
 

10/2021
Datum vydání 1.  prosince 2021ZDARMA

Bludovan

Projev starosty obce při otevření Březinova betlému veřejnosti

Dámy a pánové,
mám radost, že se s vámi můžu setkat právě v této těžké 
době.
Nejsem ani kněz, ani teolog a proto se nebudu pouštět do du-
chovních výkladů betlémských událostí a výjevů. Jsem oby-
čejný člověk jako vy, a tak jenom pár slov o tom, jak vnímám 
postavené betlémy já. Myslím, že stejně jako pro vás, je i pro 
mě betlém symbolem Vánoc.
 Od dětství jsem se těšíval na betlém postavený v bludov-
ském kostele, kam jsem chodíval s tatínkem a s maminkou.
Jádrem celého betlémského výjevu je pro mě rodina. A ať už 
je betlém malý, téměř do dlaně, nebo betlém, který se nevleze 
ani do místnosti – vždy je v jeho centru základní buňka – dítě 
Ježíšek, maminka Maria a pěstoun Josef.
 Stavějme betlémy, navštěvujme je s dětmi a s vnouča-
ty, obdivujme jejich krásu! Neuděláme chybu a učiníme tak 
vklad pro dobrou budoucnost našich rodin, našich společen-
ství, naší obce. Velké betlémy, třeba jako je právě ten, u kte-
rého stojíme, jsou obrazem ještě něčeho dalšího. Jsou obra-
zem fungujícího světa, kde má každá postava, každá ovečka 
a každá věc své místo. Po takovém světě asi všichni toužíme 
– po světě uspořádaném a přehledném.
 Věřím tomu, že když po něčem skutečně toužíme a jsme 
schopni pro to něco udělat, může se to splnit. Tak tomu pojď-
me naproti! A nemůžu tady nezmínit ještě jednu věc. Máme 
příležitost obdivovat velký um obyčejného člověka, který 
betlém kdysi a kdesi na východním Slovensku začal vytvářet.
Ale nejenom to – bez šikovných rukou a nadšení mého sou-
seda Dušana Březiny a jeho rodiny by tento betlém trouchni-
věl někde v bednách a v prachu.
 Dušan vdechl betlému doslova nový, krásný život. Je 
pro nás dobře, když se snažíme obklopovat hezkými věcmi 
a krásnem. A je úžasné, když umíme krásno vytvářet. Díky 
stovkám hodin vaší práce z toho máme užitek také my.
Díky, Dušane!

 Přeji nám všem, abychom se alespoň na chvíli rozptýli-
li, abychom přišli na jiné myšlenky. Březinův betlém je tu 
pro nás. Přeji pěkné prožití předvánočních, adventních dnů. 
A jestli se do té doby neuvidíme, tak klidné, pokud možno ve 
zdraví prožité a požehnané Vánoce.

    Ing. Pavel Ston, starosta obce

POZVÁNKA  
NA ZASTUPITELSTVO
V pondělí 13. prosince 2021 

od 18:00 hod. proběhne 
v Kulturním domě Bludov  

17. zasedání  
zastupitelstva obce. 

Všem čtenářům Bludovanu  
klidné Vánoce,  pevné zdraví, 

mnoho radosti a úspěchů
v novém roce 2022

přeje redakční rada.
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Dotační program obce Bludov na rok 2022

Základní informace k programu: 
Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpoč-
tových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci 
Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti aktivit obča-
nů obce i spolků v obci působících, a to v oblasti výcho-
vy mládeže, vzdělávání, kultury, sportu, ochrany přírody, 
sociální péče a veřejné zeleně.  Z tohoto důvodu vypisuje 
Zastupitelstvo obce Bludov s oporou v zákoně č. 250/2000 
Sb., v platném znění Dotační program obce Bludov na rok 
2022 (dále jen „dotační program“). Dotací se v tomto do-
tačním 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 zá-
jmových organizacích, pobyt v přírodě, tábory, hudební čin-
nost, ochotnické divadlo a výtvarná činnost, apod. 

Dotační oblast na podporu výsadby zeleně a ochrany životní-
ho prostředí je rozdělena do tří dotačních titulů:

Dotační titul  B1) Výsadba ovocných sadů: 
Podporována bude výsadba vysokokmenných ovocných stro-
mů ve volné krajině (obnova bývalých sadů, zakládání no-
vých sadů na vlastních, pronajatých či propachtovaných po-
zemcích kromě domovních zahrad).

Dotační titul  B2) Ochrana životního prostředí – prevence: 
Podporováno bude zajišťování prevence chorob rostlin a ži-
vočichů.

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 dotač-
ního titulu D2.

Dotační titul  D2) Pořádání velkých kulturních akcí:
Podporováno bude uskutečnění velkých kulturních akcí pře-
sahujících svým dopadem obec Bludov. Dotační podpora 
obce bude v tomto případě činit nejvýše 75 % z celkových 
skutečně vynaložených výdajů pořádané akce. Každý žada-
tel 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 mimo-
řádně nepříznivých životních situacích.

Dotační titul  E2) Pomoc občanům s výrazným zdravotním 
omezením:
Podporováni budou občané s výrazným zdravotním omeze-
ním, jejichž léčba si vyžaduje mimořádné náklady nehrazené 
veřejným zdravotním pojištěním.

Důvod podpory stanoveného účelu:
Důvodem pro dotační podporu je důležitost aktivit a potřeb 
občanů obce i spolků v obci působících, a to v oblasti výcho-
vy mládeže, vzdělávání, kultury, sportu, ochrany přírody, so-
ciální péče a veřejné zeleně pro rozvoj občanské společnosti, 
a tedy pro kvalitu života občanů.

Časové vymezení dotačního programu:
Dotační program má platnost od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vy-
členěných v rozpočtu obce na dotační program bude:
700.000 Kč (přesná částka peněžních prostředků vyčleně-
ných na dotační program bude známa po schválení rozpočtu 
obce). 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
Maximální výše dotace pro jednoho žadatele může činit ma-
ximálně polovinu celkového objemu peněžních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu obce na dotační program.

Kritéria pro stanovení výše dotace:
Zastupitelstvo obce při stanovení výše dotace zohledňuje 
žádanou výši dotace, přínos projektu pro dosažení důvodu 
tohoto dotačního programu, realizovatelnost projektu, jeho 
důležitost a dopad na kvalitu života občanů. Bere ohled i na 
dosavadní působení žadatele v občanské společnosti v obci. 
Posuzuje se také využitelnost a čerpání poskytnutých dotací 
z minulých let. 

Okruh způsobilých žadatelů:
a) občan s trvalým pobytem v Bludově,
b)  právnická osoba se sídlem v Bludově nebo právnická 

osoba, jejíž organizační složka má sídlo v Bludově,
c) vlastník nemovitosti v katastrálním území Bludov,
d) v případě žádosti z dotačního titulu E2) je způsobilým 

žadatelem i občan s prokazatelným vztahem k Bludovu.

Lhůta pro podání žádostí:
Písemné žádosti lze podat od 3.1.2022 do 1.2.2022 do 15:00 
hodin na Obecní úřad Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Blu-
dov. 

