohledu do-
pravního jako problém. U žádaného pozemku má komuni-
kace šířku 4 m, v daném místě je dle jeho názoru dopravně 
vyřešeno. Pokud budou potřeba nějaké úpravy komunikace, 
tak se dotknou jiných míst, kde je šířka komunikace 3 m.  
Navrhl dlouhodobý pronájem. K. Juránková navrhla prodat 
část pozemku, která je jen pod stavbou, hranice by byla zlo-
mená, nebo projednání odložit a dát pozemky řádně zamě-
řit. V dlouhé diskusi nejprve opakovaně J. Zapletal tvrdil, 
že obecní pozemek zabírá pouze část garáže a nikoli plot, 
jak ukazovala podkladová mapa. Až poté, co jej S. Balík 
konfrontoval s fotkami skutečného stavu, uvedl, že se spletl  

a že na obecním pozemku stojí i plot. Poté, co toto J. Zapletal 
přiznal, stáhla K. Juránková svůj návrh. 
 Nejprve zastupitelstvo odmítlo návrh M. Klimeše na 
dlouhodobý pronájem (což by stejně musela schválit ještě 
rada) – 4 byli pro, 4 proti a 6 se zdrželo. Poté zastupitelstvo 
zamítlo prodej (9 hlasů pro zamítnutí, 3 proti, 2 se zdrželi).

Žádost o směnu pozemků – Pavel Schauer
Pavel Schauer, Krátká 551 žádá obec o směnu pozemků. 
Obci navrhl tuto směnu pozemků: on by obdržel obecní po-
zemky nad Tónovskou 2182/14 – orná půda (fyzicky je na 
pozemku tráva) o výměře 3756 m2, pozemek směrem na Bo-
hutín, jednou stranou přiléhající k obecní polní cestě, od roku 
2011 má celý pozemek pan Schauer propachtovaný k země-
dělské činnosti; a 2195/2 – orná půda (fyzicky je na pozem-
ku tráva) o výměře 2498 m2, pozemek směrem na Bohutín, 
dál od hlavní silnice, od hlavní silnice přístupný obecní polní 
cestou, pozemek má dlouhodobě propachtovaný Bludovská 
a.s., fyzicky však pozemek užívá Pavel Schauer. Sám nabízí 
obci svůj pozemek 2959/81 – orná půda o výměře 4863 m2, 
pozemek ve Špalku po levé straně směrem na Postřelmov, 
dál od hlavní silnice, v rámci většího obhospodařovaného ze-
mědělského půdního bloku, z jedné strany přístupný z obecní 
cesty (která ale zatím fyzicky není zřízena) z druhé strany 
pozemku je Vesník. Kromě polní cesty nejsou v blízkosti po-
zemku obecní pozemky. V rámci nabízené směny je rozdíl 
ve výměrách 1391 m2, kdy obec by dala do směny větší vý-
měru, k tomuto P. Schauer navrhuje dvě možnosti: a) rozdíl 
ve výměrách by v rámci provedené směny obci doplatil; b) 
pokud by obec nechtěla směnu s doplatkem, nabízí žadatel 
obci celý pozemek 2758/48 – orná půda o výměře 5763 m2. 
Tento pozemek je dál od hlavní silnice, situován mezi Dráž-
níkem a Bludovskou strání, v rámci většího obhospodařova-
ného zemědělského půdního bloku. Pozemek vlastní bratr  
P. Schauera. V případě, že by obci více vyhovovala možnost 
této směny, pozemek by získal od svého bratra a následně ho 
směnil s obcí. Pokud by obec souhlasila s návrhem směny  
č. 2, tak by obec do směny dala zemědělské pozemky o cel-
kové výměře 6254 m2 a směnou by od P. Schauera získala 
zemědělské pozemky o celkové výměře 10626 m2. Směnou 
by tak obec navíc získala výměru 4372 m2 bez finančního 
doplatku. 
 Dle znaleckého posudku, který nechal vyhotovit  
P. Schauer, je u obecních pozemků 2182/14 a 2195/2 cena 
obvyklá 57 Kč/m2, při propočtu by se jednalo o celkovou 
cenu 356.478 Kč včetně DPH. Posudek uvádí, že obecní 
pozemky jsou v horší poloze v obci, horší bonity a užíva-
jí se jako pastva. U pozemků nabízených do směny je cena 
obvyklá 65 Kč/m2, při propočtu se jedná o celkovou cenu 
690.690 Kč včetně DPH. U těchto pozemků posudek uvádí, 
že mají lepší polohu a lepší bonitu, užívají se jako orná půda. 
Při realizované směně žadatel o směnu Pavel Schauer uhradí 
obci veškeré náklady spojené se směnou.
 V diskusi se debatovalo o obecní cestě u pozemků  
P. Schauera u jeho roubenky. M. Klimeš informoval, že po-
zemky viděl a konstatoval, že cesta je přehrazena na obou 
stranách. J. Ťulpík reagoval, že obec o tom ví, P. Schauer na 
to byl několikrát upozorněn. Zdůraznil, že tato cesta je jedi-
ná přístupová cesta i pro nově povolenou výstavbu rybníka  
u železniční tratě.
 S. Balík zapochyboval o věrohodnosti posudku, který 
ocenil zemědělské pozemky cenou 57–65 Kč/m2. Starosta 
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reagoval, že hodnoty pozemků vidí stejně, přesto je směna 
pro obec výhodná, neboť obec získá navíc cca 4300 m2.  
Jakub Jelínek upozornil na nutnost zachování přístupu směrem  
k trati ke dvěma obecním lesním pozemkům. M. Klimeš sdělil, 
že obecní pozemek podél cesty má úplně jinou hodnotu než 
pozemky nabízené P. Schauerem. Ty nemají takovou hod-
notu. S. Balík zopakoval také pochybnost nad cenami po-
zemků, zdůraznil však, že P. Schauer nabízí do směny skoro 
dvojnásobek plochy pozemků, které mohou být později obcí 
použity k dalším směnám. Poté následovala rozsáhlá debata 
zastupitelů o přístupu k oběma lesním pozemkům a pochyb-
nosti nad porovnáním existujícího stavu přístupu k obecním 
pozemkům se stavem zaevidovaným v katastru nemovitostí. 
Zastupitelé se nakonec shodli na stažení daného bodu z jed-
nání zastupitelstva obce do vyjasnění situace okolo přístupu 
k obecním pozemkům.

