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ZŠ Bludov Obecní kalendář 2017 - soutěž
Bludovská komise kulturní, mládeže  

a sportu vyhlašuje soutěž pro veřejnost  
o nejlepší fotky do obecního 

kalendáře 2017.
Téma: krajina a příroda v Bludově,  

lesích, loukách, polích, potocích  
a řekách kolem něj  

(prosím, nezaměřujte se na domy)
Požadované parametry fotek:  

orientace na šířku, barevné fotografie,  
minimální rozlišení 300 DPI

Termín zaslání fotek: můžete průběžně, 
nejpozději do 1. září 2016. Fotky mohou 

být pořízeny nejenom letos, ale  
i v uplynulých třech letech.

Kam fotky zaslat: kalendar@bludov.cz

Komise vybere ze zaslaných fotek  
28 nejpovedenějších, které budou použity 

v kalendáři s uvedením jména autora. 
Všechny fotky přihlášené  

do soutěže budou na podzim  
vystaveny v kulturním domě.

Komise kulturní, mládeže a sportu

25. výročí založení Stonožky
Letošní rok byl pro hnutí „Na vlastních 
nohou“ – Stonožka velmi významný. 
Stonožka oslavila 25. výročí od svého 
založení. Vyvrcholením oslav byla mše, 
kterou pro stonožkové děti celebroval 
její významný patron J. Em. Dominik 
kardinál Duka O.P. 
 Pozvání přijali významní hosté - ná-
čelník GŠ AČR generálporučík Josef 
Bečvář, armádní generál Pavel Štef-
ka, místopředseda Senátu PČR MUDr. 
Přemysl Sobotka a mnoho dalších osobností. Letošní mši v přímém přenosu uváděla  
TV NOE. 
 Všichni ve svém krátkém projevu tlumočili své díky všem stonožkovým dětem  
a pedagogům za jejich dlouholetou práci, kterou se snaží usnadnit život těm, kteří pomoc 
potřebují. 
 V závěru jsme převzali ocenění za naši dlouholetou práci pro Stonožku – Řád zlaté  
Stonožky a diplomy, jež obdržely děti ve výtvarné soutěži KAREL IV. – OTEC VLASTI. 

Vladimíra Horáčková
KAREL IV. – OTEC VLASTI 
výtvarný projekt českých a slovenských škol pořádaný u příležitosti 700. výročí narození 
Karla IV. hnutím Na vlastních nohou a Arcibiskupstvím pražským.
 V této soutěži jsme získali 11 cen a 5 čestných uznání. Ceny si děti převzaly v Praze 
4. prosince. Odpoledne si pak prohlédly trhy na Staroměstském náměstí, prošly se po 
Karlově mostě a vstřebávaly vánoční atmosféru hlavního města. Čas jsme si samozřejmě 
udělali i na drobné nákupy a občerstvení. Po setmění jsme se rozloučili s vánočně  
vyzdobeným Václavákem a těšili se na odpočinek ve vlaku, který nás odvezl zpět domů.

Cena 2. kategorie: Vendula Čermáková, 
Daniela Oláhová, Tereza Filipová,  
Tobiáš Kříž
Cena 3. kategorie: Barbora Vepřková, 
Barbora Filipová, Gahaiová Hana,  
Janošková Kristýna, Hrabkovský Jan,
Jančálková Kristýna, Tereza Hrubá 
Čestné uznání: Soňa Ženčáková,  
Monika Kamlarová, Adéla Snášelová, 
Tereza Vašíčková, Adéla Matějová

Vladimíra Horáčková
Mikuláš 2015
Letos, tak jako každý rok, jsme byli osloveni, zda by deváťáci nepřišli na mikulášskou 
nadílku pro malé děti. Účast hned nadšeně přislíbil velký počet čertů, nouze nebyla ani 
o anděly. Potíž byla s Mikulášem – nikdo neměl kostým. Nakonec se nám ale podařilo 
vše připravit – kostýmy, zvonky, řetězy, černidla i sladkosti.
 Hned po ránu jsme navštívili děti na prvním stupni. Některé děti viditelně neměly 
čisté svědomí, jiné byly hodně „oprsklé“. Naši čerti, někteří byli opravdu děsiví, si však  
i se zlobivci poradili. Rozpaslíci byli očerněni a dobrovolně slíbili polepšení. Andělé  
pak rozdávali sladkosti.
 Návštěva ve školce byla velmi zajímavá a poučná i pro převlečené nebesko-čertovské 
seskupení.

Základní škola 
Karla staršího 

ze Žerotína Bludov
Srdečně Vás zveme na 

ZÁPIS do 1. ročníku
pro školní rok 2016/2017

Zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat  
ve čtvrtek 4. února od 12:00 do 17:30 

hodin ve staré budově školy. 

Dokumenty potřebné k zápisu 
(žádost a zápisní list) jsou k dispozici 

v menu O škole - formuláře.
Zákonný zástupce k zápisu přinese 

rodný list dítěte.
- pokračování na str.2 -
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Skautská Mikulášská besídka  
Mikulášská besídka je v našem skautském středisku spojená, 
krom jistě předpokládané návštěvy sv. Mikuláše, s divadelními 
výstupy družin. Každá ze tří našich družin má za úkol společně 
v průběhu listopadových schůzek secvičit nějakou scénku, kterou 
poté předvede na besídce. Zní to celkem jednoduše, ale chce to 
jisté předpoklady. Musí se včas vybrat scénka, aby byl dostatek 
času na trénink, nesmí chybět herci na schůzkách, kde se nacvi-
čuje, nebo ještě hůř, nakonec na samotné besídce, a všichni by 
měli umět svoji roli. Už je vám možná jasné, proč není zrovna 
vzácné, že některé scénky jsou mnohdy jedna velká improvizace, 
výjimečně je nelze sehrát vůbec. I když tedy víte, co můžete  
čekat, stejně netušíte, co přijde.
Neměl jsem žádné průběžné zprávy od rádců, jak jsou na tom 
letos družiny s nacvičováním scének, tudíž jsem šel na besídku 
připraven na cokoliv. Velmi mě pak potěšilo, že všechny druži-
ny byly připraveny na své vystoupení. Mladší vlčata a světlušky 

 Malé děti tuto návštěvu očekávaly s velkými obavami. Někteří 
i slzičku upustili, slibovali, že se polepší v oblékání, jídle, že bu-
dou poslouchat a nebudou se hádat. V tu chvíli byli ochotni slíbit 
snad všechno.
 Ve všech odděleních jsme vyslechli písničky a básničky, andě-
lé rozdali připravené nadílky a my jsme se vrátili zpět do školní 
reality. 
 Jeden z čertů při zpáteční cestě prohlásil: „Tak na tohle jsem se 
těšil devět let!“

Vladimíra Horáčková
Mikulášské odpoledne ve školní družině                                                                                                        
V úterý 8.12.2015 jsme pro děti ze školní družiny připravili zá-
bavné mikulášské odpoledne.
 Děti si zasoutěžily v oblíbených štafetových závodech s růz-
nými pomůckami, při kterých si vyzkoušely mimo rychlosti také 
svoji rovnováhu a soustředěnost na více činností najednou.
 Na průběhu soutěží se podílela i praktikantka Zdeňka  
Strmisková. 

předvedli scénku, kde zvířátka přeskakovala hlubokou rokli, 
starší vlčata a světlušky secvičili moderní provedení pohádky 
o Karkulce. Skauti a skautky zvolili pohádku O řepě, tentokrát 
však byl Řepa sedlák a celá rodina jej tahala z hospody, aby šel 
domů pracovat.
Po části večera, ve které se střídaly scénky s povídáním a pís-
ničkami, přišla chvíle na vzácnou návštěvu a my tak přivítali 
svatého Mikuláše v doprovodu anděla a čerta. Všichni mohli 
předvést, co si pro Mikuláše přichystali za písničku či básničku 
a vysloužit si tím od anděla sladkou odměnu. Když se dostalo na 
všechny, rozloučili jsme se nejprve s Mikulášem, čertem a andě-
lem, a jelikož tím pomalu dospěla naše besídka ke svému konci, 
rozloučili jsme se i my navzájem a odebrali se domů.

Ondřej Daniel – Rys, vůdce 2. oddílu Bludovit
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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6. zastupitelstvo

V pondělí 7. prosince 2015 se v kulturním domě od 18:00 do 
19:45 uskutečnilo 6. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno 
bylo 11 zastupitelů, omluveni byli Jindřich Matěj, Josef Ťulpík, 
Luděk Březina a Martin Schauer. Zasedání řídil starosta Pavel 
Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Jaroslav Balhar a Jaroslav 
Čech. Převážná většina usnesení byla přijímána jednomyslně  
(v odlišných případech to bude výslovně zmíněno). Zastupitel-
stvo na úvod schválilo starostovu zprávu o splnění a plnění všech 
úkolů z minulých zasedání.