Obsah žádosti:
Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispo-
zici na obecním úřadě, přičemž pověřený pracovník obecního 
úřadu žadateli poradí, jak formulář vyplnit (formulář bude 
zvlášť pro žadatele-fyzickou osobu a pro žadatele-právnic-
kou osobu). Formuláře budou k dispozici i na internetových 
stránkách obce www.bludov.cz. 
V případě, že žadatel použije jiný formulář nebo bude přede-
psaný formulář změněn, bude žádost bez projednání vrácena.
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Žádost bude obsahovat následující údaje:
1. identifikační údaje žadatele

a) je-li žadatel fyzickou osobou, uvede jméno a příjmení, 
datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele  
o dotaci, 

b) je-li žadatel právnickou osobou, uvede název, sídlo a 
identifikační číslo osoby,

2. požadovanou částku,
3. popis projektu:

a) účel, na nějž je dotace žádána, 
b) jeho odůvodnění,
c) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
d) zařazení projektu do příslušného datačního titulu,

4. číslo účtu žadatele nebo organizace, na který bude po-
skytnuta finanční podpora přesahující částku 10.000 Kč,

5. položkový rozpočet projektu (výdaje a příjmy)
6. v případě žádosti o dotaci z dotačního titulu E2) uvede 

žadatel zdravotní pojišťovnu osoby pro kterou je dotace 
žádána,

7. identifikaci osoby (jméno a příjmení, adresu trvalého 
pobytu a funkci v organizaci), která bude oprávněna k 
vyřizování záležitostí spojených se samotným čerpáním 
dotace (např. předseda, účetní organizace)

8. je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci: 
a) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trva-

lého pobytu) zastupujících právnickou osobu s uvede-
ním právního důvodu zastoupení,

b) osob (jméno a příjmení, datum narození a adresu trva-
lého pobytu) s podílem v této právnické osobě,

c) osob (název, sídlo a identifikační číslo osoby), v nichž 
má přímý podíl, a výši tohoto podílu,

9. seznam případných příloh žádosti
10. den vyhotovení žádosti a podpis žadatele (statutárního 

orgánu – jde-li o právnickou osobu) s prohlášením, že 
všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Přílohy žádosti:
1. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, C, D1, 

D2, který je právnickou osobou, k žádosti přiloží výroč-
ní zprávu o své činnosti za předcházející kalendářní rok, 
která bude obsahovat minimálně: 
a) název, právní formu, sídlo, IČ,
b) počet členů k poslednímu dni předcházejícího roku,
c) složení orgánů právnické osoby,
d) přehled hospodaření v předcházejícím kalendářním 

roce rozdělený na oblast příjmů (rozdělena minimál-
ně na členské příspěvky, dary, státní dotace, dotace od 
obce, příjem z akcí a ostatní příjmy) a oblast výdajů 
(rozdělena minimálně na odvod členských příspěvků, 
investice, opravy, vybavení, inventář, režie, hlavní 
činnost),

e) popis činnosti určené pro své členy v minulém kalen-
dářním roce,

f) popis činnosti určené pro veřejnost v minulém kalen-
dářním roce.

2. Žadatel o dotaci z dotačního titulu A, B2, B3, D1, D2, 
který je fyzickou osobou, k žádosti přiloží stručnou in-
formaci o činnosti za předcházející kalendářní rok, která 
bude obsahovat minimálně: 
a) popis činnosti (jaké akce a s jakou návštěvností pořá-

dal apod.),

b) pokud čerpal dotace od obce za předchozí kalendářní 
rok, přiloží kopie odevzdaných soupisek předkláda-
ných 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 vr-
cholově-reprezentační činnosti žadatel předloží informace 
o svých výsledcích za předcházející kalendářní rok. Po-
kud žadatel čerpal dotace od obce za předchozí kalendář-
ní rok, přiloží i kopie odevzdaných soupisek předkláda-
ných dokladů.

4. Žadatel o dotaci z dotačního titulu B1 předloží infor-
mativní výpis z katastru nemovitostí na pozemek, kde 
plánuje výsadbu a kopii katastrální mapy se zákresem 
plánované výsadby. V případě, že se bude jednat o výsad-
bu stromků do pronajatého či propachtovaného pozemku, 
doloží žadatel o dotaci úředně ověřenou kopii nájemní 
či pachtovní smlouvy na předmětný pozemek a originál 
souhlasu vlastníka pozemku s výsadbou stromků z této 
dotace.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
1. V první fázi hodnotí obecní úřad formální kritéria žádosti. 

Žádost podaná mimo lhůtu pro podání žádosti, žádost ne-
úplně vyplněná, podaná na jiném formuláři nebo neobsa-
hující 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 ko-
misi 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, důle-
žitost a dopad na kvalitu života v obci a občanů obce. 
Bere ohled i na dosavadní působení žadatele v občanské 
společnosti v obci a na využití a čerpání těchto dotací ža-
datelem v minulých letech. 

4. Všechny žádosti splňující formální a obsahové náležitosti 
posléze projedná rada obce, která je se svým stanoviskem 
i se stanoviskem příslušné komise předloží k rozhodnutí 
zastupitelstvu obce.

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

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Žádosti hromadně projedná a o výši dotací rozhodne zastupi-
telstvo obce nejpozději do konce dubna 2022.

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 vyrovná-
ny veškeré finanční závazky vůči obci Bludov.
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4. Žadatel musí s obcí uzavřít veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí dotace.

5. Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení dokladů, které budou předloženy k vyúčtování 
dotace.

6. Poskytnutá dotace musí být použita hospodárně a účelně. 
7. Z poskytnuté dotace není možno hradit nákupy občerst-

vení a potravin.
8. Příjemce dotace nesmí poskytnout dotaci nebo její část 

třetí osobě.
9. Pokud bude poskytovatelem dotace zjištěno, že poskytnu-

tá dotace byla použita jinak, než na co byla schválena, je 
příjemce dotace povinen vrátit předmětnou dotaci v plné 
výši na účet poskytovatele dotace, a to nejpozději do 1 
měsíce od písemné výzvy poskytovatele dotace. 

Obsah veřejnoprávní smlouvy:
O poskytnutí dotace se sepíše s žadatelem veřejnoprávní 
smlouva s následujícím obsahem: 
a) název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace,
b) jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého po-

bytu, je-li příjemce dotace fyzickou osobou; název, sídlo  
a identifikační číslo právnické osoby, je-li příjemce dota-
ce právnickou osobou,

c) identifikace oprávněné osoby, která je pověřena předlo-
žit finanční vypořádání dotace a jednat s poskytovatelem 
dotace,

d) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace,
e) výše poskytnuté dotace, 
f) účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky ur-

čeny,
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 - lhů-

ta o poskytnutí dotace příjemci dotace a lhůta na vrácení 
nepoužitých peněžních prostředků zpět poskytovateli do-
tace

j) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněž-
ních prostředků splnit (předložení soupisky předkláda-
ných dokladů apod.),

k) povinnosti příjemce dotace v případě přeměny nebo zru-
šení právnické osoby s likvidací (je-li příjemcem dotace 
právnická osoba),

l) závazek příjemce dotace k jejímu vrácení v případě nedo-
držení nebo porušení stanovených podmínek,

m) den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich pod-
pisy.

Způsob proplácení dotace:
1. Čas plnění je v průběhu příslušného roku, na který je do-

tace schválena. 
2. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 7.12.2022 do 

17:00 hodin předložit poskytovateli dotace řádné vyúč-
tování dotace a za tímto účelem vyplnit předepsaný for-
mulář a doložit poskytovateli dotace doklady, které budou 
prokazovat využití dotace v souladu s uzavřenou smlou-
vou. Po kontrole předloženého vyúčtování bude dotace 
příjemci dotace vyplacena. 

3. Částky do 10.000 Kč mohou být vyplaceny hotově z po-
kladny poskytovatele dotace nebo mohou být na základě 

žádosti příjemce dotace poskytnuty na jeho bankovní účet 
uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace a to do 10 dnů 
poté, co příjemce předloží poskytovateli řádné vyúčtování 
dotace. 

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

5. Částky přesahující 10.000 Kč budou po předložení vyúč-
tování dotace poukázány pouze na bankovní účet příjem-
ce 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 souhla-
su tajemníka komise životního prostředí, který provede 
kontrolu výsadby stromků do pozemku.

7. U dotačního titulu D2 předloží příjemce dotace podrob-
ný přehled o celkových nákladech uskutečněné akce (pří-
lohou tohoto přehledu budou účetní doklady prokazující 
vydané náklady za uskutečněnou akci, k dokladům pří-
jemce dále doloží doklady prokazující úhradu účetních 
dokladů) a na základě toho mu obec proplatí přidělenou 
dotaci, která ale nebude moci být vyšší než 75 % z celko-
vých 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 poskyt-
nutí dotace. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 
30.11.2022 do 17:00 hodin předložit poskytovateli do-
tace řádné vyúčtování dotace a za tímto účelem vyplnit 
předepsaný formulář a doložit poskytovateli dotace do-
klady, které budou prokazovat využití dotace v souladu 
s uzavřenou smlouvou. V případě, že příjemce dotace do-
taci nepoužije v celé výši, je povinen vrátit nevyčerpanou 
část dotace na účet poskytovatele dotace, a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne předložení vyúčtování poskytovateli 
dotace. 