Volba přísedící Okresního soudu v Šumperku
Okresní soud v Šumperku požádal obec Bludov o zvolení 
JUDr. Reginy Skokanové, Za Školou 832 přísedící u Okres-
ního soudu v Šumperku do roku 2025. Zastupitelstvo s návr-
hem souhlasilo.

Úhrada škody na vánočním osvětlení
Zastupitelstvu byly předloženy informace o krádeži a násled-
ném poškození vánoční výzdoby. Dne 7.1.2021 způsobili 
bratři Hangurbadžové obci Bludov škodu ve výši 60 802,50 
Kč, když odcizili sundávanou vánoční výzdobu. Tuto škodu 
se rozhodli obci zaplatit v menších splátkách ve výši 1267,- 
Kč. J. Jelínek doporučil do budoucna při projednávání úhrady 
škody či dluhu formou splátek doplnit návrh usnesení o ztrá-
tu výhody splátek v případě nezaplacení jedné splátky. Poté 
zastupitelstvo splátkový kalendář 13 hlasy (1 proti) schválilo.

Diskuse
Karel Kubíček z pléna upozornil na neúnosný provoz aut, 
zejména nákladních, v ulici Za Školou. Doporučil zregulo-
vat provoz dopravními značkami: zakázat vjezd nákladních 
automobilů a směrovat je kolem „Lip“ z ulice Jana Žižky. 

Doporučení jezdit kolem „Lip“ by využil i pro osobní auta 
chatařů a majitelů nemovitostí bydlících spádově k ulici Ve 
Slévi. Dále doporučil každým rokem, z důvodu rušení klidu 
o víkendech a svátcích, na jaře upozornit v Bludovanu ob-
čany na dodržování Obecně závazné vyhlášky z roku 2011  
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 
Jaroslav Čech reagoval, že upozornění na vyhlášku v Blu-
dovanu je krásná věc, ale rušení občanů hlučnou činností  
o víkendech a svátcích je především věcí morálky, slušnosti 
a ohleduplnosti každého občana. Jako účinnější vidí upozor-
nění a cílenou domluvu rušených sousedů občanovi, který 
citovanou vyhlášku porušuje.
 Starosta reagoval, že danou věc lze řešit i ohlášením na 
policii ČR, která má obecně závaznou vyhlášku k dispozici. 
Doplnil, že upozornění každým rokem na jaře v Bludovanu 
zajistí.
 J. Zapletal z pléna upozornil na nedávné rušení klidu  
v kulturním domě, kde proběhla velká hlučná svatba, a na 
neutěšený pohyb aut na ulici Nová dědina. Starosta odpově-
děl, že vydal okamžitý zákaz jednorázového pronájmu kul-
turního domu na podobné velké akce pořádané nikoli spol-
ky, ale jednotlivci. K dopravní situaci na obecní komunikaci  
v ul. Za Školou sdělil, že byl odsouhlasen režim provozu po-
hřebního auta na komunikaci kolem hřbitova v době konání 
pohřbu, dále k upozornění K. Kubíčka a J. Zapletala sdělil, 
že provozu Za Školou snad odlehčí uvažovaná komunikace  
k ulici Bohutínské a bude potřeba zadat vypracování doprav-
ní studie provozu na komunikacích v ulici Za Školou a Nová 
dědina. 
 M. Klimeš připomněl vybudování bezbariérového pří-
stupu z parkoviště u oranžerie do zámeckého parku hlavn 
 pro maminky s kočárkem. I když obec není majitelem  
dotčených pozemků, po domluvě s majiteli doporučuje vybu-
dovat přístup za obecní peníze a opravit chodník přes park. 
Luděk Březina a S. Balík reagovali, že když se vybuduje  
bezbariérový přístup a opraví chodník, budou nutná další 
opatření, např. pro regulaci pohybu cyklistů.

Stanislav Balík ml.

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

Projekt: “Dostupné sociální poradenství“
Pokračujeme na téma: Jaké služby mohou pečující osoby 

využít, aby na péči nebyly úplně samy?

V minulém článku jsme popisovali službu denního stacioná-
ře, která může být pro pečující osoby velice užitečná. Dnes 
bychom vám rádi přiblížili další velice významnou službu,  
a to pečovatelskou službu. 
 Pečovatelská služba má v naší zemi již velice dlouhou 
historii. Dříve bývala především spojena s dovozem obědů 
seniorům a úklidem jejich domácnosti. Dnes je role pečo-
vatelské služby především v pomoci klientovi s udržováním 
hygieny, používáním inkontinenčních pomůcek, s přípravou, 
naservírováním a podáním stravy, s nákupy, s praním a žeh-
lením prádla, s doprovázením k lékaři, na úřady, nebo jen na 
běžné procházky v okolí svého domu či bytu. 
 Pečovatelská služba sehrává velice důležitou úlohu ve 
chvíli, kdy se klient sám rozhodne, že by chtěl dožít ve své 
domácnosti nebo se pečující osoby rozhodnou, že ho chtějí 