Udělení pamětního listu obce Stanislavu Balíkovi st.
Rada obce vzala na vědomí oznámení Stanislava Balíka st.  
o tom, že z důvodu věku ke konci roku 2015 ukončí po 25 le-
tech práci kronikáře obce a že odstupuje od mandátní smlouvy na 
výkon funkce odpovědného zástupce na provozování kanalizace  
a ČOV. Rada navrhla zastupitelstvu udělit S. Balíkovi st. pamět-
ní list za jeho mnohaletou a přínosnou práci ve prospěch obce 
jako kronikáře, odpovědného zástupce za provozování kanalizace  
a ČOV, zaměstnance OÚ ve funkci vedoucího hospodářsko-
-správního odboru, jednatele Obecních lesů Bludov odpovědné-
ho za provoz pískovny a energetiky. Zastupitelstvo návrh jedno-
myslně schválilo a starosta pamětní list za potlesku přítomných 
předal.

Zpráva o činnosti rady
Od posledního zasedání zastupitelstva se rada obce sešla třikrát. 
Kromě běžné agendy se zabývala především obsazením funkce 
vedoucí kulturního domu (KD), jmenováním kronikářky obce, 
návrhem č. 1 změny územního plánu obce a dotačním projek-
tem revitalizace středu obce. V diskusi požádal Milan Klimeš  
o informace o výsledcích konkurzů. Starosta odpověděl, že do 
výběrového řízení na obsazení místa vedoucího kulturního domu 
se přihlásilo 5 zájemců, kteří se zúčastnili ústních pohovorů. 
Z nich komise vybrala 3 uchazeče a rada z nich vybrala Annu 
Znojovou, která má pracovní smlouvu do 31.12.2016, v přípa-
dě bezproblémového průběhu na dobu neurčitou od 1.1.2017.  
V měsíci listopadu proběhl konkurz na uprázdněné místo referen-
ta životního prostředí na OÚ. Přihlásilo se 8 uchazečů, vybrána 
byla Lucie Šoupalová (roz. Balatková). Vedením obecní kroniky 
pověřila rada od 1.1.2016 Alenu Bauerovou. Zastupitelstvo zprá-
vu o činnosti rady schválilo.

Rozpočet
Rada provedla dvě rozpočtové změny (nemění se celková roz-
počtová kapitola), které zastupitelstvo vzalo na vědomí. Dále 
předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtovou změnu č. 8, 
která řeší změny výdajů a příjmů. Jedná se o navýšení daňových 
příjmů FO, lázeňského poplatku a příjmů KD. Tyto vyšší příjmy 
budou použity pro profinancování projektu revitalizace středu 
obce, zpřístupnění pozemků ve Žlíbku a zpevnění břehů Vesníka 
u sv. Floriánka. Zastupitelstvo rozpočtovou změnu schválilo. 
 Tak jako v minulých letech se bude v prvních měsících roku 
(do schválení rozpočtu) řídit obec jednoduchými pravidly roz-
počtového provizoria: obec bude hradit výdaje měsíčně pouze do 
výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku. Zastupitelstvo 
toto pravidlo schválilo.

Finanční a kontrolní výbor
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dva zápisy z jednání finančního 
výboru a jeden z kontrolního výboru. Dále schválilo 4000 Kč 
na celkové odměny pro členy kontrolního výboru za rok 2015  
a 5400 Kč pro členy finančního výboru.

OZV č. 3/2015 o místním poplatku – komunální odpad
Rada předložila zastupitelstvu návrh nové Obecně závazné vy-
hlášky č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Tato zruší vyhlášku č. 5/2012 téhož názvu 
ze dne 10. 12. 2012. Sazba poplatku za svoz odpadu dnes činí 
450 Kč a je tvořena: z částky 200 Kč za rok (zákon umožňuje 
max. 250 Kč) a z částky 250,- Kč za rok (zákon umožňuje max. 
750 Kč), stanovené na základě skutečných výdajů roku předchá-
zejícího roku.
 Skutečné výdaje za svoz odpadu na jednoho obyvatele v po-
sledních letech: 2011 – 539 Kč, 2012 – 469 Kč, 2013 – 444 Kč, 
2014 – 478 Kč, 2015 – 486 Kč (předpoklad). Pro rok 2016 je do-
hodnuto: zajištění svozu obecních kontejnerů s plasty a papírem 
1 x za 14 dní namísto 1x za měsíc - zatíží rozpočet cca 30.000 
Kč; zajištění svozu biopopelnic nově od 15.- 31.3. a 1. - 15.11. 
– zatíží rozpočet cca 30.000 Kč; v přepočtu na obyvatele to dělá 
navýšení výdajů cca 20 Kč. Proto rada navrhla zvýšit souhrnnou 
částku ze 450 Kč na 500 Kč na obyvatele.
 V diskusi Radek Březina doporučil zamyslet se nad případ-
nými rezervami delší periody svozu v letních měsících, kdy po-
dle jeho názoru není tolik biologického odpadu. Stanislav Balík 
ml. navrhl nezvyšovat poplatek na 500 Kč za rok, ale zachovat 
ve stávající výši, tj. 450 Kč za rok, a to i za cenu, že obec bude 
na likvidaci komunálního odpadu doplácet cca 150.000 Kč. Do-
mnívá se, že svoz odpadu patří k úkolům obce a že by obec měla 
ocenit, že lidé třídí odpad a cenu za svoz zatím nezvyšovat. Karel 
Bank to také podpořil a zeptal se, jestli z tříděného plastu má 
obec nějaké příjmy. Po starostově odpovědi, že ano, reagoval, že 
je nutno apelovat na občany, aby řádně třídili.
 M. Klimeš posléze seznámil zastupitele se svým obsáhlým 
návrhem změn. Navrhl snížit poplatek o 50 % každému poplat-
níku, který má trvalé bydliště v rodinném domě výhradně s eko-
logickým vytápěním (za to považuje elektrické vytápění, plyno-
vé vytápění, vytápění tepelným čerpadlem, případně doplněné  
o topeniště výhradně na spalování dřevní hmoty). Na to reago-
val S. Balík pochybností nad tím, proč se návrh týká rodinných 
domků a ne třeba paneláků či Olšanských bytovek. Doporučil ře-
šit buď všechny, nebo nikoho. Dále nevidí souvislost mezi návr-
hem řešit ekologické vytápění a poplatkem za komunální odpad. 
Kontrola, zda mají občané skutečně ekologické vytápění, kterou 
by měl provádět OÚ, by byla časově nesmírně náročná. M. Kli-
meš reagoval, že pro obyvatele paneláků se dělají jiné investiční 
akce – třeba podzemní kontejnery. Starosta pochválil iniciativu 
M. Klimeše zvýhodňující obyvatele s ekologickým vytápěním, 
znamenalo by to však další propad ve vybraných poplatcích  
a také nevidí souvislost s projednávanou vyhláškou. Vytápění by 
měl řešit nový zpřísňující zákon o ovzduší od roku 2017, který 
umožní úřadu kontrolovat, zda občané topí ekologicky, nebo ne. 
M. Klimeš odpověděl, že lidé, kteří topí ekologicky, mají jed-
nu popelnici a ti, kteří ekologicky netopí, mají dvě až tři. Chtěl 
snížením poplatku motivovat lidi k ekologickému vytápění. Svůj 
návrh však stáhl, doporučil radě, aby se obsahem zabývala a pod-
pořil návrh S. Balíka zachovat stávající poplatek. Zastupitelstvo 
posléze 8 hlasy (3 se zdrželi) schválilo zachování stávající výše 
poplatku 450 Kč za rok.

Prodloužení termínu rekonstrukce ulice „K Zámečku“
Zastupitelstvo na zářijovém jednání schválilo provedení rekon-
strukce místní komunikace „K Zámečku“ do konce roku 2015 
dle nabídky Jiřího Chovance a Petra Urbana. Jelikož v tomto 
roce rekonstrukce komunikace z kapacitních důvodů neproběhne, 
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navrhuje starosta prodloužit termín předání dokončeného díla do 
30.6.2016. Zastupitelstvo souhlasilo.

3 kusy kontejnerů na kovový drobný odpad
Zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi 
obcí Dolní Studénky a obcí Bludov o poskytnutí dotace na nákup  
3 kusů kontejnerů na drobný kovový odpad s následnou výpůjč-
kou obci za desetinu ceny, tj. max. za 5.100 Kč včetně DPH.  
Jde o spolupráci v rámci dotační akce „Systém odděleného sběru 
BRKO a jiných odpadů v území MAS Šumperský venkov“.  
Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo.