Kontrola čerpání dotací:
Kontrolu čerpání dotací má právo provádět po stránce věcné 
ta komise, která je příslušná k posouzení daného dotačního 
titulu. Kontrolu po stránce finanční provádí finanční výbor do 
31.1.2023, který podá souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce.

Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace 
provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití po-
skytnuté dotace. Při této kontrole je příjemce dotace povinen 
vyvíjet veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost.

Zveřejňování uzavřených veřejnoprávních smluv: 
Poskytovatel dotace zveřejní všechny uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace a jejich případné dodatky na 
své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup  
a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku 
s příjemcem dotace. Veřejnoprávní smlouvy včetně jejich 
dodatků budou zveřejněné nejméně po dobu 3 let ode dne 
zveřejnění.
 
Tento dotační program byl schválen Zastupitelstvem obce 
Bludov dne 13.9.2021 usnesením č. 323/Z/21.

Ing. Pavel Ston v. r.
starosta obce
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	 	 20.12.	 	 běžný	provoz
	 	 21.12.	 	 běžný	provoz	 	
	 	 22.12.	 	 běžný	provoz
	 	 23.12.	 	 zavřeno
	 	 24.12.	 	 Štědrý	den
	 SO	 25.12.							 1.	svátek	vánoční
	 NE	 26.12.	 	 2.	svátek	vánoční
	 	 27.12.	 	 zavřeno
	 	 28.12.	 	 zavřeno
	 	 29.12.	 	 zavřeno
	 	 30.12.	 	 zavřeno
	 	 31.12.	 	 zavřeno
	 SO	 01.01.	 	 Nový	rok		
 NE 02.01.  --------- 
	 	 03.01.	 	 běžný	provoz
  

Pokladna v roce 2021 otevřena do 22.12.2020 včetně, 
a to do 15:30 hodin.

 
 

Krásné Vánoce a spokojený rok
 

 2022

DĚKUJEME ZA PŘ ÍZEŇ  V  ROCE
2021!

 
 

přeje Kulturní dům Bludov
a SPOZ Bludov

 
 
 
 
 
 
 
 

Kavárna v Oranžerii Vás srdečně zve na zimní nabídku  
nápojů. Přijďte si zpříjemnit čas adventu dobrým svařákem, 
grogem, punčem či horkou čokoládou s perníčkem.
 V nabídce také máme dárkové poukazy pro Vaše blízké 
pod stromeček.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Otevřeno:  PO – PÁ 8:00 – 17:00
                SO 9:00 – 17:00

Dárkový
Poukaz

K E  K O N Z U M A C I 

V HODNOTĚ: 

PLATNOST DO: 

Sbor dobrovolných hasičů 
Bludov přeje všem v novém 
roce 2022 především hodně 

tolik potřebného zdraví,  
štěstí a spokojenosti!

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU BLUDOV 
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ Poklidné prožití 

vánočních svátků
a do nového roku hodně 

štěstí, zdraví a sil
přeje

Obecní úřad Bludov
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO

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

osoby využít, aby na péči nebyly úplně samy?

V předchozích příspěvcích jsme rozebírali služby  denní 
stacionář a pečovatelskou službu. Dnes bychom celý cyklus 
věnovaný podpoře pečujících osob zakončili seznámením  
s odlehčovací službou.
 Již z názvu služby je zřejmé, že se jedná o službu, která 
má ulehčit pečujícím osobám, které se starají o své blízké  
v domácím prostředí. Cílem služby je, aby si pečující 
osoby mohly např. zajistit vlastní záležitosti na úřadech,  
u lékaře, věnovat se svým zájmům nebo jiným členům 
rodiny nebo si jen odpočinout  od náročné péče a načer-
pat novou sílu. Při výběru vhodné odlehčovací služby je  
potřeba se zajímat o to, pro jaké klienty je služba urče-
na, např. pro osoby s mentálním postižením, s poruchou  
autistického spektra, pro seniory nebo osoby s některou  
z forem demence apod.  
 Odlehčovací služby mohou být poskytovány přímo  
v domácnosti klienta, neboli v terénu. To znamená, že  
pečovatelka přichází za klientem do jeho domácnosti  
a nahrazuje pečující osobu. Někteří poskytovatelé  
nabízejí tuto pomoc nejen ve dne, ale i ve večerních a noč-
ních hodinách včetně víkendů a svátků. Velkou výhodou 
je, že svého blízkého nemusí pečující osoba nikam dopra-
vovat a on se nemusí adaptovat na nové prostředí. 

Evropská unie
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost

SPOJUJEME GENERACE

Dále existuje také ambulantní odlehčovací služba, která 
se dá přirovnat ke službě denního stacionáře, o kterém jsme 
si již psali. O klienty je pečováno pouze přes den, v dané  
provozní době, pak se vrací opět zpátky domů. 
 Jako poslední možnost se nabízí pobytová odlehčovací 
služba. Sem klienti přijíždějí na předem domluvený termín  
a tráví zde jak den, tak i noc. Zpravidla je možné odlehčovací 
službu využít maximálně na 3 měsíce. Tuto možnost často 
využívají pečující ve chvíli velikého vyčerpání, nebo po-
kud je čeká operace a následná rekonvalescence, případně 
pokud chtějí jet do lázní, k rodině  nebo na dovolenou. 
Klientům jsou  během dne nabízeny různé aktivity, pro-
středí je často uzpůsobeno tak, aby se v něm klienti cítili 
téměř jako doma.  
 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

Dobývání hradu

Dobývání hradu je naše každoroční skautská akce, při které 
se nutně nemusí dobývat hrad, ale vzájemně proti sobě bo-
jují dva týmy, jejichž úkolem je bránit svoje území a vlajku 
a útočit na nepřátelský tým, to vše za pomoci vlastnoručně 
vyrobených štítů a hadrových koulí.
 V sobotu 13. listopadu 2021 jsme se ráno sešli v půl de-
váté u klubovny, natěšeni a plni energie vyrazit. Vyšli jsme na 
Bludovskou stráň, kde jsme se zároveň napili a dali si něko-
lik kol lavinového mrazíka. Na tomto místě jsme si také dali 
naši první bitvu, která byla rychlá, ale zábavná. Zahráli jsme 
si tu pár kol a přesunuli se o něco dál do lesa, kde jsme se 
na docela dlouhou dobu usídlili. Rozdělili jsme se do dvou 
týmů a Lála (vedoucí) nám řekl, jak to vlastně bude probí-
hat. Vyprávěl nám, že se nacházíme ve vesnici Galů, kteří 
jsou obklopeni Římany, takže jedna skupina byli Římané  
a ta druhá Galové, kteří proti sobě bojovali. Skupina Římanů 
odešla nahoru na kopec a domlouvala se na taktice, zatímco 
skupina Galů zapichovala do země vlajku, kterou jim Říma-
né měli ukrást. Každý si vzal pět hadrových koulí a svůj štít  
a bitva byla zahájena. Takovýchto bitev jsme si zahráli ně-
kolik a prostřídali se i role Římanů a Galů. Nastal čas oběda 
a tak jsme se všichni vrátili ke svým batohům a najedli se.
 Po obědě jsme si zahráli ještě pár kol a přesunuli se  
o něco dál po svahu, kde jsme vytvořili nové týmy a upravili 
pravidla hry. Teď jsme museli vedoucí vybít hadrovkama  

a ukrást jim vlajku. Dvakrát vyhrál tým Julči, jednou tým  
Danův.
 Po těchto závěrečných bitvách jsme posbírali hadrové 
koule ze země a šli zpátky ke klubovně a domů. Všichni jsme 
si tuto skautskou akci dost užili.