Evropská unie
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost

SPOJUJEME GENERACE

doopatrovat v jeho přirozeném prostředí. Často pak pečova-
telská služba, zvládá ve spolupráci s pečujícími osobami péči 
i o klienty zcela  upoutané na lůžku, pohybující se na vozíčku 
nebo pomocí chodítka. Není výjimkou, že pečuje i o klienty, 
kde je stanovena některá z forem demence. V našem regionu 
je několik poskytovatelů pečovatelské služby. Každá z nich 
nabízí péči v jiném časovém rozsahu, s jinou četností a také 
dojezdovou vzdáleností. 
 Pokud jste se  rozhodli dozvědět se o této službě více,  
rádi vám zprostředkujeme další informace. 
 Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme vás ve  
vaší domácnosti. Naše služby nabízíme zdarma.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 722 970 171 nebo  
na emailu: poradenstvi@pontis.cz
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Zajímavosti z bludovské historie I.
V minulém čísle Bludovanu skončil několikaletý seriál  
o šlechtických vládcích Bludova. Tímto číslem začíná nový 
seriál o zajímavostech z bludovské historie nejrůznějších ob-
dobí.
 Před časem byly na internetu zveřejněny tzv. sčítací  
operáty ze sčítání lidu v Bludově z let 1857, 1869, 1880, 
1890, 1900, 1910 a 1921. Sčítací operát je vyplněný záznam 
každého čísla popisného, kde jsou uvedeny v závislosti na 
jednotlivých sčítáních různé údaje – kromě seznamu bydlí-
cích obyvatel v jednotlivých domech rozdělených do rodin 
také jejich vzájemné vztahy, osobních údajů (rok narození, 
od kdy bydlí v Bludově, domovská příslušnost, gramotnost, 
obcovací řeč, profese a někdy i počty kusů domácího zvířec-
tva). Souhrny dostupné nejsou, musí se leda spočítat ručně.  
V tomto čísle představím tyto souhrnné výsledky za sčítání 
lidu z roku 1900, v příštím z roku 1921.
 Sčítání za rok 1900 se fyzicky sbíralo na začátku ledna 
1901. V Bludově tehdy bylo sečteno 2521 obyvatel, z toho 
1205 mužů a 1316 žen. Průměrný věk byl necelých 28 let 
(pro srovnání – ve sčítání lidu 2011 žilo v Bludově 3068  
obyvatel, průměrný věk činil 41,5 roku). Nejstaršímu teh-
dejšímu obyvateli obce – Františku Březinovi z čp. 118  
(v té době žil už u své dcery Františky Kotrlé a její rodiny na  
čp. 85) bylo 89 let (zemřel o osm let později v 97 letech). 

Vidíme řadu zajímavostí – např. že v celé obci nebyla tehdy 
chována jediná ovce. Že v průměru na jednoho obyvatele při-
padala jedna slepice, že mimo drůbež nejrozšířenějším hos-
podářským zvířectvem byl skot. 
 Nebudeme-li počítat Žerotínův velkostatek, pak alespoň 
jednoho koně chovali v 55 domácnostech, krávu ve 198 do-
mácnostech, kozu ve 161 domácnostech, prase v 74 domác-
nostech, slepici ve 298 domácnostech (tedy skoro všude), 
husu v 95 domácnostech, kachnu v 5 domácnostech, jinou 
drůbež také v 5 domácnostech a včelařů bylo v celé obci 8. 
Na těchto číslech vidíme, jak dramaticky se za sto dvacet let 
proměnila situace v obci.
Zdroje: Sčítací operáty sčítání lidu 1900 Bludov 
(www.familysearch.org)

Stanislav Balík ml.

Sčítání lidu v Bludově v roce 1900

Povolání bludovských obyvatel v roce 1900

Počty chovaného hospodářského zvířectva v Bludově v roce 1900

počet %

dělníci, nádeníci, pomocníci, služky, 
pacholci, děvečky 864 34,57

žáci, studenti, učni 455 18,21

rolníci, domkaři 451 18,05

předškolní děti 387 15,49

živnostníci 113 4,52

ženy v domácnosti 77 3,08

výměnkáři 76 3,04

podporovanci, nezaměstnaní 33 1,32

úředníci soukromí, hajný, stárek, zahradník  
velkostatku, šafář 11 0,44

úředníci a zřízenci železniční 8 0,32

učitelé 7 0,28

duchovní, řeholnice 4 0,16

lékaři, porodní báby 4 0,16

úředníci státní, četníci, pošta 3 0,12

advokáti, notáři, právníci 1 0,04

obchodníci 1 0,04

soukromníci (mlynář) 1 0,04

úředníci zemští a komunální 1 0,04

manažeři 1 0,04

nezjištěno 1 0,04

ks
z toho na Žerotínově  

velkostatku 
(Horní i Dolní dvůr)