Obnovení činnosti Nadace Karla staršího ze Žerotína
Nadace Karla staršího ze Žerotína byla založena na sklonku roku 
1991. Po jejím založení byla poměrně aktivní. Vydala dvě knihy 
a zasloužila se o opravy některých památek v  obci a v nejbliž-
ším okolí. Poté však začala činnost stagnovat. Nyní je tu snaha  
o obnovení činnosti nadace mimo jiné také proto, že by bylo ško-
da nevyužít pro drobné věci v oblasti kultury finanční prostředky, 
které má nadace k dispozici. Nadace má také svůj majetek, kte-
rým je část lesa v k.ú. Bludov, jehož hodnota činí 718 tis. Kč, 
a který současně tvoří nadační kapitál. V souvislosti se změnou 
občanského zákoníku je nutné provést některé změny – rada pro-
to předložila zastupitelstvu novou zakladatelskou listinu, v níž se 
zejm. zmenšila správní rada z devíti členů na tři (Pavel Ston, Jo-
sef Sedláček st., Stanislav Balík ml.) a změnil se způsob volby 
těchto členů – právě zastupitelstvem.
 V diskusi M. Klimeš navrhl několik změn a doplňků, které 
se týkaly omezení pravomoci správní rady ve prospěch zastupi-
telstva. Na to reagoval S. Balík, který tyto změny odmítl, neboť 
jsou nezákonné. Nadace je samostatná právnická osoba, ke které 
má zakladatel – obec - jen omezená zakladatelská práva: schvále-
ní zakladatelské listiny, schválení statutu, volbu orgánů - správní 
rady, revizora, nic víc. Zastupitelstvo obce není orgánem nadace, 
nemůže vstupovat do pravomocí jiných orgánů. M. Klimeš řekl, 
že nezpochybňuje předložené dokumenty, požaduje ale posouzení 
jeho návrhu právníkem. Starosta reagoval, že zakladatelskou lis-
tinu psal právník (J. Sedláček st.). R. Březina se zeptal, zda obec 
nadaci potřebuje. Na to odpověděl S. Balík, že to byl on, kdo 
díky nečinnosti nadace rozvířil její obnovení, klidně s možností 
ukončení. Nicméně zdá se, že některé typy dotací na obnovu pa-
mátek apod. budou moci v budoucnu čerpat přednostně neziskové 
instituce typu nadace, takže by bylo vhodné být na to připraveni. 
Starosta doplnil, že např. přes MAS Šumperský venkov subjekty 
čerpaly cca 2 mil. Kč dotací ročně, v budoucnu by mohlo být 
čerpáno až 10 mil. Kč. M. Klimeš sdělil, že chtěl svým návrhem 
zachovat vliv zakladatele na činnost nadace, aby to neskončilo 
tak, jako doposud. Na to S. Balík odpověděl, že to je bohužel 
princip nadace, která má žít maximálně odstřižená od zakladatele 
vlastním životem, ten však má právo ji zrušit. J. Balhar nakonec 
doporučil schválit dnešní návrh a zároveň uložit radě, aby zajistila 
posouzení návrhu zastupitele Klimeše ve věci Zakladatelské lis-
tiny a statutu právníkem obce s tím, že pokud budou připomínky 
relevantní, mohou být na dalším jednání zastupitelstva obce za-
pracovány do dnes schválené zakladatelské listiny. S tím M. Kli-
meš souhlasil. Zastupitelstvo poté novou zakladatelskou listinu  
a statut nadace schválilo.

Různé
Z přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 vyplynulo, že je  
potřeba doplnit usnesení zastupitelstva o termínu počátku vyplá-
cení odměn neuvolněným členům zastupitelstva schválené zastu-
pitelstvem obce na jednání 8.12.2015 v případě nového jmeno-
vání do funkce člena nebo předsedy komise při radě obce nebo 

výboru při zastupitelstvu obce – že budou vypláceny od dne jme-
nování. Zastupitelstvo toto doplnění schválilo.
 Zastupitelstvo obce schválilo na jednání 7.9.2015 přijetí ban-
kovního úvěru na investiční akci „Blížíme se do finále aneb Po-
kračování revitalizace obce Bludov“ od České spořitelny. Protože 
Česká spořitelna má zkušenosti s termíny uvolňování dotačních 
peněz z ROP, které bývají v mnoha případech s velikým zpoždě-
ním, navrhla konečnou splatnost úvěru do úvěrové smlouvy nově 
ošetřit a prodloužit až do 20.12.2019. Zastupitelstvo s tím souhla-
silo.
 J. Balhar tlumočil návrh stavební komise pověřit radu obce 
jednáním s majitelem budovy bývalé restaurace „Rosso“ o pří-
padném odkoupení nemovitosti. Určitě se v budoucnosti pro ten-
to lukrativní prostor najde uplatnění i za cenu zbourání - např. 
parkoviště, prostor pro hasiče. To podpořil i S. Balík. M. Klimeš 
navrhl, že by zde mohl být postaven dům pro seniory. Zastupitel-
stvo uložilo radě jednat se stávajícím majitelem.
 K. Bank se zeptal na řešení nebezpečnosti výjezdu na křižo-
vatce směrem od cukrárny k Šumperku, jak už na to upozorňoval 
na minulé schůzi. Starosta odpověděl, že rozhodnutím policej-
ního krajského ředitelství budou instalovány vodorovná i svis-
lá dopravní značka omezující rychlost na 30 km/hod ve směru 
od Šumperka s nutností kontroly dodržování rychlosti ze strany 
policie. Zrcadlo by bylo ve výsledku neúčinné, neboť pro dobrý  
výhled by vyžadovalo přesný úhel najetí.
 M. Klimeš se dotázal, jestli bylo Ředitelstvím silnic a dálnic 
svoláno jednání starostů v tomto roce k obchvatu obce. Starosta 
odpověděl, že poslední jednání proběhlo někdy v červenci, pří-
pravy na výstavbu obchvatu se protahují, inženýrská činnost pro 
územní rozhodnutí by se měla dokončit v roce 2015, po vydání 
územního rozhodnutí bude následovat vykupování pozemků a zá-
roveň zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. 
Zahájení výstavby 2017 nevidí reálné, spíš 2018, 2019. 
 P. Urban se z pléna dotázal, proč se ničila zámková dlažba 
mezi paneláky, mohla se použít jinde nebo prodat. Starosta  
odpověděl, že větší část dlažby využili hasiči a fotbalisté, zbytek 
je ve Vlčím dole.
 Božena Jurková se z pléna dotázala, jestli se bude dělat něco 
se zvlněným chodníkem od Valentů směrem na dolní konec a zda 
se bude budovat cyklostezka směrem k ČOV. Starosta odpověděl, 
že chodník se opraví na jaře po sochu Panny Marie, od ní smě-
rem ke Strnadům je snaha využít na opravu v roce 2016 dotaci 
(stejně jako na chodník u Agregy a od zámku k Nové), navíc na 
jaře se bude před Vlčkovými pro čtyři stavební parcely budovat 
splašková kanalizace s protlakem pod silnicí, a také bude potřeba 
chodník vyspádovat. O cyklostezce se pro budoucnost uvažuje,  
v roce 2016 se ale určitě stavět nebude.
 Jana Holinková se z pléna dotázala, jestli se budou opravovat 
chodníky promáčknuté po těžké technice před paneláky na ulici 
Školní. Starosta odpověděl, že samozřejmě budou - po skončení 
prací.
 Bohuslav Strouhal upozornil na vozidla porušující dopravní 
předpisy stáním na křižovatce u základní školy. Doporučil upo-
zornit policii. A dále upozornil na potřebu posílení velkoobjemo-
vých kontejnerů na svoz bioodpadu v listopadu. Jeden u hasičár-
ny je málo.
 Marie Znojová z pléna doporučila zrušenou obecní vývěsku 
u Jednoty dát k Obecnímu klubu, vývěsku na parte, která je dnes 
vedle chodníku k panelákům, doporučila přeinstalovat před kap-
ličku. Starosta odpověděl, že vývěsky stály na pozemku Jednoty, 
vývěsku obecní nahradí vývěska u kulturního domu.
 Starosta na závěr popřál všem příjemné prožití vánočních 
svátků a vše nejlepší v novém roce 2016.

Stanislav Balík ml.
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Termíny přednášek v kapličce Přehled místních a uživatelských poplatků 
v obci Bludov v roce 2016 Vážení občané.