ses. Eliška Stebnická
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Šimon Kundrata
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Minule jsme uvedli výsledky bludovského sčítání lidu v roce 
1900, nyní se podívejme o dvě desetiletí dále. První sčítání 
lidu v Československu, první sčítání lidu po první světové vál-
ce se uskutečnilo v roce 1921. Původně se mělo konat v roce 
1920, což ale nebylo možné – kvůli nedostatečným přípravám 
po rozpadu Rakousko-Uherska, neujasněné hranice nového 
státu apod.
 Podobně jako před válkou byly výsledky zjišťovány za pří-
tomné, nikoli bydlící. Rozhodným dnem byl 15. únor 1921. 
Ve sčítacích operátech se u každé osoby vyplňovalo jméno 
a příjmení; pohlaví; příbuzenský nebo jiný poměr k majiteli 
bytu; rodinný stav; datum narození; místo narození; od kdy 
bydlí zapsaná osoba v obci; domovská příslušnost; národnost 
(mateřský jazyk); náboženské vyznání; znalost čtení a psaní; 
druh povolání; postavení v povolání; bližší označení závodu, v 
němž se povolání vykonává; zda měla osoba před válku něja-
ké výdělečné povolání; druh povolání před válkou a postavení 
v něm. Během dalších let byly výsledky celostátního sčítání 
kvalitně a přehledně publikovány v sedmi svazcích edice Čes-
koslovenská statistika.
 V Bludově bylo v roce 1921 sečteno 2605 obyvatel, z toho 
1202 mužů a 1400 žen. Předválečný nepoměr mezi muži a že-
nami se tak ještě prohloubil – scházelo i oněch více než sto 
padlých mužů v první světové válce. Průměrný věk činil 29,9 
let (opět připomeňme, že ve sčítání lidu 2011 žilo v Bludo-
vě 3068 obyvatel, průměrný věk činil 41,5 roku). Nejstarší-
mu tehdejšímu obyvateli obce Ignatzi Pöslovi z čp. 160 bylo 
tehdy 93 let (pocházel z Kopřivné a žil v domácnosti svého 
syna Karla Pösla, zámeckého zahradníka a školkaře). Nejstarší 
ženou (pocházela z Bludova) byla osmaosmdesátiletá Antonie 
Pazourová, která bydlela v chudobinci... Více než 80 let mělo 
v celé obci jen 24 lidí, z toho 11 mělo 80 a 81 let. Dětí do 
deseti let věku žilo v Bludově o dost méně než v roce 1900 – 
konkrétně 504. Už se nevrátila obrovská porodnost z přelomu 
19. a 20. století. Z obyvatel Bludova sečtených v roce 1921 se 
jich v předválečných letech rodilo přes padesát (po 58 v letech 
1913 a 1914, 54 ještě v roce 1915), za války dramaticky klesla 
(nejméně se jich narodilo v roce 1917 – 23 a 1918 – 29), ve 
dvou poválečných letech se čísla pomalu vracela na předváleč-
nou úroveň (1919 – 48, 1920 – 54). 
 Nejvyšším číslem popisným tehdy bylo 389, dům Františka 
Stona, majitele Stonovy továrny. Nestála ale čísla 61, 67, 330, 
333 a 358, v Bludově tedy bylo 384 domů. Svá čísla popisná 
neměla většina výměnků. V průměru tak v jednom domě žilo 
6–7 lidí (dnes je průměr asi 3). Oproti předválečným dobám 
průměrně mírně klesl, nicméně teprve se čekalo na velkou  
prvorepublikovou výstavbu na Dolním konci, v Revíru, na 
Horním konci. I v malých domcích žilo třeba 20 lidí ve dvou 
či třech domácnostech. Na zámku žilo 37 osob, na Horním 
dvoře 39 lidí, na faře 6 (farář, kaplan, hospodyně, čeledín  
a dvě děvečky), v Plodově hostinci – Krčmě – 17 osob,  
v Páťalově hostinci 31 osob, v Seidlově továrně 34 osob,  

Sčítání lidu v Bludově v roce 1921
Zajímavosti z bludovské historie II.

v chudobinci (dnešní zdravotní středisko a Penzion, ale  
o patro nižší) 33 osob. Nejvíce osob v jedné budově bydlelo 
na Nové – 64.
 Z obyvatel starších sedmi let 45 lidí neumělo číst a psát  
(je to výrazný nárůst oproti roku 1900, je otázkou, jak věro-
hodná data jsou). Každopádně z oněch 45 negramotných osob 
se jen 11 narodilo v Bludově). Dalších 21 osob umělo jen 
číst. Zhruba 70 % obyvatel se v obci narodilo (celkem 1810), 
oproti předválečným dobám šlo o pokles. Spojíme-li to s ab-
solutním nárůstem počtu obyvatel oproti roku 1900, vidíme, 
že tento nárůst šel na vrub přistěhovávání lidí odjinud.
 K výrazné změně došlo v oblasti náboženské. K římsko-
katolické církvi už se nehlásili všichni, ale „jen“ 2468 osob 
(94,7 %), 59 osob bylo bez vyznání, dalších 59 se hlásilo  
k nově vzniklé Církvi československé (dnes husitské), 10 
osob k českobratrské, 5 k řeckokatolické, 3 ke starokatolické, 
1 k augsburskému vyznání. Z učitelů, kteří bydleli v Bludově, 
bylo 7 bez vyznání, 7 římských katolíků, 1 učitelka v Česko-
slovenské církvi.
 V následující tabulce je uvedena četnost povolání tehdej-
ších bludovských obyvatel. Čtvrtina obyvatel pracovala jako 
dělníci, nádeníci apod. Něco kolem třiceti procent obce byly 
předškolní a školní děti, studenti a učni. Pětina obyvatelstva 
byly ženy v domácnosti. Desetina obce byli rolníci a domkaři.

Povolání	bludovských	obyvatel	v	roce	1921

Zdroje:
Sčítací operáty sčítání lidu 1921 Bludov 
(www.familysearch.org)

Stanislav Balík ml.

počet %
dělníci,	nádeníci,	pomocníci,	služky,	 
pacholci,	dívky 670 25,72

žáci,	studenti,	učni 571 21,92
ženy	v	domácnosti 534 20,50
rolníci,	domkaři 281 10,79
předškolní	děti 265 10,17
živnostníci 94 3,61
podporovanci,	nezaměstnaní 36 1,38
výměnkáři 35 1,34
úředníci	a	zřízenci	železniční 30 1,15
obchodníci 18 0,69
úředníci	soukromí,	hajný,	stárek,	
zahradník	velkostatku,	šafář 17 0,65

učitelé 16 0,61
úředníci	státní,	četníci,	pošta 11 0,42
nezjištěno 8 0,31
průmyslníci 5 0,19
lékaři,	porodní	báby 4 0,15
úředníci	zemští	a	komunální 4 0,15
advokáti,	notáři,	právníci 2 0,08
duchovní,	řeholnice 2 0,08
soukromníci	(mlynář) 2 0,08

Nabízíme	Vám	nástěnný	barevný	kalendář	BRUSINKA	2022	velikosti	35	x	45	cm,	 
který	obsahuje	12	stran	fotografií	vztahujících	se	k	místu	setkávání	na	Brusné.	 

Kalendář	si	můžete	objednat	na	e-mailu	okolobludova@gmail.com	
nebo	telefonicky	na	mobil	608769733.	 

Přímo	si	jej	můžete	zakoupit	v		Kavárně	zámecké	oranžerie.	
Cena	kalendáře	je	150,-	Kč
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Vzpomínka
Dne	12.	prosince	2021	uplynulo	deset	let	 
od	úmrtí	paní		
Libuše Kvapilové
Stále	vzpomínáme	a	nikdy	nezapomeneme.	
Manžel,	maminka	a	děti	s	rodinami.

Skvělý manžel, otec, syn i kamarád, kdo 
Tě znal, ten měl Tě rád. Za Tebou naše 

vzpomínky letí, doufáme, že tam,  
kde teď jsi, krásně je Ti.

Dne	15.	prosince	2021	vzpomeneme	 
7.	smutné	výročí	úmrtí	pana		
Pavla Feita
S	 láskou	 vzpomínají	 manželka,	 děti,	 maminka	 
a	sestra.	Kdo	jste	jej	znali,	vzpomeňte	s	námi.