koně 100 20

hovězí dobytek 720 165

kozy 278

ovce 0

prasata 151 18

slepice 2477

husy 207

kachny 26

jiná drůbež 31

včelstva 90

Nikomu tedy v roce 1900 nebylo přes devadesát let. Více než 
80 let mělo v celé obci jen 17 lidí, z toho 11 mělo 80 a 81 let. 
Dětí do deseti let věku žilo v Bludově 593, např. jen v roce 
1900 se jich narodilo 79.
 Tehdejší nejvyšší číslo popisné – a tedy nejnovější dům  
– bylo 353 (dnešní Kulturní dům). Nestála ale čísla 61, 67, 
68, 331, 333, 349 a 351, v Bludově tedy bylo 345 domů. 
Svá čísla popisná neměla většina výměnků. V průměru tak 
v jednom domě žilo více než 7 lidí (dnes je průměr asi 3), 
výjimkou nebyly chalupy, kde se tísnilo třeba 20 osob.
 Z obyvatel starších šesti let pouhé tři osoby neuměly číst 
a psát. Téměř tři čtvrtiny obyvatel se v obci narodily (cel-
kem 1831). Více než dvacet let svého života někde jinde než  
v Bludově žilo 424 obyvatel.
 Až na jednoho se formálně všichni přihlásili k římskoka-
tolické církvi (včetně tehdejších učitelů, kteří veřejně vystu-
povali proti církvi), jeden k židovskému vyznání.
 V následující tabulce je uvedena četnost povolání teh-
dejších bludovských obyvatel. Vidíme, že třetina obyvatel 
pracovala jako dělníci, nádeníci apod. Stejně tak v souhrnu 
třetina obyvatel byly předškolní děti, žáci, studenti a učni. 
Necelá pětina byli rolníci (včetně jejich manželek, příp.  
pomáhajících dospělých dětí) a domkaři.
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Vždyť co je důležitější, než bezpečnost nás občanů v každo-
denním zápase o zdraví, jakmile překročíme práh svých oby-
dlí? Všichni, a zejména naše děti a starší občané zvlášť, řeší 
každodenně problém: překonat silnici beze strachu.
 A cyklisté představují samostatnou sportovní disciplínu. 
Nemáme tak potřebný kruhový objezd v obci, o cyklostez-
kách ani nemluvě. Zbývají nám jediná útočiště, kterými jsou 
bohužel chodníky, na něž jsme mnohdy hnáni pudem sebezá-
chovy. To ovšem žádá si nebezpečné přeskoky přes pankejty, 
dokonce i v místech snížených nájezdů ze silnice. Tam těch 
cca pět centimetrů obrubníku, byť lehce zakrouženého, skýtá 
stále nebezpečí pro smyk předního kola, zejména za vhka – 
morka – ledova. Již taková představa nahání husí kůži. 
 A nejůžasnější (!!!) je zúžení vozovky v nejexponova-
nějším místě, a to na příjezdu do křižovatky uprostřed obce. 
Například ve směru od lázní čeká nás tento stažený pruh po 
pravé straně vozovky a svou neúprosnou smyčkou tlačí nás 
na pankejt (vše zbudováno podle předpisu – SIC!). Pokud k 
tomu přičteme rozjetý tirák za zády, vyvolá to v cyklistovi až 
mrazení v zádech.
 Když investor v době úprav zřekl se možnosti zřídit zde 
kruhový objezd, jeví se zcela naléhavou nezbytností instalo-
vat zde alespoň světelné semafory, které by poskytovaly vět-
ší bezpečnost především chodcům. No a co se týče konečně 
„dodělávaného“ obchvatu Bludova, těžko věřit, že se tím hus-
tota průjezdu aut nějak výrazně sníží. 

Takže čeho jest nám třeba kromě semaforů?
Do výhledového investičního plánu (pěkný termín z dob ne-
dáno minulých) kromě oněch semaforů a chybějících cyklos-
tezek alespoň podél hlavních silnic od Chromče a od Postřel-
mova, bude třeba dobudovat  chodník pro Dolní konec od 
Hlavního nádraží Bludov až k „Panence Marii“, jak místně 
nazýváme.
 Investice jsou to nemalé, navíc u vědomí, že obecní úřady 
jsou trvale oklešťovány o pravomoce a peníze v důsledku  

Stane se nám naše obec ještě více přátelskou k žití a bezpečnější na silnicích?

Bludov – Boží muka „U trati“ zdroj: turistika.cz

dosavadní expanzivní politiky státní správy od ministerstev 
až po nuceně uskrovňované obce. 
 Lze tudíž jen doufat, že po právě uskutečněných volbách  
i v naší obci, kde jsme se také snažili, aby „čas oponou trh-
nul“, uvolní ekonomický vývoj postupně finance a tedy mož-
nosti i našemu obecnímu úřadu. Tedy aby mohl pokračovat  
v jeho doposud tak úspěšném zušlechťování obce. Bude  
ovšem nesnadné získávát dostatek prostředků na další obecní 
investice, a to i v důsledku letos zrušeného zdanění superhru-
bé mzdy „předchozí“ vládou. Odhadovaný pokles toku peněz 
obcím totiž mohl by klesnout až o 9 %.
 Má se končit optimisticky, takže příkladem toho lze po-
hlížet na nově vztyčená Boží muka s lavičkou U trati za  
lázněmi, kde obětavost občanská projevila se tím nejkrás-
nějším způsobem a učinila naši historicky významnou obec  
ještě krásnější.

Viz převzatý snímek z internetu                                            
Roman Žalio                                    

Rok si posluchači v Bludově museli počkat na plánova-
ný koncert populární české zpěvačky, kytaristky a autorky 
Věry Martinové. Ta se skupinou Meritum přijede v sobotu  
18. prosince do Kulturního domu Bludov. Začátek koncertu je 
plánovaný na 17 hodin. 
 Královna české country představí nejen své největší hity 
z posledních více než tří dekád, ale také písničky z novin-
kového alba Meritum. Právě toto album vyšlo loni na jaře  
a ve svém žánru se okamžitě stalo hudební událostí roku!
 „Moc se těším po nějaké době na své posluchače a samo-
zřejmě i na živé vystoupení, které mi moc chybělo. Byla bych 
ráda, kdyby právě tento koncert se stal pro vás pohlazením v 
naší bouřlivé době,“ říká Věra Martinová.
 Diváci uslyší v jejím podání novinky a samozřejmě i hity, 
které milují: Až na vrcholky hor, Malý dům nad skálou, Pane 
náš a mnoho dalších! Koncert Věry Martinové má prokazatel-
ně léčivý efekt, tak neváhejte!
 Vstupenky na koncert jsou již v předprodeji, a to za  
300 korun. V den koncertu budou k mání za 350 korun. 

foto: Miroslav Šmikmátor

Odložený koncert Věry Martinové se skupinou Meritum se blíží
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Vzpomínka
Dne 18. listopadu 2021 si připomeneme 
smutných 8 let od úmrtí bratra  
Štefana Majchera
Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
Sestry Marie, Pavla s rodinami a švagrová Dáša 
s rodinou.