Nadace Karla staršího ze Žerotína zve všechny občany na před-
nášku do naší nové kapličky.
 V rámci oživení kapličky jsme se rozhodli uskutečnit v kap-
ličce pásmo přednášek  nebo spíše přátelských setkání na nejrůz-
nější témata. Zabývat se budeme tématy historickými, cestopis-
nými, ale i současností. Představa je taková, že bychom se sešli 
6x do roka. Máme nasmlouvané hosty, kteří  nám odprezentují 
zadané téma, poté pak bude možné zodpovědět dotazy k tématu.
Pásmem přednášek bychom chtěli zúčastněné provést historic-
kým Bludovem, seznámit s historií nejbližšího okolí Bludova, 
ale také vyslechnout si zážitky ze svaté cesty do Santiaga de 
Compostely, nebo i téma  psychiky člověka, lidových řemesel  
a rad našich babiček a předků.
 Budeme rádi, když nás navedete na další možná témata, která 
by mohla v kapličce zaznít a která by bylo dobré poznat a even-
tuálně prodiskutovat. Chtěli bychom se držet témat „vzděláva-
cích“, nevnášet do kapličky negaci, smutek či zášť. 
 Termíny přednášek jsou pevně stanoveny, pouze témata  
mohou být pozměněna. Budeme vás vždy včas informovat  
prostřednictvím Bludovanu či webových stránek obce.
Termíny přednášek, začátek vždy v 17:00 hodin.
21.02.2016 doc. PhDr. Stanislav Balík, PhD. 
  Historie Bludova a jeho návsi
24.04.2016 PhDr. Milena Filipová či Mgr. Drahomír Polách 
  Historie Šumperska 
26.06.2016 Mgr.Drahomír Polách, RNDr. Pavel Holubář  
  „Vřesovka“ – historie a obnova
21.08.2016 Mgr. Petra  Bachroňová  – „Svatá cesta“
23.10.2016 Lidská psychika (přednášející v jednání)
20.11.2016 Lidová řemesla (přednášející v jednání)

Těšíme se na naše společná setkání.
Nadace Karla staršího ze Žerotína.

Místní poplatek za komunální odpad (OZV č. 3/2015)
Splatnost: 31. 3. 2016  
Sazba: 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337
Místní poplatek ze psů (OZV č. 5/2010)
Splatnost: 31. 3. 2016  
Sazba:
Držitel psa není poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 120,- Kč
- sazba za 2. psa: 180,- Kč
Držitel psa je poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 20,- Kč
- sazba za 2. psa: 30,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341
Uživatelský poplatek za stočné 
(sazby schváleny Radou obce Bludov)
Vodoměry 
Splatnost: 20. 8. 2016 do 31. 8. 2016 v pokladně OÚ 
Sazba: 29,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2016           
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016   
Poplatek na osobu a rok: 1015,- Kč včetně DPH  (29,- Kč x 35 m3)  
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 2321

Firmám je stočné fakturováno, příslušné informace o platbě  
naleznete na dané faktuře.

Upozornění :
Místní poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazných  
vyhlášek, které jsou k dispozici na webových stránkách obce 
Bludov na www.bludov.cz . Uživatelský poplatek za stočné se 
platí na základě smlouvy mezi obcí Bludov a majitelem nemovi-
tosti, jež je napojena na kanalizaci. V případě, že dojde k jakéko-
liv změně, poplatník je povinen tuto změnu neprodleně nahlásit. 
Konejte tak, prosím, na pokladně Obecního úřadu v Bludově.

V Bludově dne 21. 1. 2016. Obecní úřad Bludov

Vážení občané.
Nadace Karla staršího ze Žerotína 
vás zve na první z cyklu přenášek 

do nové kapličky 
- kaple svatého Kříže - 

na přednášku: 

Historie Bludova a jeho návsi. 
Tématem nás provede doc.PhDr.Stanislav Balík, PhD.

Přednáška se uskuteční 

v neděli  21. února 2016 
v 17:00 hodin v kapličce.

Srdečně zvou pořadatelé.

Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné 
uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Bludově 
v úřední dny, tj. v pondělí a středu v době od 7:30 do 
11:30 a od 12:30 do 16:00. Z důvodu úspory Vašeho času 
je lépe využít bezhotovostní platební styk, číslo účtu je 
1905607389/0800. Variabilní a specifické symboly jsou 
uvedeny níže. Pakliže chcete využít plateb přes SIPO, 
vyzvedněte si formulář na pokladně Obecního úřadu Bludov.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

KONTEJNERY NA KOV

Obecní úřad připomíná občanům, že mají možnost po celý rok 
odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče na sběrný dvůr. Daný 
elektrospotřebič můžete ponechat kdykoliv u vrat sběrného dvo-
ra a ten bude následně obsluhou uklizen. Žádáme občany, aby 
odstraňovaly elektro tímto způsobem a nevozily je k odstranění 
při květnových a listopadových sběrech nebezpečného a objem-
ného odpadu. 

Obecní úřad oznamuje občanům, že od poloviny ledna jsou po obci nově 
rozmístěny šedé kontejnery na kov. 
Kontejnery naleznete na těchto stanovištích:
- ulice Školní (u paneláků)
- ulice Družstevní 
 (u stanoviště kontejnerů na papír a sklo)
- ulice Na Vískách (obchod U Urbana)
- ulice Jiráskova (obchod Jednota)
Do kontejnerů patří prázdné a vymyté plechovky 
od potravin, plechovky od nápojů a jiné drobné kovové obaly. Na obalech, 
které jsou vhodné do kontejneru vhazovat, naleznete tyto značky: 

Do kontejnerů nepatří kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
(např. plechovky od barev, sprejů a laků).
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Zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce u zámku
Ti z vás, kteří jste se osobně zúčastnili posledního zasedání 
obecního zastupitelstva nebo čtete zprávy na obecních webo-
vých stránkách víte, že “zrcadlo“  na křižovatce u zámku osaze-
no nebude. Nové posouzení odborníky na silniční dopravu  toto 
řešení nedoporučilo. A tak  Krajský úřad Olomouckého kraje na 
základě tohoto doporučení zajišťuje osazení nového dopravního 
značení osazením dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost 
– 30 km“ před křižovatkou u zámku ve směru jízdy Šumperk 
– Hradec Králové (zhruba na úrovni domu č.p. …. – býv. pro-
dejna). Protože se nám zdálo toto opatření jako nedostatečné, 
podali jsme na Krajský úřad požadavek, aby současně s osaze-
ním dopravní značky byl osazen také orientační měřič okamžité 
rychlosti projíždějícího vozidla. Tím by podle našeho názoru byl 
řidič viditelně upozorněn na rychlost, kterou se blíží ke křižovat-
ce. Odpověď odpovědného pracovníka Ing. Urbana přišla velmi 
rychle a obsahovala tři zásadní informace:
1. Informativní ukazatel rychlosti  není obsažen ve vyhlášce č. 

294/2015 Sb., nepodléhá žádnému našemu stanovení úpravy 
provozu či jinému povolení. K těmto zařízením se pouze  
vyjadřujeme především z pohledu vhodného umístění

2. Tomuto vyjádření předchází stanovisko Policie České repub-
liky, které je rozhodující. A vyjádření ŘSD, jakožto správce 
komunikace.

3. Veškeré náklady (pořízení, instalace a samotná správa zaří-
zení) nese pořizovatel,  což by byla obec – nikoli vlastník 
komunikace.

 Takže teď je na vedení obce, jak se rozhodne a zda do  
rozpočtu na rok 2016 zařadí náklad na pořízení světelného  
informativního měřiče rychlosti a požádá o příslušná vyjádření, 
nebo nikoli. Podle zkušeností s osazením radarů na vjezdech do 
naší obce se náklad může pohybovat kolem 80 tisíc Kč.

Karel Bank a Milan Klimeš 
(e-mail : klimes@ou.bludov.cz, mobil 608769733), 

zastupitelé obce

Střípky z místa setkávání – Brusinka
Pro osvěžení vzpomínky.  Místo setkávání na Brusné bylo slav-
nostně otevřeno 13. 9. 2015 a za přítomnosti starosty Bludova, 
význačných hostů a více jak 700 návštěvníků, kteří na hlaso-
vacích lístcích pojmenovali toto vyhlídkové místo BRUSINKA.
 Na začátku roku 2016 jsme vyměnili na Brusince vrcholovou 
knížku. Zaplnila se za necelé 4 měsíce převážně pochvalnými 
zápisy. Návštěvníkům se líbí netypický vzhled rozhledny i krás-
né výhledy za slunečného počasí. Jindy si stěžovali na větrné 
počasí, mlhu, kdy dohlédli jen pod rozhlednu. Našli se i zápisy, 
kdy si návštěvníci stěžovali na drobné nedostatky. Absenci pose-
zení a chybějící tabule s popisem okolí. Zato s povděkem přiví-
tali o víkendech dobrovolnou službu místních ochránců přírody, 
kteří zde rozdávali propagační materiály, podávali informace  
o Naučné stezce Bludovská stráň a dobrou kávu nebo čaj.
 Příchozí byli z blízka i daleka. Přicházeli jednotlivci, celé 
rodiny i skupiny Klubu českých turistů. Dostaveníčko si zde  
dávaly i mladé zamilované dvojice. Jindy výstup na Brusnou byl 
součástí oslav narozenin, a dokonce i výročí svatby, společně  
vystoupali i účastníci setkání absolventů ZŠ. Někteří se chodili 
jen tak projít, jiní přicházely sledovat krásný západ slunce. Spo-
lečně přicházeli kolektivy z dětských domovů, sportovní kluby 
i školní třídy. K rozhledně se nechodilo jen pěšky, příchozí byli 

také malí i velcí cyklisté. U Brusinky se občas setkali nejen 
Bludováci ve větším množství, ale i sousedé z okolí. Skauti zde 
tradičně pořádají Svatováclavskou drakiádu, ochranáři a další 
návštěvníci se setkávají na Silvestra na Brusné již několik let. 
Letos poprvé proběhla 9. 12. 2015 akce Česko zpívá koledy, na 
níž se sešlo téměř 250 zpěváků. Doufáme, že jsme tímto založili 
novou předvánoční tradici.
Zajímavé zápisy z návštěvní knihy: 
„Krásná vyhlídka – je kam chodit na výlety.“  „Z Horské Kvildy 
(Šumava) jsme přijeli obdivovat majestátný horizont Jeseníku. 
Panoramata jsou neuvěřitelná.“ „Rozhledna je krásnou tečkou 
na naučné stezce Bludovská stráň.“ „Z pirátské lodi na obzoru 
se vyklubala rozhledna – nečekané překvápko!“ „ Krásná pro-
cházka ze Šumperka, kde natáčím ANO, ŠÉFE  podpis - Zdeněk 
Pohlreich.“ 
A nakonec veršovánka neznámého autora :
„Úžasný výhled do dálky
budou se nám zdát pohádky.
Budeme mít dobrý spánek.
Tady vane chladný vánek.“

Postřehy z první vrcholové knížky 
vypsala Jana Holinková.