Maminky neumírají, maminky jenom  
usínají, aby se každé ráno probouzely  

ve vzpomínkách svých dětí.

Dne	7.	prosince	2021	uplyne	10	roků	 
od	úmrtí	paní	
Boženky Šubrtové
S	láskou	na	svoji	maminku	a	babičku	vzpomínají	
syn,	dcery	a	vnoučata.

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

Dne	16.	prosince	2021	uplyne	29	roků	 
od	výročí	úmrtí	pana	
Františka Šubrta
Kdo	jste	ho	měli	rádi,	vzpomeňte	s	námi.	
S	láskou	vzpomínají	syn	a	dcery	s	rodinami.

Loučím se s Vámi přátelé milí, ruky stisk už 
Vám nemohu dát. Srdce mi dotlouklo, odešly 

síly, loučím se se všemi, kdo měl mne rád. 

Dne	3.	ledna	by	náš	syn
Jan David 
oslavil	 40.	 narozeniny.	 Dne	 15.	 ledna	 uplyne	 
10	let,	co	nás	náhle	a	nečekaně	opustil.	Kdo	jste	
ho	znali	a	měli	 rádi,	vzpomeňte	s	námi.	Rodina	
Davidova.

Dne	25.	prosince	2021	vzpomeneme	 
1.	smutné	výročí	od	úmrtí	pan
Františka Kozáka

Dne	8.	ledna	2022	vzpomeneme	15	roků,	
co	nás	navždy	opustila	paní
Františka Kozáková

Za	 tichou	 vzpomínku	 děkujeme	 všem,	 kdo	
jste	je	oba	znali	a	měli	rádi.	S	úctou	a	láskou	
stále	 vzpomínají	 dcera	 Milena,	 syn	 František	 
a	Miroslav	s	rodinami.	

POZVÁNKA
na akce KD v prosinci 2021 a lednu 2022

 
28.11. – 6.1.  Březinův	betlém	-	výstava	/KD/
5.12.     14:00		 Mikulášská	besídka	pro	děti	/KD/
													17:00		 II.	adventní	koncert	–	Haleluja	Band	/kostel	sv.	Jiří/
12.12.  17:00		 Ensemble	Serpens	cantat	/kostel	sv.	Jiří/
18.12.		17:00		 Věra	Martinová	–	vánoční	recitál	/KD/
23.12.  17:00		 Zpívání	u	stromu	/nádvoří	zámku/
14.1.             			 Obecní	ples	/KD/
21.1.              			Myslivecký	ples	/KD/

Mili Blodováci!
Toťka bel v našom kulturáku naplánované francóské večír. 
Dohodle sme sa, že tam pudeme a vochutnáme neco z fran-
cóské kochyně a nejaká ta hudebni  kultúra take neoškodi. 
Vo šesti hodinách sme ož seděle v kafírně a vobjedale sme 
si kafé, francóské zákusek a taliánsky vino, protože francó-
sky vino nebelo. V kafirně nebelo skoro kam sednót, jak belo 
plno a tak čekáme: 10 minot, 20 minot, pul hodine, až sme 
z teho bele napjati - přeci za chvilo bode tá mozika! Vobslu-
ha konečně donesla vobjednany pamlske, rychlo ich pojime  
a tradá vo patro vyš do kinosálo. O pokladne sa marně do-
žadujem programo. A ani věšáke na kabáte tu nésó. No nešť, 
kabáte sme položile na připraveny stole a šle sme dál. Kino-
sála bela už plná hudbe milujících posluchaču, konzert može 
začit. Štihlónká pani spěvačka spolem se šekovnym kytáristó 
okázala skvělé vykon. Na konec potěšila návštěvnike známé-
ma francóskéma šanzónama. Tleskale všici a tak nám muzi-
kanti nejakó to pěsničko přidale. Čekale sme, estli pořadateli 
za nas poděkujó účikujicim kytičkó, jako obvykle, ale vono 
nic. Asi dneska nebele kytke k dostáňó. Tak sme sa zvihle  
a šle sme zase dolu s nadějó, že si eště vylupnem po deci vina 
v kafirně, ale ouha, ož je zavřito. Tož sme sa odbrale do té 
picérie, gde sme poseděle a poklábosile o francóskym večero 
po blodovsky.
 Přejo Vam, moji mili Blodováci, požehnany vánoce, vese-
lého Silvestro bez opočke a těšim sa na Vas v roce 2022

Váš  O.B. 
Ímejl : okolobludova@gmail.com

Vážení návštěvníci kulturních a společenských akcí, bohužel 
se opakuje situace z loňského roku, kdy nad pořadateli visí 
hrozba rušení všech aktivit. V době vydání posledního čísla 
roku 2021 ještě nevíme přesně, jaká opatření budou platit. 
S jistotou však víme, že budou platit pravidla, která výraz-
ně zasahují do počtu návštěvnosti. Proto je na každém po-
řadateli i na samotných účinkujících, zda danou akci budou 
nebo nebudou realizovat. Obec Bludov se rozhodla v maxi-
mální možné míře zachovat plánovaný program. V případě 
změn, ať už ze strany vládních nařízení či ze strany účin-
kujících, budete informováni prostřednictvím webu obce  
Bludov www.bludov.cz, obecního rozhlasu nebo Facebooku  
www.facebook.com/Kulturní-dům-Bludov. 

Kulturní dům Bludov připravuje v rámci Mikulášské besídky 
pro děti v neděli 5. prosince od 14.30 hodin pohádku Čertí 
nadílení. Nadílet se nebude jen v pohádce, ale i děti dosta-
nou od Mikuláše za doprovodu anděla a čerta malou nadílku.  
V rámci odpoledne nebude chybět ani čertovská diskotéka.  
O občerstvení pro malé i velké se postará Kafe Bludov.  
Balíčky pro děti budou zdarma, vstupné činí 20 korun. 

Okolo Blodova …prosinec  - 2021

Mikulášská besídka pro děti
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Blíží se vánoční svátky čas adventní, čas na 
posezení s přáteli, a tak trochu i meditační.
Všichni víme, co je v životě člověka 
nejdůležitější – zdraví. Když ho máme, 
ani o něm nevíme, a když stůněme, tak si 
přejeme být zdraví co nejdřív. I navzdory 
době covidové, neměli bychom zapomenout 
na pokoru, vděčnost a na radost z 
každodenních maličkostí.

Nohejbal klub Bludov, jako nově vznikající spolek, by 
rád srdečně poděkoval Obci Bludov, konkrétně panu 
starostovi Ing. Pavlu Stonovi a zaměstnanci obecního 
úřadu panu Bc. Jaromíru Berkovi, za vstřícnost  
a pomoc při vybudování zázemí pro nohejbalisty při 
místním víceúčelovém hřišti. Velice si této podpory  
a pomoci vážíme. Jako nohejbalisti se budeme snažit 
naši obec co nejlépe reprezentovat.
 A protože konec roku se pomalu, ale jistě blíží,  
dovolíme si také, nejen oběma výše jmenovaným pánům, 
ale i všem spoluobčanům a příznivcům nohejbalu,  