Dne 28. listopadu 2021 vzpomeneme  
1. výročí úmrtí našeho syna 
Evžena Fazora
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 
Rodiče, bratr a sestra s rodinou.

Dne 24. listopadu vzpomeneme 100.výročí 
narození paní učitelky 
Zory Fričové
Rodina.

Kdo znal, ten vzpomene, kdo měl rád,  
nikdy nezapomene.

Dne 29. října 2021 jsme si připomněli  
4. smutné výročí úmrtí pana  
Karla Jáně
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

POZVÁNKA
Pozvánka na akce KD v listopadu 2021

 

11.11.  19:00  Francouzský večer  /kinosál KD/
18.11.  16:30  Cesta ke zdraví – úvod do psychosomatiky  
     /obecní klub/   
27.11.  16:00  Štěpán a Jan Matěj Rak /KD/
28.11.  15:00  Bludovský betlém  /KD/
28.11.  17:00  I. adventní koncert Motýli Šumperk /kostel sv. Jiří/

  

Pokud máte náročné povolání či čelíte tlaku okolí a cítíte, že 
se tyto faktory podepisují na vašem zdraví, právě pro vás je 
určený seminář Cesta ke zdraví – úvod do psychosomatiky 
s lektorem Petrem Suchým. Ten se uskuteční ve čtvrtek  
18. listopadu od 16:30 hodin v Obecním klubu Bludov. 
 Cílem semináře je vysvětlit základní faktory, které způso-
bují chronické nemoci a pomoci účastníkům pochopit, že je  
v silách jednotlivce se z nemoci poučit a případně se uzdra-
vit, a dokonce je možné poté žít lepší život. Seminář má  
v zásadě preventivní charakter, záměrem je předcházet rozvi-
nutí prvotních příčin nemocí do hlubších rovin, které se déle  
a hůře napravují. 
 První část semináře se zabývá principy a teorií psycho-
somatiky, která je ale strukturovaná do osobního příběhu pro 
snadnější uchopení. Druhá část semináře je prostorem pro 
dotazy a řešení konkrétních situací účastníků.
 Kouč a lektor Petr Suchý se zaměřuje na zážitkovou  
pedagogiku. Mimo jiné je zakladatelem projektu Tátohraní, 
díky kterému posiluje vztahy tátů a dětí.
 Délka kurzu je dvě hodiny. Cena činí 100 korun.   
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři KD osobně, telefonicky  
na 583 238 177 nebo e-mailem: kulturni.dum@bludov.cz.   

Cesta ke zdraví – úvod do psychosomatiky

CVIČENÍ S OVERBALLEM, 
PROTAHOVACÍ CVIKY, 

KALANETIKA A UVOLŇOVACÍ CVIKY

Cvičení pro všechny generace 
se koná v SOKOLOVNĚ
každou středu
od 18 do 19 hod. 
Lekce 50,- Kč/hod. 
Karimatku, pití a dobrou 
náladu s sebou.

Zve Alena Fazorová

Darujeme krásná černá, vymazlená koťátka.
Lenka Černá a Jarolím Adámek

Tel.: 777 676 618
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Francouzské šansony budou znít v Kulturním domě v Blu-
dově 11. listopadu. Odložený Francouzský večer – Chanson  
d´amours s kytaristou Michalem Svobodou a zpěvačkou Rad-
kou Rubešovou začíná v 19 hodin v kinosále v patře KD.
 Návštěvníci uslyší suitu barokního skladatele Francoise 
Couperina, Libra Sonatina legendy francouzské kytary  
Rolanda Dyense, milostné písně Francoise Poulenca či Gab-
riela Faurého, známé šansony i operní árie. 
 Vstupné na koncert činí 120 korun. Součástí příjemného 
kulturně-společenského večera bude i otevřená kavárna  
Kafe Bludov. 

Chanson d´amours

Vážení přátelé a příznivci dechové hudby Bludověnka,
nezadržitelně se blíží nejkrásnější období v roce, na které se 
všichni těšíme a kde máme k sobě nějak blíž, adventní čas 
a vánoční svátky, období, ve kterém většina lidí upouští od 
každodenního shonu, starostí a tráví čas se svými nejbližšími 
v kruhu rodinném. 
Přicházejí Vánoce, čas setkání, nadějí a splněných přání
Dovolte nám proto, abychom i my přispěli v tomto čase ke 
sváteční atmosféře a svým vystoupením navodili klid a po-
hodu ve vašich srdcích. Vybrali jsme pro vás ty nejkrásnější 
vánoční melodie a české koledy, kterými zcela jistě potěšíme 
vás i vaše blízké.
 Dechová hudba Bludověnka vás srdečně zve na kon-
cert „Vánoce s Bludověnkou“, který se uskuteční v sobotu 
11.12.2021 v Kulturním domě v Bludově, začátek je  
v 15 hod.
 Pozvěte také své partnery, rodiče, děti, příbuzné a přátele, 
abychom společně vytvořili krásnou atmosféru v tomto před-
vánočním čase.