PODĚKOVÁNÍ HASIČI
Bludovští hasiči všem děkuji za zaslané hlasy do soutěže Dobráci roku. Na výsledek, který sbor byl nejlepší, si ještě budeme 

muset chvíli počkat. Soutěž trvá až do 19. června. V pátek 10. června 2016 po 15. hodině budou ve vysílání Českého rozhlasu 
Olomouc vyhlášeny tři SDH OL, které získaly nejvíce SMS hlasů za celou dobu trvání soutěže.  

SDH OL s největším počtem platných SMS hlasů získá pro svou obec „Oslavu za 100 tisíc Kč“, která se uskuteční 25. června 
2016, příp. v jiném termínu dle domluvy, a zároveň postoupí do Velkého finále v klasických hasičských disciplínách 

(dále jen „Velké finále“) v neděli 19. června 2016. Ve Velkém finále soutěží 10 Sborů dobrovolných hasičů  
z jednotlivých regionů České republiky (vítězů regionálních kol) o hasičské vybavení. 

Vyhlášení vítěze Velkého finále proběhne bezprostředně po skončení tohoto Velkého finále v neděli 19.června 2016.
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Občanské průkazy a cestovní pasy po 1. lednu 2016
Dne 11.11.2015 byly Senátem Parlamentu České republiky 
schváleny poslanecké návrhy novel zákonů o občanských 
průkazech a cestovních dokladech, které přináší význam-
né změny ve vydávání těchto dokladů a jsou účinné dnem 
1.1.2016.
Cestovní pasy:
Zásadní změnou ve vydání cestovního pasu je zrušení míst-
ní příslušnosti, což znamená, že podání žádosti o vydání 
cestovního pasu už nebude vázáno na trvalý pobyt občana, 
ale tento si může žádost podat u kteréhokoliv úřadu obce  
s rozšíženou působností. Tento úřad však bude i úřadem vy-
dávajícím, u něhož si občan musí již vyhotovený cestovní 
pas převzít. Pokud v žádosti projeví přání převzít si cestovní 
pas u jiného úřadu obce s rozšířenou působností, toto mu 
bude umožněno, avšak po úhradě správního poplatku ve výši  
100 Kč.
 Od roku 2016 také zákon nově řeší vydávání cestov-
ních pasů ve zkrácené lhůtě /tzv. „rychlovek“/.  Dosavadní 
právní úprava umožňuje vydat občanovi na jeho žádost pas 
ve zkrácené lhůtě do 15 dnů, který vyhotovuje místně pří-
slušný úřad obce s rozšířenou působností. Tento pas je bez 
strojově čitelných údajů a nosiče dat s biometrickými údaji, 
jeho doba platnosti je 6 měsíců. Mnozí občané spoléhali na 
skutečnost, že v případě potřeby jim byl uvedený pas vydán  
i do týdne nebo dokonce do druhého dne, či na počkání. Toto 
už od ledna 2016 nebude možné. Cestovní pasy ve zkrácené 
lhůtě /tedy lhůtě kratší než 30 dnů/ budou vydávány ve lhůtě 
6 pracovních dnů a vyráběny Státní tiskárnou cenin, bude se 
už jednat o plnohodnotné cestovní pasy se strojově čitelný-
mi údaji a nosičem s biometrickými údaji s dobou platnos-
ti 10 let u občana staršího 15 let a 5 let u občana mladší-
ho 15 let. Tomu odpovídá i zvýšení správního poplatku za 
vydání „rychlovky“, a to na 4000 Kč pro občana staršího  
15 let a 2000 Kč u občana mladšího 15 let. Doporučuji tedy, 
aby si každý před plánovanou cestou do zahraničí zkontro-
loval platnost svého cestovního pasu, aby nebyl nepříjemně 
překvapen nebo dokonce nemusel rušit svou už zaplacenou 
zahraniční dovolenou.
Občanské průkazy:
Žádost o vydání občanského průkazu je už dnes možné po-
dat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, bez 
ohledu na místo trvalého pobytu občana. Od ledna 2016 však 
bude tento úřad i úřadem vydávajícím, u něhož si musí ob-
čan svůj vyhotovený občanský průkaz převzít. I zde je však 
možnost v žádosti o OP uvést jiný úřad obce s rozšířenou 
působností pro převzetí občanského průkazu, a to po úhradě 
správního poplatku ve výši 100 Kč.
 Velmi důležitou změnou ve vydávání občanských průka-
zů, která uleví našim starším spoluobčanům, je změna plat-
nosti OP, a to u občanů starších 70 let z 10 roků na 35 let.

Olga Breitzetelová, vedoucí správního oddělení odboru 
správního a vnitřních věcí Městského úřadu v Šumperku

Bludovští starostové I.
Otevíráme nový seriál věnovaný bludovské historii – konkrétně 
bludovským starostům. V příštích číslech se budeme setkávat  
s jednotlivými postavami – s jejich působením na starostenském 
postu, a pokud to bude možné i včetně jejich životních dat a fo-
tografie.
 Když níže uvádíme výčet všech starostů, setkáváme se s ně-
kolika problémy. Není to problém s počátkem – institut starostů 
vznikl až v souvislosti se zrušením poddanství, vrchnostenské 
správy a vznikem moderních obcí. Byl to důsledek reforem revo-
lučního roku 1848.
 Problémy jsou dva – co s obdobím nacistické a komunistické 
vlády? Ani v jednom období totiž svobodné obce neexistovaly 
a jejich hlavní reprezentanti tak mnohem spíš plnili úkoly, které 
jim dal stát, než které by odpovídaly výkonu samosprávy. V na-
cistickém období byli starostové jmenováni, nikoli voleni. Navíc 
to byli Němci, nikoli Bludováci. Proto jejich jména v seznamu 
neuvádíme, ani se jim nebude věnovat tento seriál.
 Po roce 1945 se slovo starosta nepoužívalo vůbec. Nahradil 
jej předseda Místního národního výboru, zdánlivé obdoby ně-
kdejších a dnešních obecních zastupitelstev. Nicméně skutečně 
jenom zdánlivé. Více než devět let – až do roku 1954 – nebyly 
národní výbory vůbec voleny. Posléze sice voleny byly, nicméně 
stále podléhaly vyšším stupňům národních výborů a komunistic-
ké straně a nebyly tak samostatné. Přesto vždy v čele bludovské-
ho MNV stál bludovský občan a občané jej (spolu s tajemníkem 
MNV) chápali tak trochu podobně, jako dnes chápeme starostu. 
Právě z toho důvodu uvedeme i jejich jména a osudy.

Bludovští starostové a předsedové Místního národního 
výboru od zrušení poddanství v roce 1848 
1. hrabě Zdeněk ze Žerotína (1850 - 1860)
1. Jan Benda (1860 – 1879)
2. Josef Kotrlý (1880 - 1883)
3. Petr Minář (1884 - 1890)
4. Jan Jáně (1890 - 1907)
5. František Březina (1907 - 1918)
6. František Ston (1918 - 1919)
7. Jan Plod (1919 - 1922)
8. František Krejčí (1922 - 1927)
9. Alois Svozil (1927 - 1931)
10. Petr Plod (1931 - 1937)
11. Petr Zatloukal (1937 - 1939)
12. Václav Blažek  (1945)
13. Karel Hrycaj (1945 - 1949)
14. František Hamal (1949 - 1954)
15. František Šimek (1954 - 1960)
16. Josef Kulhaj (1960 - 1964)
17. Jan Jílek (1964 - 1971)
18. Karel Plíhal (1971 - 1981)
19. Josef Hudos (1981 - 1988)
20. Jaroslava Křížová (1988 - 1990)
21. JUDr. Josef Sedláček (1990 - 2002)
22. Ing. Pavel Ston (od 2002)

V čele bludovské obce tak za 166 let stálo 21 mužů a 1 žena. 
Průměrná doba úřadování tak činí asi 7,5 roku. Celkem 13 z nich 
bylo starosty, 9 předsedy MNV. Předsedové MNV vydrželi ve 
funkci v průměru jen 5 let, starostové více než 9.
 Pokud bychom je seřadili podle délky úřadování, na prvním 
místě by se umístil Jan Benda (19 let), následovaný svým  
zetěm Janem Jáněm (17 let). Na třetím historickém místě je  
stávající starosta Pavel Ston (13 let), čtvrtý Josef Sedláček  
(12 let). Naopak nejkratší dobu úřadoval první poválečný  
předseda MNV Václav Blažek (cca měsíc).