Krajina je příběh a zeměpisná jména jsou slova, kterými tento 
příběh vyprávíme. Je to příběh o přírodě a krajině a zejména pak 
o nás a těch, co zde žili před námi. Některá jména jsou velmi 
stará, jiná nedávná, některá jsou v mapách či na cedulích, jiná 
jen v živé paměti, všechna však vyprávějí o podobě krajiny a ži-
votních osudech, nadějích i zklamáních lidí, kteří v ní žili. Tento 
příběh neskončil a my k němu novými jmény přidáváme další 
kapitoly, které budou jednou číst naši potomci. 
 Příběhy spojené se jmény i jména samotná představu-
jí cenné svědectví minulosti a uchovávají staletí zkušeností.  
Říkají nám, jak krajina vypadala a co v ní rostlo a žilo (Vlčí 
důl, Skalka, Morava, Žleby, Křiby, Dřínek, V Potokách,  
U Rybníčku, Na Viskách), komu patřila (Petrovice, Svadi-
lov, Hofluňky, Kantorka, Kovářův žleb, Na Farském, Obecni-
ce, Židůvka, U Kapitána, Cikánská kolonie), jak se v ní hos-
podařilo (Ve Slévi, Padělky, Výhon, Poruba, Žďár, Na Úvrati, 
Košařiska, Drahy, Kobylská, Solisko, Hliník, Na Šachtách, 
Uhliska, V Huti), co se v ní odehrálo (Na Starém zámku, 
Švédské šance, Na Pruském, Hradisko, Čertův mlýn), jak lidé 
usilovali o lepší život (Na Novotě, Jericho, Nový svět, Jeru-
zalém, Tábor, Amerika), jak se jim někdy nedařilo (Na Bídě, 
Mizerov, Hladov) a také jak se světové události odrážely  
v místním povědomí (Habeš, Na Šanghaji, Balkán, Mexiko,  
Korea, Fukušima). 
 Během 20. století se začalo utvářet moderní uliční názvo-
sloví charakterizované tzv. honorifikačními jmény – tj. jmény 

Zeměpisná jména jako kulturní dědictví Bludova
po osobnostech, událostech či místech, která neměla pří-
mou vazbu k dané obci či městu (Špalkova, Plk. Karla Hlás-
ného, Tyršova). Nahrazují tak dřívější tradiční jména typu  
Koželužská, Na Fortně, Kuří rynek či Stodolní. S měnícími se 
politickými režimy se měnila i tato jména tak, jak upadaly ty či 
ony osobnosti a události v nemilost nastupující garnitury. Mno-
ho jmen zmizelo a některá jsou již úplně zapomenuta. Jiná se 
uchovala v uličních názvech či každodenním užívání a některá 
nová jména se stala trvalou součástí příběhu, který o sobě dnes 
prostřednictvím jmen vyprávíme.
 V běžném životě většinou bereme zeměpisná jména za zcela 
samozřejmá a málokdy se nad nimi vědomě pozastavíme. Jak 
důležitá jsou, si často všimneme, až když zmizí nebo se změ-
ní. Tehdy si uvědomíme, že jména utváří náš domov a že bez 
nich by už to nebylo ono. Často se proto o jménech hovoří jako 
druhu nehmotného kulturního dědictví, které je třeba opečo-
vávat, chránit a rozvíjet stejně jako třeba Jízdu králů, verbuňk  
a další tradice. Zajímalo by nás, jaký názor na to máte Vy. Kte-
rá jména v Bludově znáte a užíváte? Jaké příběhy, vzpomínky  
a pocity si s nimi spojujete? Která jména by měla být uchována 
pro další generace? Pomozte nám zjistit povědomí o zeměpisných 
jménech a míru jejich užívání vyplněním krátkého dotazníku 
zde https://shorturl.at/euvyB. Dotazy k výzkumu rád zodpoví  
Přemysl Mácha, Etnologický ústav AV ČR, Brno, macha@eu.cas.cz, 
 737314312.

Přemysl Mácha, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 20. ledna 2022 oslaví 
krásné 80. narozeniny

Anežka Kotrlá
Přejeme jen to nejlepší,

hodně štěstí,
zdraví a Božího požehnání.

Kája, Jirka a Vojta s rodinami

Dne 26. 11. 2021 se dožil svého  
významného jubilea - 90. narozenin  

náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Zdeněk Elgner
Pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let 

života přejí dcery Zdeňka a Hana s rodinami.

Vrásky jsou jen vzpomínky
na všechny naše úsměvy…

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, v radosti život Ti ubíhá,
do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.

popřát klidné Vánoce a do nového roku 
jen vše dobré.

Za Nohejbal klub Bludov
Evžen Fazor, Aleš Fazor, 

Martin Flašar

Lékárna Bludov vám všem přeje požehnané  
a pěkné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.
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„Mám ráda, když mohu na gól nahrát než ho sama dát,“ říká mladá fotbalistka Adéla Matějová

Přestože český ženský fotbal má v tuzemsku více než osm-
desátiletou tradici, není mnoho žen a dívek, které by se 
mu věnovaly naplno. Obzvlášť, když se týmy koncentrují 
spíše do větších měst. Pokud to hráčky myslí vážně, musí 
na tréninky dojíždět. Jak je náročné věnovat se tomuto 
sportu a zároveň i studovat a připravovat se na budoucí 
profesi, se svěřila hráčka FC Baník Adéla Matějová. 

Ty jsi šikovná, mladá slečna, studentka gymnázia, která 
má od malička takovou netradiční zálibu, koníček  
– fotbal. Myšleno aktivní fotbal samozřejmě. Jak a kdy 
ses vůbec k fotbalu dostala?
Bylo to v roce 2014. K fotbalu mě přivedli kluci. Trávila 
jsem s nimi veškerý čas jak ve škole, tak i mimo ni. A jelikož 
se mu kluci věnovali a mě to bavilo, přidala jsem se k nim, 
zkusila jsem to a vyšlo to.

Když se řekne FOTBAL, která první tři slova 
tě napadnou?
Balón, dřina, obětavost. Obětavost ve smyslu, že pokud chci 
fotbal dělat na nějaké úrovni, tak všechno ostatní musí jít 
stranou a fotbal se stává prioritním.

Teď hraješ za Baník Ostrava, jaká byla ta tvoje cesta až 
sem?
Jak už jsem říkala, začínala jsem s kluky v Bludově. Hrála 
jsem s nimi 4 roky. Holky můžou s kluky hrát jen do 15 let, 
pak se to dělí zvlášť na holky a kluky. Přemýšlela jsem, zda 
skončím nebo budu pokračovat. Jelikož mě to moc bavilo, 
rozhodla jsem se pokračovat. Nejbližší dívčí klub je v Olo-
mouci, takže jsem v roce 2018 přešla tam. Vzhledem k tomu, 
že situace v klubu byly napjaté, rozhodla jsem se spolu s dal-
šími 9 děvčaty na přelomu roku 2019/2020 odejít do Baní-
ku. Ostravský klub o nás měl zájem, tudíž jsme toho využily  
a přestoupily jsme tam.

Na jakém postu hraješ?
Teď hraju post záložníka. Začínala jsem jako obránce  
– stoper. Trenéři nás míchali na postech tak, aby zjistili, 
kde nám to nejvíce sedí. Nakonec jsem skončila na střední  
záloze. Mám ráda, když mohu na gól nahrát než ho sama  
dát. Dělá mi to větší radost. 

Kdo je tvůj fotbalový vzor a proč?
Je to Neymar. Líbí se mi jeho styl hry. Jednu dobu na něj 
útočila spousta lidí a líbilo se mi, jak se k tomu postavil. 
Vzhlížím k němu od doby, co jsem s fotbalem začala. Osobně 
se mi s ním nepodařilo setkat, ale viděla jsem ho hrát, když 
jsme byli s taťkou v Barceloně na zápase.

Chtěla jsi někdy s fotbalem skončit a začít dělat úplně 
něco jiného?
Chtěla. Bylo to kvůli tomu, když mi zjistili, že mám vroze-
nou vadu čéšek. Nejčastěji mají fotbalisté problémy s kole-
ny, kotníky či klouby, proto jsem chtěla skončit kvůli mému 
zdravotnímu stavu. Nakonec jsem se nedala a ve fotbale  
pokračovala dál. Měla jsem i takové chvilky, že s tím seknu  
a začnu tancovat, protože jsem se před tím věnovala aerobiku 
ve škole. Zkusila jsem i týden vynechat, ale po pár dnech 
jsem se k tomu vrátila, protože to bez fotbalu nešlo.
 Momentálně mám od fotbalu menší pauzu, jsem v ma-
turitním ročníku, tudíž se pro mě stala prioritou škola. Po 

gymplu bych chtěla jít na vysokou školu, takže nyní upřed-
nostňuji školu a fotbal jde na chvíli stranou, proto teď na  
Baník nedojíždím. Začala jsem trénovat děti v Zábřeze, takže 
se fotbalu věnuji pořád, i když ne aktivně.