Těšíme se na vás
vaše DH Bludověnka

Bludověnka

Country seminář 2021

Hodový víkend se nesl ve znamení tance. Kulturní dům  
v Bludově se rozezněl hudbou ve stylu country. Tanečníci  
z celé republiky se sem sjeli na tradiční již 7. ročník víken-
dového semináře s výukou tanců klasického country, pod ve-
dením zkušeného lektora Míry Procházky. Po téměř dvouleté 
covidové přestávce jsme nic nezapomněli a bylo ve výuce na 
co navazovat. Celá akce se jak účastí, spokojeností účastníků, 
tak organizačním zajištěním, může řadit mezi úspěchy letošní 
taneční sezony.
foto: archiv Taneční klub Pohodáři z Bludova 
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Pečení makrónek jako cesta k důslednosti a trpělivosti

Krásná, milá, usměvavá žena s tradičně netradičním  
koníčkem. O pečení makrónek, ale nejen o něm, jsem si 
povídala s Viktorií Schauer.

Pečeš dorty, zákusy, spoustu dobrot, ale co mě hlavně  
zaujalo – ty pečeš úžasné makrónky. Proč zrovna  
makrónky?
Makrónky, to je úplně jednoduchý, obyčejný příběh. Nej-
mladší dcerka, kamkoli jsme přišli, tak chtěla makrónky. Já 
sama nevím, proč zrovna makrónky. Ale vždycky mi říká: 
„Jé, mami, tady jsou makrónky, já bych chtěla makrónky.“ 
A když jsme jeli třeba ve vlaku, tak v Leo expresu poskytují 
zrovna jako dezert makrónky. Vždycky, když jsme jeli v tom 
vlaku, chtěla pořád makrónky. A tak z toho vznikl nápad, 
že bych makrónky mohla zkusit vyrobit a v podstatě i doba 
tomu nahrála. Byla karanténa a byli jsme všichni doma. Tím, 
že peču, a peču vlastně kdovíco, nejenom sladké, jsem si řek-
la, že bych makrónky mohla vyzkoušet, že je to něco nového. 
Líbí se mi jejich tvar, náplň, i to, že jsou bez lepku, tak jsem 
si řekla, proč to nezkusit.

Makrónky jsou typické francouzské cukroví,  
co ty a Francie?
Já se přiznám, byla jsem kdovíkde – v Japonsku, v Číně, 
v Itálii jsem bydlela, ale do Francie jsem se nepodívala. Mož-
ná někdy v budoucnu, protože ve Francii je spousta krásných 
věcí, co stojí za návštěvu. Doufám, že se do Francie podívám.
 
U pečení makrónek je prý trpělivost na prvním místě,  
jsi tedy trpělivý člověk?
Pokud jsem nebyla, tak makrónky mě k tomu dovedly. Proto-
že práce s nimi je opravdu o trpělivosti. Ale já bych řekla, že 
až na druhém místě. Na prvním místě je, myslím, důslednost.  
A tím, že je člověk důsledný, tak se připojí trpělivost, a může 
vzniknout makrónka. Takže ano, jsem trpělivá.

Některé tvé makrónky (a nejen ty) jsou zdobením malá 
umělecká díla, máš nějakou výtvarnou průpravu nebo jsi 
samouk?
Byla jsem už od dětství vedená k ručním pracím, výtvarné 
činnosti, maminka malovala, já sama tužkou kreslím portréty 
odmalička.  Maminka můj talent hodně rozvíjela a podporo-
vala. A na makrónkách se můžu vyřádit. Mám speciální bar-
vičky, kterými na ně můžu kreslit.  Je to pro mě, dá se říct, 
přirozená věc, protože od portrétů kreslených tužkou, není 
daleko ke kytičkám a podobným věcem. 

Sladké pečení – to je tvoje práce, koníček nebo relax?
No rozhodně je to koníček i relax. Jako práci bych to dělat 
nechtěla, protože je to hrozná otročina. A já obdivuji všech-
ny ženy, které umí napéct na Vánoce to úžasné cukroví. Já 
sama jsem si taky na Vánoce napekla, ale vzhledem k tomu, 
že makrónky jsou dosti oblíbené, je to ohromná dřina. Jako 
koníček a relax je to bezvadné.

Ty máš tři dcery, zdědila po tobě některá lásku k pečení?
Řekla bych, že asi nejstarší dcera Kristýnka.  Ona vyznává 
zdravou stravu a ty zdravější věci, takže si podle toho i peče. 

Kolik času trávíš „sladkým pečením“, ať už pro rodinu 
nebo i na zakázku?
Jenom tolik, aby mě to nezatěžovalo, aby mě to neotravovalo 
a abych byla v pohodě. Protože, jak jsem říkala, je to dři-
na. Když to shrnu, každý týden peču jednak pro rodinu něco 
sladkého a jednak peču i makrónky. Dá se říct, že dvakrát 
týdně peču určitě, a to je tak akorát.

Co tě ještě baví a naplňuje, kromě pečení?
To je právě ten paradox.  Makrónky jsou vlastně takovým dí-
lem náhody. Úplně na prvním místě mám, a vždy jsem měla, 
práci s lidmi. Někdo měl problémy, přišel si za mnou popoví-
dat, a nějak přirozeně jsem reagovala. Jsem pouze amatérský 
student psychologie a koučinku, školy na to nemám. Stále za 
mnou ještě někteří jezdí. Makrónky jsou okrajová záležitost. 
A už i manžel mi říká: „Prosím tě, proč děláš makrónky, ty 
máš dělat úplně něco jiného?!“  Ale cesty boží jsou nevyzpy-
tatelné a některé vedou tak zvláštně, oklikou, přes něco k ně-
čemu.  Mě makrónky vedou k jiným věcem, které je třeba 
v životě dopilovat. Třeba trpělivost, důslednost, sílu vytrvat 
a nevzdávat se, dotahovat věci až do konce. To jsou hodnoty, 
které potřebujeme rozvíjet, tak proč ne přes makrónky.