Stanislav Balík ml.

POZOR – ZMĚNA SVOZU BIOODPADU 
VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY

Upozorňujeme občany, že ve stolním kalendáři je chybně 
navíc uveden jarní svoz bioodpadu velkoobjemovými 

kontejnery ve dnech 25. – 28.3. 2016.
Správné termíny těchto jarních svozů jsou 

11. – 14. 3. 2016  a  18. – 21. 3. 2016.
Za chybu se omlouváme.
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti - únor 2016
Milková Božena, Divišová Blažena, Kozáková Ludmila,
Langerová Helmtraud, Vichtová Drahomíra, Macek Alois, 
Janek František, Skoumal Zdeněk, Straková Anna,
Kašpar František, Dvořáková Vlasta, Hojgrová Danuška,
Koutná Anna, Kozáková Ludmila, Bartoňová Dagmar,
Černá Jiřina, Minářová Alena, Směšná Marie

   Dne 23. ledna 2016 jsme si připomněli  
9. smutné výročí úmrtí naší drahé maminky, 
babičky a prababičky paní 
Heleny Kašparové
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

   

   

Dne 2. února 2016 uplynou 4 roky  
od úmrtí pana  
Oldřicha Čožíka
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manželka Miroslava, sestra Jana a děti  
s rodinami.

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s panem
Aloisem Riedlem
a děkuji za květinové dary.

Za rodinu Olga Riedlová - manželka

   Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
Jen vzpomínky zůstávají dál.

10. února 2016 si připomeneme  
1. smutné výročí úmrtí

Oldřicha Kašparce
Kdo znal, vzpomene.
Manželka, dcera a syn s rodinami.

   

   

V neděli 17. ledna 2016 jsme vzpomenuli 
smutného výročí úmrtí naší maminky paní 
Marie Snášelové
I když je to již 15 roků, co od nás navždy 
odešla – stále nám chybí. 27. února by se 
dožila 82 roků. Děkujeme všem, kteří jí věnují 
tichou vzpomínku. Nikdy nezapomeneme 
dcera Marie a syn Miloslav s rodinami.

Dne 10. února 2016 si připomeneme osm let 
od úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana
Karla Berky
S láskou vzpomínají manželka Věra, dcery 
Věra a Jaroslava s rodinami. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Vážení spoluobčané, 
reaguji na několik dotazů k jinému způsobu zveřejňování  
seznamu jubilantů. Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů neumožňuje ve společenských rubrikách v místním tisku 
zveřejňování osobních údajů bez souhlasu jubilantů. Bez tohoto  
souhlasu mohou být zveřejněna pouze jména a příjmení. 
 Nic se ale nezmění na „systému blahopřání“ k životním  
jubileím. K 75., 80. a pak ke každým dalším narozeninám  
přijdou popřát, po předchozí domluvě, dvě členky SPOZu. 
Pro 70ti leté jubilanty uspořádáme posezení v Obecním klubu.  
Termín bude včas uveřejněn v Bludovanu. 

J. Holinková, členka SPOZu

 9. 3.   schůzka v Obecním klubu, 
 sraz ve 14 hodin
23.3.  Bludoveček – Muzeum Silnic ve Vikýřovicích 
 – oběd u Jirsáka – Králec – Sudkov  
           (20 km, po domluvě lze zkrátit)
 6. 4.  Bohdíkov – Nový hrad – Hanušovice (8 km) 
20.4.  Kostelíček – Radomilov – Bohutín 
sraz na všechny vycházky v 10 hod u kulturního domu

JH

Plán jarních vycházek 
pro aktivní seniory

Nová první aplikace pro Bludov 
na chytré telefony je na světě. 
Je dostupná pro Android a Win-
dows Phone. Stačí jenom napsat 
do vašeho obchodu pro aplikace 
„Bludov“ a kliknout na tlačítko 
instalovat a hned jí máte ve va-
šem mobilním zařízení. Mobilní 
aplikace si klade za cíl zjedno-
dušit občanům Bludova přístup  
k důležitým informacím a do-
zvědět se více o dění v Bludo-
vě. Díky této aplikaci vám už 
nikdy neunikne žádná důležitá 
informace. Verze pro iPhone se  
připravuje.

Jiří Sadil

Mobilní aplikace pro Bludov

Kulturní dům oznamuje novou 
pracovní dobu určenou pro veřejnost:
PO  9:00 – 11:00  12:00 – 14:00
ÚT  9:00 – 11:00  12:00 – 14:00
ST  9:00 – 11:00  12:00 – 17:00
ČT  9:00 – 11:00
PÁ  9:00 – 11:00
Pracovní doba platí od 1. února 2016
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DISCO CLUB BLUDOV

akce v únoru
5.2.  HAWAI PÁRTY
TĚŠÍTE SE NA LÉTO ? ZPŘÍJEMNĚTE SI JEDEN ZIMNÍ VEČER TYPICKOU 
LETNÍ AKCÍ. ŠIROKÝ VÝBĚR MÍCHANÝCH NÁPOJŮ – PIŇA COLADA  
V KOKOSU +  ZA DVA MÍCHANÉ NÁPOJE ROZDÁVÁME HAWAISKÉ VĚNCE. 
NEBUDOU CHYBĚT ANI TYPICKÉ LETNÍ HITY

6.2.  FINLADIA PÁRTY
KE DVĚMA PANÁKŮM FINSKÉ VODKY - DÁREK

12.2. STAR DANCE
DJ VYHODNOTÍ NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA NEBO TANEČNICI VEČERA, 
KTERÝ/Á OBDRŽÍ KONZUMAČNÍ LÍSTEK V HODOTĚ 300,- KČ

13.2. VALENTÝNSKÁ PÁRTY
PRO ZAMILOVANÉ PÁRY – WELCOME DRINKY ZDARMA
PO PŮLNOCI PRO VŠECHNY ZAMILOVANÉ V DOMINU VALENTÝNSKÉ 
PŘEKVAPENÍ

19.2. TRADIČNÍ DISCO PŘI DRUŽSTEVNÍM PLESE

20.2. AMUNDSEN 2+1
ZA DVĚ AMUNDSEN VODKY OBDRŽÍTE ZDARMA 1 PANÁKA AMUNDSENA 
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

26.2. RETRO PÁRTY
TRADIČNÍ MĚSÍČNÍ AKCE – NEJ HITY ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ 80. A 90. LET

27.2. JÄGERMEISTER PÁRTY
PANÁK ZA 30,- KČ

Autobusová doprava 
Zdeněk Spáčil  
pořádá zájezdy:
Chorvatsko – Podaca
1. 7. - 10. 7. 2016, cena 5.700.- Kč /doprava, ubytování, pobyt. taxa/,  
není zahrnuto zdrav. pojištění. Odjezd od zámku Bludov 15,40 hod. 
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2.000.- Kč.

Chorvatsko – Pelješac – Trpanj 
27. 8. - 5. 9. 2016, cena 5.500.- Kč  /doprava, ubytování, pobyt. taxa/, 
není zahrnuto zdrav. pojištění. Odjezd od zámku Bludov 13,10 hod. 
Autobus je možno využít i pouze pro soukromou dopravu do Chorvatska 
/smluvní cena/. S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2.000.- Kč.

Přihlášky a informace 
tel. 608834221, 732351184

ZAMĚSTNÁNÍ
Bezpečnostní služba zaměstnávající osoby  

se zdravotním postižením hledá vhodné kandidáty 
na obsazení pracovní pozice  

„vrátný – vrátná – recepční“  
pro pracoviště v OLŠANECH  

u Šumperka. Pracovní místa jsou vhodná pouze 
pro osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ), 

částečně invalidní důchodce (ČID), plně invalidní 
důchodce (PID), /ne starobní důchodci/.

Podmínkou je čistý trestní rejstřík.
Nástup možný ihned

Kontakt: p. Balog Tel: 724 088 953
Zájemci mohou volat kdykoliv.