Teď už jsi mi více méně odpověděla na další otázku, která 
zní: Jak jde skloubit studium na jedné z nejnáročnějších 
středních škol s aktivní hrou fotbalu?
Do třeťáku to bylo v pohodě. Pořád jsem se snažila jezdit na 
každý trénink. Škola pro mě byla na druhém místě a fotbal 
na prvním. Dvakrát týdně jsem po škole jezdila na tréninky.  
Jelikož máme dlouhé vyučování, musela jsem nosit omluvenky. 
Přemýšlela jsem o individuálním studijním plánu. 
 Skloubit to šlo, ale bylo to těžké. Domů jsem přijížděla 
pozdě večer, takže jediný prostor na učení byl ve vlaku a hod-
ně jsem toho musela pochytit ve škole, bylo to náročné.
 Ve čtvrťáku jsem se musela rozhodnout, protože bych 
dělala dvě věci, ale ani jednu na 100%. Upřednostnila jsem  
školu a fotbal musel jít stranou.

A co dál po maturitě?
Chtěla bych se pohybovat v oblasti sportu. Máme rodinný 
podnik, ale moc mě to tam netáhne, naopak právě spíš ke 
sportu. Láká mě studium trenérství nebo nutričního poraden-
ství, protože to se sportem úzce souvisí. Jednou bych si chtěla 
udělat trenérské kurzy a začít trénovat. Také mě baví španěl-
ština, a proto bych k tomu chtěla zkusit překladatelství.

Baví tě biologie, anatomie – co třeba medicína?
Přemýšlela jsem o fyzioterapii, ale tam je potřeba chemie, 

foto: Gabriela Flašarová

foto: Kateřina Matějová
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která mě moc nebaví. Proto jsem se medicíny vzdala. Chtěla 
bych zároveň studovat, ale mít i prostor pro sport.

Fotbal a teď i studium ti zabere spoustu času. Přesto, máš 
ještě čas na nějaké jiné koníčky?
Všechen svůj čas jsem obětovala fotbalu. Občas si s mamkou 
zajdu zahrát badminton, ale jinak opravdu jenom fotbal.
Co když jsi, nedej Bože, nemocná, pociťuješ nějaké absti-
nenční příznaky, když se nemůžeš hýbat?
Je to pro mě šílený. Jednak proto, že každou volnou chvilku 
využívám ke sportu a jednak je náročné se třeba po týdnu 
vracet k trénování. 
Nějaký úraz byl?
Měla jsem úraz s koleny a dvakrát s kotníkem – nejdřív nata-
žené vnější vazy na pravém kotníku – to bylo ještě když jsem 
hrála za Olomouc. Teď po dvou letech se mi to stalo znovu 
na tréninku v Ostravě. Tentokrát to byly vnitřní vazy.

Kdyby ses teď mohla znovu narodit a prožít ten tvůj  
dosavadní kratičký život ještě jednou, byl by tam fotbal?
Těžko říct. Záleželo by na okolnostech, ale myslím, že ano. 
Nedovedu si představit, že bych dělala něco jiného než  
fotbal. Baví mě a vybrala bych si ho znovu.

Rychlokvíz:
Černá nebo bílá? Bílá.
Den nebo noc? Den.
Léto nebo zima? Léto.
Moře nebo hory? Moře.
Knížka nebo film? Film.

 Děkuji za rozhovor. 
Gabriela Flašarová

S napětím jsme očekávali 15. říjen, jestli nám covid opět 
nepřekazí taneční seminář v Bludově. Naštěstí se nic mimo-
řádného nestalo, a tak jsme v pátek odpoledne vyrazili směr 
Brno, Olomouc a Bludov. V pohodě jsme se ubytovali na 
zarezervované chatě a pak hurá do víru tance do kulturního 
domu. Máme tu spoustu přátel, se kterými se rádi každoročně 
setkáváme (krom loňska), takže vítání nebralo konce. Ale na-
konec přeci jen došlo i na tancování. Coleroval tradičně Míra 
Procházka ze Šumaváčku a pod jeho vedením následoval je-
den tanec za druhým.
 I když se tancovalo do pozdních hodin, neodpustili jsme 
si na chatě ještě tradičně pyžamovou párty. Tu pak krátce po 
půlnoci rozpustila Věrka s tím, že nás čeká náročná sobota.
 A měla pravdu. Tancovalo se jako o život, tanec střídal 
tanec, jak už to u Míry bývá. Naštěstí jsme měli po obědě 
delší oddychové volno, a tak jsme vyrazili na menší výlet 
do nedalekého Bludovečku. Nádherné počasí způsobilo to, že 

Ohlédnutí za Country seminářem z Velkých Pavlovic

se na chvíli z důstojných maminek a babiček staly rozpustilé 
dětičky, dovádějící na místním dětském hřišti. Cesta zpátky 
vedla kolem jelení a dančí obory, kde naše dámy obdivova-
ly mohutná paroží přítomných krasavců. Odpolední siestu 
jsme zakončili jak jinak, než v cukrárně u kafíčka a zákusku. 
Následovala opět série výukových tanců, ukázky vystoupení  
a volná zábava. A samozřejmě na chatě posezení v pyžamech.
 V neděli se Míra věnoval opakování z předešlých dnů  
a před jedenáctou hodinou byl seminář ukončen. A jelikož 
se v pátek konalo mohutné vítání, muselo zase v neděli ná-
sledovat mohutné loučení. Jako vždy byla v Bludově úžasná 
atmosféra. Bezva parta tancechtivých lidiček a ani to počasí 
nebylo k zahození. Děkujeme Pohodářům za bezva organiza-
ci a když zdraví a hlavně kolena dovolí, budeme se těšit na 
seminář 2022.

Přátelé country Velké Pavlovice
foto: archiv TK Pohodáři Bludov
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Sezóna plná zvratů a změn

I letošní motokrosová sezóna byla ve svém začátku pozna-
menaná pandemií. Z tohoto důvodu se celá sezóna rozjela 
do standardní podoby až na začátku června. Počátek sezóny 
byl z mé strany poměrně těžký, neboť jsem nově startoval  
v barvách nového týmu a ve vyšší kategorii (tj. mezi „velký-
ma klukama“) a stejně tak jsem i změnil typ motocyklu. Po 
úvodních závodech jsem již byl schopný se na motorce plně 
uvolnit a celkově jsem tak mohl dát do svého výkonu a jízdy 
vše, co se ve mně skrývá. To se ihned odrazilo na výsledcích, 
kterých jsem dosahoval. Díky tomu jsem mohl dokázat, že 
do kategorie, ve které jsem dostal angažmá, opravdu patřím  
a jsem schopen bojovat o přední příčky. Do takto dobře roz-
jeté sezóny mi však osud hodil klacky pod kola. V předpo-
sledním závodu mezinárodního mistrovství České republiky 
v Opatově jsem bohužel nešťastně upadl a způsobil si tak 
hned několik zranění. Ta si vyžádala okamžitý převoz do ne-
mocnice následovaný dvěma operacemi, a to kolene a rame-
ne. Tímto pro mě byla sezóna těsně před závěrem ukončena, 
ne však tak, jak jsem doufal. V současné době u mě probíhá 
komplexní rekonvalescence a důležitý odpočinek. To by mi 
mělo umožnit po začátku nového roku nastoupit v plné síle 
zpět do zimní přípravy s výhledem na novou sezónu.
 V nové sezóně mám v plánu pokračovat ve spolupráci  
s týmem BUKSA/ADOS KTM TEAM. Stejně tak nebudu 
měnit ani kategorii, ve které budu pro příští rok startovat. Na 
jakém motocyklu budu v následující sezóně jezdit ještě není 
jisté, vše je zatím v jednání. Přesto pevně věřím, že následná 
sezóna bude plná úspěchů, a to bez jakýchkoliv úrazů. 

 V neposlední řadě bych chtěl touto cestou poděkovat  
celému týmu, mé rodině, přítelkyni, sponzorům a také všem, 
co mi fandí a podporují mě. 