Máš nějaké životní motto?
Motto ani tak ne, jako postoj. Já si myslím, že když miluješ 
život, tak život miluje tebe. A je to vidět všude kolem nás, 
protože se to zrcadlí. Zrcadlí se to v tom, jak na nás lidi re-
agují, co se nám v životě děje, jak sami vnímáme život.  Já 
za sebe to beru tak, že to, co nosím v sobě, mi život odráží 
zpátky. 
 A druhá taková věc, když to necítím od srdce, tak to ne-
dělám.  A to je takové moje krédo. Manžel mi často říká: „Ty 
jdeš do všeho po hlavě.“ Je to pravda, ale vždycky naplno. 
Protože když neděláš věci naplno, tak nemá cenu je dělat. Ale 
když je děláš naplno, tak je děláš s láskou. 

Máš nějaký sen, co se tvého pečení týká?
Přiznám se, že možná ano, ale je to zatím jenom myšlenka. 
Nikde jsem tady neviděla cukrárnu zaměřenou na makrónky. 
Makrónky jsou speciální, dá se s nimi tvořit spousta věcí – dá 
se z nich tvořit zmrzlina, dají se dělat velké makrónkové dor-
ty, dají se dělat malinké makrónky na minidezerty… Takže 
přemýšlím, že by to možná nebylo špatné. Ale jelikož jsem 
člověk, který miluje svobodu a nemá rád, když ho něco ome-
zuje, tak je to trošku na pováženou.  Přeci jen, když už máš 
nějaký podnik, tak se mu musíš věnovat.  Nemůžeš se sebrat 
a nemůžeš odjet kdykoli, kamkoli. Možná jsem ještě úplně 
nedozrála do té potřebné fáze a zatím si peču doma.

Napadá mě ještě otázka, jaký největší počet makrónek 
najednou jsi pekla?
Nejvyšší počet makrónek jsem pekla na svatbu vlastní dcery, 
a to bylo 250 kusů, což teda v porovnání s děvčaty, která pe-
čou makrónky, jsem ještě pořád břídil. Vím, že holky pečou 
i 400 a více kusů. Když jsou třeba nějaké trhy nebo veletrhy, 
pečou třeba i 1000 kusů. Ale ještě nejsem tak daleko. 
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Jak dlouho ti trvalo upéct 250 makrónek?
Byly to asi 4 dny. Každý den něco. Nejprve se pečou skořáp-
ky, které se teprve následně plní.

Já se teď zeptám jako obyčejná ženská – ty máš nějak 
speciálně vybavenou kuchyň i co se týče prostoru i co se 
týče trouby a tak podobně, pro to svoje sladké tvoření?
Kéž bych měla. Když začnu dělat makrónky, tak vyženu 
všechny z kuchyně, protože tam není prostor na nic jiného.  
A to vždycky manžel vyběhne ven na zahradu, aby mi nechal 
prostor. Ale nemám nic speciálního. Mám úplně obyčejnou 
starou troubu, 20 let minimálně. Bojím se koupit si novou, 
protože nevím, co to udělá s makrónkami. Jediný můj tech-
nický pomocník je mixér, bez kterého by to nešlo. Ale jinak 
klasické kuchyňské vybavení.

Takže více méně se do makrónek může pustit kterákoli 
žena, která prostě bude mít chuť to vyzkoušet…
Určitě. Na to není potřeba nic extra. Co se týká technického 
vybavení, stačí trouba, mixér. Musí se potom trošku zainves-
tovat do výběru dalších nezbytností – já mám třeba speciální 
plechy, které jsem si nechala dělat na míru přímo jenom na 
makrónky, potom speciální podložky, na kterých se makrón-
ky pečou.  Tyhle drobnosti je potřeba do začátku mít, bez 
nich by to asi nešlo. Ale jinak běžné klasické vybavení stačí.

Rychlokvíz:
Černá nebo bílá?
„Bílá.“
Den nebo noc?
„Noc.“
Oheň nebo voda?
„Voda.“
Hory nebo moře?
„Moře.“
Káva nebo čaj?
„Káva.“
Kniha nebo film?
„Kniha.“

Gabriela Flašarová

foto: Gabriela Flašarová

foto: Viktorie Schauer

Bludovský betlém manželů Březinových se v letošním roce 
přesune do Kulturního domu Bludov. Veřejnost může jesličky 
obdivovat od první adventní neděle až do Tří králů. 
 Vánoční výjev je obdivuhodný jak svou rozměrností – 
je totiž tři metry dlouhý, tak i rozmanitostí postav, doplňků  
a materiálů. Připomíná jednu velkou vesnici a Noemovu  
archu současně. Najdete zde desítky postav od tradičního  
výjevu Ježíška v jesličkách s Marií i Josefem přes domácí  
a exotická zvířata až po myslivce na posedu, tančírnu s taneč-
níky nebo mlýn. Přírodní prvky jsou skutečné, figurky jsou  
z pryskyřice, hlíny a pilin. Zelené prvky jsou z mechu. 
 První veřejné vystavení v kulturním domě se slav-
nostním posvěcením za účasti starosty Ing. Pavla Stona  
a Mgr. Oty Sekaniny se plánuje první adventní neděli  
28. listopadu v 15 hodin.