OKOLO BLODOVA….
A nejen okolo Bludova se vydávali od března do listopadu loň-
ského roku senioři na výlety. Během svých šestnácti vycházek 
navštívili kromě Bludovečku, Háje, Brusinky i lázně v Jeseníku, 
Lesní bar v Lipové, Městské skály za Šumperkem, Staré  
Město pod Sněžníkem, galerii v Rovensku a jiné zajímavosti. 
Navíc připojili i dva cyklovýlety, do Třeštiny a do Brníčka.  
Pořádně si vše užili a před Vánoci vše zhodnotili v Obecním klubu  
(s promítáním fotografií ze všech akcí). Loni se zúčastnilo každé 
akce v průměru 12 vyznavačů aktivního odpočinku a v dalším 
roce chtějí pokračovat.
Nechcete se přidat?

Za všechny, co rádi trhají svoje boty, Jiřina Klimešová
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Tříkrálová sbírka 2016

O dotace na kotel můžete požádat i v Šumperku

Vím, že to píšu často, ale tentokrát jsem skutečně byl hodně  
pesimistický ohledně výsledků letošní Tříkrálové sbírky. Byl 
jsem připraven na nevraživost a negaci. Po internetu se šířily  
lživé zprávy o tom, že výtěžek bude věnován na uprchlíky apod. 
Nebyla to pravda. Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky v Olo-
moucké arcidiecézi: 65 % samostatné a společné projekty farních 
a oblastních charit (58 % přímo k dispozici na záměry těchto cha-
rit, 5 % záměry charit na společnou pomoc charitám v existenční 
krizi - Krizový fond, 2 % záměry na společnou pomoc potřeb-
ným - Nouzový fond), 15 % projekty diecézních charit, 10 % hu-
manitární pomoc v zahraničí, 5 % projekty pomoci organizované 
sekretariátem charity, 5 % režijní náklady na pořádání sbírky.

První překvapení mě čekalo na začátku – a to když jsme před 
skautskou klubovnou mohli zformovat hned jedenáct kolednic-
kých skupinek. Více než pětatřicet koledníků – to už je nějaká 
síla. Přitom mrzlo, až praštělo, ráno ukazoval teploměr mínus 
devět stupňů, zkrátka pravá tříkrálová zima. Druhé překvapení 
mě a další koledníky potkávalo v průběhu koledování – většinou 
nás přivítaly úsměvy, otevřená srdce i dlaně. Přání všeho dobrého 
do nového roku při rozloučení byla oboustranně upřímná. Třetí 
překvapení pak přišlo dva dny po sbírce, když jsme se dozvěděli 
výsledek. A ten nás doslova posadil do křesel – letos se v Bludo-
vě vybralo 71.461 Kč, tedy o cca 2500 Kč více než loni.

Výsledky sbírky v Bludově
V průměru na jednoho obyvatele Bludova to vychází na 23 Kč. 
V roce 2015 se v Bludově vybralo 68.830 Kč, 2014: 60.293 
Kč, 2013: 55.027 Kč, 2012: 55.280 Kč, 2011: 54 642 Kč, 2010: 
50.911 Kč, 2009: 42.686,50 Kč; 2008: 40.073 Kč, 2007: 39.738 
Kč, 2006: 40.377,50 Kč, 2005: 43.611 Kč, 2004: 32.042 Kč, 
2003: 37.918 Kč, 2002: 28.905,40 Kč a 2001: 14.220,40 Kč. 
Celkově se za šestnáct ročníků sbírky vybralo v Bludově téměř 
tři čtvrtě milionu - 736.015,80 Kč.

Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? V šumperském a zábřežském děkanátu 
(které se zhruba kryjí s hranicemi šumperského okresu) se letos 
vybralo 2.049.789 (o cca 93.000 Kč více než loni), v olomoucké 
arcidiecézi 24,5 milionu Kč, v celé ČR přes 83 milionů Kč (ještě 
není sčítání zcela uzavřeno).
 V Sudkově se vybralo 14.592 Kč (13 Kč na obyvatele),  
v Postřelmově 69.064 Kč (22 Kč/obyv.), v Chromči 20.852 Kč 
(37 Kč/obyv.), v Bohutíně 13.649 Kč (18 Kč/obyv.), v Rudě nad 
Moravou 57.844 Kč (22 Kč/obyv.), v Novém Malíně 58.613 Kč 
(17,30 Kč/obyv.), ve Velkých Losinách 78.427 Kč (29,50 Kč/
obyv.) a v Šumperku 95.313 Kč (3,60 Kč/obyv.). V absolutním 

objemu se víc než v Bludově vybralo v šumperském okrese  
pouze v Zábřehu, Mohelnici, Šumperku a Velkých Losinách.

Jako každoročně chci poděkovat. Nejprve organizátorům  
– hlavnímu bludovskému koordinátorovi Petru Juránkovi;  
dospělým vedoucím tříkrálových skupinek; malým koledníkům 
a jejich rodičům, že je v mrazu pustili. Hlavně ale díky všem 
štědrým dárcům. Ne, nerozhoduje výše daru, ale to, že otevřete  
a usmějete se. Dáváte tím krásný příklad mladé generaci – že 
nám nesmí být lhostejný osud jiných lidí. Kéž bychom služby 
Charity, na něž je sbírka určena, pokud možno vůbec nepotřebo-
vali. A když, pak kéž se setkáme s podanými rukami těch, kdo 
pomoci chtějí a mohou.
V novém roce 2016 vám všem vše dobré přeje

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce skautského střediska 

Františka Pecháčka Bludov

19. ledna 2016, 13:00, Jaroslav Kropáč
Okres - Více než 166 miliónů korun plánuje rozdělit Olomoucký 
kraj mezi občany na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ruč-
ním přikládáním. O takzvanou „kotlíkovou dotaci“ bude možné 
požádat od 22. února do 13. května. Rozhodně však není času 
nazbyt. Úředníci předpokládají enormní zájem obyvatel, kteří 
mohou výše zmiňovanou sumu velmi rychle rozebrat. Peníze je 
možné použít i na pořízení tepelného čerpadla.

„Papírovou žádost o dotaci bude 
možné předložit na podatelně Kraj-

Kraj získal peníze na výměnu starých kotlů od Evropské 
unie, přitom až do roku 2020 může ČR získat na tento pro-
jekt dalších devět miliard korun. „Jsem rád, že kraj může kotlí-
kové dotace poprvé vyhlásit a nabídnout občanům možnost přejít 
na ekologičtější a k životnímu prostředí šetrnější způsob vytápění 
domácností,“ uvedl hejtman kraje Jiří Rozbořil. 
Další podrobnosti k dotaci přináší webový portál   
www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace. 

Dusí nás smog
Cíl projektu je jasný. Olomoucký kraj a náš region nevyjímaje 
trpí špatnou kvalitou vzduchu. Problémy způsobuje hlavně tak-
zvaný polétavý prach, který ponejvíce vzniká právě spalováním 
tuhého paliva v zastaralých typech kotlů. Koncentrace škodlivých 
látek v ovzduší byla například minulý týden v Šumperku o polo-
vinu vyšší, než povolují hygienické limity.