Tomáš Riedl 
foto: archiv Tomáše Riedla
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ZŠ Bludov
Projektové odpoledne – pečení perníčků
Každé čtvrteční odpoledne se schází skupinka jedenácti  
šikovných děvčat z druhého stupně v keramické dílně.  
4. listopadu se ale děvčata sešla ve školní kuchyňce, kde 
proběhlo projektové odpoledne zaměřené na tradice, pověry  
a zvyky, které se pojí s předvánočním obdobím a s tradicí 
mikulášské nadílky.
 Nejdříve jsme si povídaly o postavě svatého Mikuláše, 
který žil na přelomu 3. a 4. století a stal se legendou. Tento 

zvyk se drží mezi českými tradicemi od neuvěřitelného  
13. století.
 Potom si děti vystřihly z papíru jednoduché šablony a na-
kreslily si Mikuláše, čerta a anděla. Z předem připraveného 
perníkového těsta vykrajovaly jednoduché tvary.  Po upečení 
je zdobily bílkovou polevou.
 Při pečení jsme vzpomínaly i na další vánoční zvyky  
– rozkrajování jablíček, lití olova, pouštění lodiček z oře-
chových skořápek, házení střevícem, na zlaté prasátko nebo 
jmelí…
 Během pečení se ochutnávalo, pil vánoční čaj a panovala 
tvůrčí atmosféra. Všechna děvčata pracovala s chutí a bylo 
znát, že je práce baví.
 Školu provoněla vůně perníčků, bylo to příjemně strávené 
odpoledne. 
 Velké poděkování patří paním kuchařkám ze školní jídel-
ny, které nám připravily výborné těsto.

Vladimíra Horáčková

Projektový den – Germáni
V měsíci říjnu byl zorganizován pro žáky šestých tříd Pro-
jektový den – Germáni. Žáci měli možnost „nahlédnout“ do 
života Germánů, prohloubit si tak znalosti z dějepisu a učivo 
si lépe zapamatovat.

Kurz bruslení  
V posledních měsících jako by se v mnoha sférách zastavil 
čas. Není lehké nyní cokoliv plánovat a slibovat. Stejně tak je 
tomu i v naší mateřské škole. Je zvykem v rámci celého škol-
ního roku dětem obohacovat a mile doplňovat čas strávený 
ve školce něčím neobvyklým. Ať už mluvíme o divadelních 
představeních, besídkách pro rodiče, či různých výletech. 
Všechny tyto aktivity jsou příjemným zpestřením pro děti  
i pedagogy. Proto je v této době velice náročné skloubit přání 
dětí s tím, co je nyní možné.  
 Jsme ale velice rádi, že jedno takové odvětví pro nás zů-
stává zatím zcela otevřené, a to sport. Jedna z nejdůležitěj-
ších aktivit pro děti je pohyb. Je pro ně spontánní a přiroze-
ný. Proto se nám v období od 11.10.2021 do 8.11.2021 podařilo 
zpřístupnit pro 15 dětí z naší MŠ kurz bruslení. Tyto děti 
navštěvovaly s pedagogickým doprovodem vždy 1x týdně 
zimní stadion v Šumperku. Pod vedením velice šikovného 
pana instruktora si každou lekci znamenitě užily. Věříme, že 
všechny děti jezdily na kurz moc rády, víme totiž, že všechny 
poctivě každou lekci bruslily. Však taky pokaždé nezbyl  
jediný kousek svačiny. 

  Doufáme tedy, že se v příštím roce s dětmi opět sejdeme, 
v rámci tohoto kurzu, se stejnou radostí. 
   Za kolektiv MŠ zapsala Markéta Tichá

Sběr elektroodpadu v MŠ Bludov

Naše mateřská škola je již několikátým rokem zapojena do 
sběru vyřazených elektrospotřebičů. To znamená, že občané, 
kteří budou chtít vyřadit vysloužilé elektrospotřebiče, jako 
například baterie, rádia, mixéry, toustovače a další drobněj-
ší zařízení, mohou je dovézt do naší mateřské školy. Tuto 
službu u nás zajišťujeme prostřednictvím společnosti REMA 
Systém, která se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny 
skupiny elektrozařízení. Tato společnost se snaží o co nejvyš-
ší možné využití recyklovaných materiálů. Díky smluvním 
zpracovatelům dosahuje napříč všemi skupinami elektroza-
řízení průměrné hranice materiálového využití minimálně  
95 %. Celá čtvrtina smluvních zpracovatelů navíc zaměstnává 

i zdravotně hendikepované spoluobčany. Češi v roce 2020 
odevzdali prostřednictvím sběrné sítě REMA přes 22 tisíc tun 
elektroodpadu.  Uvidíme, zda to bude v letošním roce ješ-
tě více.  Pomocí této aktivity se snažíme změnit přístup lidí  
a hlavně našich dětí k nechtěným starým věcem. V naší 
mateřské škole se snažíme pracovat s tématy týkajícími se 
šetrného přístupu k ochraně životního prostředí, recyklaci, 
nakládání s odpady. Snažíme se tak pěstovat v dětech zodpo-
vědnost za prostředí, ve kterém žijí. 
Děkujeme všem, kteří nám s tímto pomáhají.

Za kolektiv MŠ Bludov zpracovala Bc. Eva Divišová, DiS.

foto: archiv MŠ Bludov
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 Programem provázel děti odborník na toto téma, který byl 
oblečen v historickém kostýmu. Přiblížil dětem život Germá-
nů, původ, dělení společnosti. V průběhu vypravování zhléd-
li žáci různé předměty denní potřeby – keramiku, bronzové  
i stříbrné spony, opasky, skleněnou číši, keramický kahan, 
oblečení … Mohli postupně vyzkoušet i psaní na voskové 
destičky, které byly v té době běžným záznamovým zaříze-
ním.
 V druhé části, zaměřené na bojovníky, válečníky a sa-
motný boj, si žáci vyzkoušeli oblékání germánské zbroje. 
Nejdříve oblékli vlněnou tuniku, na ni kroužkovou košili, 
na hlavu přilbici. Do ruky vzali dřevěný štít a kopí a zkusili 
si překážkový běh. Téměř všichni se shodli na tom, že ger-
mánský bojovník musel být opravdu fyzicky zdatný. Dále si 
žáci vyzkoušeli základní vojenské taktiky starých Germánů  
a Římanů-postavili štítovou hradbu a odolávali tlaku  
z venčí. Následně zkoušeli hod oštěpem do dálky i na cíl.
 Na závěr projektového dne děti vyzkoušely něco z evrop-
ského bojového umění v podobě ringenu (zápasu). Zacvičily 
si několik rozvojových cviků a následně pracovaly s odolává-
ním tlaku, které dříve aplikovaly u štítové hradby.
 Program se šesťákům líbil, vzájemně si pomáhali,  
povzbuzovali se a aktivně se zapojovali.
Věříme, že si rozšířili své vědomostní obzory.
   Ondřej Drtil, Vladimíra Horáčková
Škola v přírodě
V letošním školním roce se podařilo uskutečnit pro žáky 
čtvrtých a pátých ročníků školu v přírodě. V prvním říjnovém 
týdnu vyrazili čtvrťáci a v tom následujícím pak páťáci do 

a propojenost přírody, ale také vliv člověka na životní prostře-
dí. Pod vedením zkušených instruktorů centra se žáci snažili 
najít řešení obnovy rovnováhy v přírodě formou zábavných 
úkolů, kreativních a pohybových her, z nichž se většina kona-
la venku. Nechyběla ani  večerní diskotéka a celodenní výlet, 
kdy jsme navštívili vyhlídku Mrtvého muže. Každý den měly 
děti také normální výuku se svými učitelkami.
 Týden rychle uběhl a my jsme se domů vrátili plni nových 
dojmů a zážitků.
 Blanka Pavelková

malebného prostředí Ekologického centra v Mladoňově plni 
očekávání, co je tam čeká. 
 Samotný program byl zaměřen na světové globální pro-
blémy, které se týkají také místního prostředí. Byl inspirován 
pohádkovým filmem „Nekonečný příběh“, jehož prostřednic-
tvím žáci řešili aktuální témata – odpady, vymírání živoči-
chů, znečištění ovzduší, vody atd. Uvědomili si souvislosti  

foto: archiv ZŠ Bludov