Barbora Haušková
foto: Barbora Haušková

Advent zahájí svěcení betlému
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ZŠ Bludov

Dílna mluvení aneb „Receptář nápadů“
Český jazyk – to dnes není jen pravopis a větný rozbor.  
Důraz se klade i na komunikační dovednosti.
 S žáky devátých tříd jsme proto trénovali mluvení před 
diváky. Tentokrát ale nešlo o čtení referátů, na které jsou děti 
již zvyklé – úkolem bylo připravit si pro ostatní komentova-
nou ukázku pracovního postupu. Žáci museli mít připravené 
všechny pomůcky, které byly k výrobě potřeba, a hotový vý-
robek, abychom viděli, co se bude vyrábět. Byli také ome-

zeni časovým limitem a celý proces výroby pak bylo nutné 
komentovat. 
 Byla to výzva pro všechny. Mnozí zažili velkou trému, 
často někomu padaly pomůcky z rukou, jiní to naopak pojali 
jako show, a když se jim něco nepovedlo, vtipně to okomen-
tovali. 
 Viděli jsme přípravu těsta na palačinky, na bramboráky, 
přípravu několika různých pomazánek, ale i výrobu dortu pro 
koně. Také nám bylo předvedeno, jak si vyrobit rozmanité 

Pohádkový les 2021

I přesto, že je teprve říjen, v tomto novém školním roce se 
už ledacos událo. Když naše školně-pracovní dny ještě ne-
byly tak hektické, když sluníčko hřálo pořád letně, a když 
podzim teprve začínal, měla jsem tu čest pořádat už podru-
hé Pohádkový les, který se tradičně konal u kostelíčka Bo-
žího Těla. Hned první zářijový, sluncem zalitý víkend jsme  
s partou dobrovolníků, jak ze skautského oddílu Bludovit, tak  
i z řad neskautů (za které jsem snad ještě vděčnější!), uspořá-
dali pro děti kouzelně pohádkový den v lese. Měly příležitost 
splnit několikero úkolů u těch nejkrásnějších princezen z ce-
lého království, zatancovat si s vílami a bludičkami od studá-
nek, nenechat se zastrašit pekelníky, pomoct vodníkovi s jeho 
vysychajícím šosem, pobýt ve šmoulí vesničce, přidat ruku  
k dílu a postavit kousek mraveniště s Ferdou a jeho Beruškou, 

anebo uvařit lektvar s čarodějnicí. Myslím, že toho opravdu 
nebylo málo, že děti mohly vidět a zažít mnohé a na konec si 
odnést něco malého na památku. Ať už cukrovinku, jakožto 
památku velmi chvilkovou, anebo upomínkové skautské dár-
ky, protože akce byla spojena s naším skautským náborem. 
 Letos nám opravdu vyšlo, co jen mohlo. Ať už počasí, 
časový harmonogram, programy, dobrá nálada, tak i rekordní 
počet dětí, které si náš les prošly a to 548! 
 Já už se jen nechávám unášet neskutečně rychlým prou-
dem času a myšlenkami jsem pořád dál a dál…, ale při  
zásahu večerní nostalgie vzpomínám na tuto vydařenou akci  
a doufám v její zopakování!

Eliška Juránková
zástupkyně vůdce oddílu

Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
foto: archiv Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov
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Seiferos
v úterý 25.9. měli žáci naší školy možnost navštívit výukový 
program skupiny SEIFEROS.
Tři zkušení sokolníci, kteří se věnují ochranářským aktivitám, 
přivezli do Bludova na čtyřicet dravců a sov a předvedli dě-
tem letové ukázky dravců.
Děti vyslechly zajímavé povídání ze života těchto opeřenců, 
některé si i pohladily. Pozorní žáci si mohli odnést i drobné 
ceny za správné odpovědi kontrolních otázek.
 Z akce si žáci odnášeli nejen nové postřehy a vědomosti, 
ale také návod, jak se zachovat v případě nálezu zraněného 
ptáka. K příjemně strávenému dopoledni přispělo i hezké po-
časí.
     Vladimíra Horáčková

Projektový den ve školní družině
Na začátku října jsme připravili společně s ekologickým cen-
trem v Mladoňově projektové odpoledne pro děti ze školní 
družiny. Námětem celého programu byl podzim a vše, co  
s ním souvisí. Děti se seznámily s významem podzimních 
plodin jako jsou brambory, kukuřice, jablka či červená řepa. 
Dozvěděly se, odkud tyto plodiny pochází, co všechno se  
z nich dá vyrobit, a to nejen k jídlu. Vyzkoušeli jsme si pří-
pravu popcornu na ohni a společně ho ochutnali. V lese na 
děti čekal přírodovědný kvíz a hra s barevnými obrázky zví-
řátek. 
 Na závěr jsme odšťavňovali jablka s mrkví a červenou 
řepou. Mošt dětem velmi chutnal. 
 Odpoledne se nám vydařilo, i když nám celou dobu fou-
kal silný vítr a vše nám tím ztěžoval.
 V družině jsme si potom ještě vyrobili papírového draka, 
na kterého nám v Mladoňově nezbyl čas.   
    Soňa Nikolovová

podzimní dekorace, skládalo se z papíru, tvořilo z korálků, ka-
mínků, háčkovalo se, zaplétaly se vlasy i náramky přátelství. 
Zajímavý byl také návod na složení Rubikovy kostky  
a příprava rybáře.
 Žáci si v roli diváků všechna vystoupení, během nichž 
panovalo ve třídě naprosté ticho, opravdu užili. A v roli účin-
kujících si zase všichni vyzkoušeli, jak na ně působí práce 
před publikem. Děkuji všem, kteří měli odvahu si tuto aktivi-
tu vyzkoušet. 
     Monika Knappová

foto: archiv ZŠ Bludov