ského úřadu Olomouckého kraje, na detašovaných pracovištích 
v Šumperku a Jeseníku, dále přes datovou schránku, e-mailovou 
formou s elektronickým podpisem nebo ji lze poslat poštou,“ 
uvedla mluvčí Olomouckého kraje Kamila Navrátilová. 
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Nedávno, v prosincovém vydání časopisu Komory veterinárních 
lékařů ČR (Zvěrokruh) byl zveřejněný článek „Co to bylo, nebo 
snad  ještě je, BSE?“. Z jeho textu cituji některé pasáže násle-
dovně; 
 Ve dnech 13. – 17. září 2015 se v tureckém Istanbulu konal 
již 32. Světový veterinární kongres. Kolegové z celého světa při-
jížděli do kongresového centra (Lütfi Kirdar International Con-
vention and Exhibition Center), které se nachází v evropské části 
Istanbulu, v městské čtvrti Sisli, nedaleko náměstí Taksim. Toto 
rozlehlé náměstí je považováno za srdce Istanbulu, je významným 
turistickým centrem s centrální stanicí metra. Istanbul je jedním 
z největších měst na světě, jak počtem obyvatel (asi 14 milionů), 
tak rozlohou (téměř 5,5 tisíce km2). Tohoto kongresu jsem se jako 
jediný prezentér za Českou republiku zúčastnil ve dnech 14.–16. 
září. Cestoval jsme z Brna dálkovým autobusem (Eurotours)  
s příjezdem do Istanbulu v neděli večer (13. září) a zpět z Istan-
bulu 16. září večer (takže při zpáteční cestě na srbsko-maďarské 
hranici jsem měl i „zážitky“ s asijskými migranty). Na kongresu 
bylo prezentováno celkem 162 přednášek a dalších až „neuvěři-
telných“ 352 posterů, takže se kongresu zúčastnilo více než 500 
aktivních účastníků. Avšak zmíněné kongresové centrum bylo 
tak monumentální, že v pohodě absorbovalo ještě i další stov-
ky kolegů – posluchačů z celého světa. Můj abstrakt s názvem 
„Alzheimerova nemoc a souvislosti s BSE“ byl vědeckou komisí 
kongresu přijatý jako „poster presentation“. Všechny abstrakty 
(celkem 514) jsou na internetu k dispozici v podobě „Book of  
Congress Abstracts“.
 Prionová onemocnění, nazývaná také jako přenosné spon-
giformní encefalopatie (TSE), jsou skupinou smrtelných neuro-
degenerativních poruch, které postihují zvířata (BSE, scrapie)  
a člověka (CJD). Až do nedávné doby byly TSE nemoci vnímány 
jako odlišný typ neurodegenerativních chorob, a to výhradně jako 
infekce (prionové choroby). Nyní se však zdá, že podobné me-
chanismy vlastního šíření (transmisibility) mohou být stejné jako 
další „proteinopatie“ (podobná prionovým nemocem), jako jsou 
Alzheimerova choroba (AD), Parkinsonova choroba (PD) nebo 
amyotrofická laterální skleróza (ALS).
 Nové prionové choroby, které se objevily v posledních 25 le-
tech, jsou BSE a variantní Creutzfeldt-Jakobova nemoc (vCJD). 
Uznávanou příčinou vCJD je, že BSE skotu se přenáší na člověka 
konzumací infikovaného hovězího masa. Avšak důkazy pro tako-
výto přenos jsou velmi chabé. Navzdory pravděpodobné rozsáhlé 
expozici – nakažení britské populace nemocí BSE v 80. letech, se 
oproti předpovědím vědců vyskytlo v Británii jen málo případů  
(za posledních 5 let 2010–2014; jen 9 případů).
 V ČR byl poslední výskyt BSE zjištěný v roce 2009, zatím to 
bylo celkem 30 případů, obvykle v chovech vysokoužitkových krav. 
Celkem bylo z těchto chovů utraceno více než 4 tisíce krav. Přitom 
ve 14 případech (47 %) se jednalo o zvířata odeslaná na jatky 
bez klinických příznaků onemocnění. Před nějakým časem jsem ve 
Zvěrokruhu (č. 10/2012) četl článek se zajímavým názvem: Co to 
bylo BéeSÉ? K tomu je potřeba podotknout: ne že BSE bylo, ale 
stále je. Proč? Protože například ve státech EU je každým rokem 
„konfiskováno“ (většinou ve vysokých pecích cementáren spále-
no) asi 20 milionů tun masokostní moučky (MKM). Proč? Na zá-
kladě vyhlášky č. 283/2003 byl v ČR vydán zákaz používání MKM 
do krmných směsí pro drůbež a prasata, takže od 1. 11. 2003 byla 
zcela vyřazena z potravinového řetězce. Je však otázkou, jaký vliv 
měla – bude mít náhrada MKM geneticky modifikovanou sójou 
(GMO) v krmných směsích drůbeže a prasat. Přitom například 
v USA, kde se rovněž nemoc BSE vyskytuje, je MKM i nadále 
používána v krmných směsích pro drůbež (do 5 %) a prasata (do 
8 %). Současná cena za tunu MKM se tam pohybuje okolo 300 

USD. Produkce MKM ve státech EU je asi 20 milionů tun/rok. 
Takže si lze snadno spočítat, kolik miliard USD se každým rokem 
ve státech EU „oknem vyhazuje“ (asi 6 miliard USD/rok).
 Podle statistiky OIE byl výskyt BSE za posledních pět let 
2010–2014 následující: Brazílie– 1, Rakousko– 2, Francie– 13, 
Německo– 2, Irsko– 9, Nizozemsko– 3, Polsko– 7, Portugalsko– 
14, Rumunsko– 2, Slovensko– 1, Švýcarsko– 3, Španělsko– 27, 
UK– 25, Kanada– 2, USA– 1 případ. V Británii se však v době 80. 
let jednalo o výjimku tím, že shodou určitých okolností (vliv vědy 
na praxi; přičemž praxe „předbíhala“ vědu) začaly být dojné 
krávy (pokud se týká příjmu bílkovin) krmeny doslova stejně jako 
mladá žírná prasata, bez potřebného přísunu hořčíku. Přitom je 
známo, že ve větší až epidemické míře (ze všech živočichů včetně 
člověka) byly a jsou zjišťovány neurodegenerace jen u přežvýkav-
ců (BSE– skot, scrapie– ovce, chronic wasting disease– jeleni), 
protože jen u nich se hořčík nevstřebává ve střevě, ale v bachoru. 
A tam potom při nadbytku bílkovin– dusíku ve stravě, vytváří se 
nerozpustný– nevstřebatelný fosforečnan hořečnato–amonný.
 Bude tomu již 30 let, když se v Británii (1986) náhle z ničeho 
nic objevil hromadný výskyt BSE. Kdyby byla tehdy provedena 
správná analýza ve výživě krav a stanovena správná diagnóza, 
mohlo to být přínosem, zejména při prevenci neurodegenerací  
u lidí. Poslední výsledky výzkumu zejména Alzheimer-nemoci  
u lidí na výše uváděný scénář ukazují. Celou „BSE story“ (do 
dneška platnou) založenou na infekčnosti masokostní moučky 
(MKM) začali po světě šířit čtyři britští veterináři, nikoli ale  
v nějakém vědeckém, ale ve známém britském profesním odbor-
ném časopise Veterinary Record, v prosinci 1988. Již z názvu je-
jich publikace (Bovinní spongiformní encefalopatie; epidemiolo-
gické studie) vyplývá, že se problematikou výživy britských krav 
nezabývali. Přitom je potřeba připomenout– zdůraznit, že v žád-
ném z prvotních 145 stád skotu, kde bylo u 156 kusů skotu pro-
kázáno BSE, nebylo zjištěno, že by byla někde kravám zkrmována 
MKM! Je to zřejmě tím, že nejen zvěrolékaři (zde je nahrazují 
zootechnici), ale i lékaři (zde je nahrazují přírodovědci) nemají 
hlubší znalosti o výživě zvířat a lidí. Nemají ani zájem se v tomto 
oboru zdokonalovat, protože výzvou pro ně v praxi je kurativa  
a ne prevence. V letech 1990–1995 jsem ve VFU Brno působil 
jako odborný asistent v ústavu výživy a dietetiky zvířat, přičemž 
jsem studentům velice často připomínal, že znalosti v oboru výživy 
zvířat lze uplatnit při jejich studiu prakticky ve všech veterinár-
ních disciplínách, což u ostatních oborů nemá obdoby.
 Od založení mého webu (moje pozn.; www.bse-expert.cz)  
v srpnu 2006 jsem až do současné doby poslal do světových médií 
řádově stovky komentářů. Pokud bude u kolegů – čtenářů  
Zvěrokruhu – o některé z nich zájem, mohu celou sérii „BSE 

Soukromý detektiv amatér z Bludova a jeho hobby týkající se šílení krav (i lidí)



Bludovan 12

Bludovan 1/2016

článků“ ve Zvěrokruhu zveřejnit, podobně jako tomu bylo v roce 
2004. Nyní by se to často neslo až i v duchu „BSE detektivních 
příběhů“, protože od konce roku 2000 je pro mne BSE problema-
tika určitým hobby a připadám si jako nějaký soukromý detektiv 
amatér.
 Na odezvu tohoto článku jsem ještě nedávno téměř nestačil 
odpovídat na dotazy studentů - mediků; koho vlastně mají po-
slouchat (své profesory - lékaře nebo vesnického - zvěrolékaře), 
z hlediska příčiny a prevence Alzheimera? Je to tím, že časopis 
Zvěrokruh dostávají všichni členové  KVL ČR (praktičtí veteriná-
ři). Jejich synové již nestudují veterinu, ale medicínu (v současné 
době studuje VFU v Brně - veterinu cca 80-90% dívek).  Ve člán-
ku je moje jméno a Bludov, takže stačí do Google vyhledávače 
vepsat jen moje jméno a objeví se tam na mne “kompletní spo-
jení”. Opakuje se něco podobného jako v roce 2008- viz Bludo-
van 2008/10 (tehdy dokonce jako jediný za „Visegrádskou čtyř-
ku“ jsem ČR prezentoval v kanadském Vancouveru), avšak nyní  
s  ještě vyšší intenzitou…
Na co se studenti nejvíce ptají?
1. Jak jsem se k  „BSE problematice“ (šílení krav) vlastně dostal ?
2. Mám pro svá „BSE tvrzení - názory“ nějaké vlastní poznatky 

- experimenty ?
3. Jaký je vlastně - konkrétně  můj názor na prevenci Alzheimero-

vy choroby a dalších neurodegenerací ?
4. Jak je možné, že jako „vesnický veterinář““ jsem byl vědecký-

mi komisemi připuštěn prezentovat,  mé  ještě i současné vědě 
odporující „BSE názory“;  již na třech světových veterinárních 
kongresech?  

Celá historie mého „BSE hobby“ je k jednotlivým bodům ve 
stručnosti následující;
1. Jak jsem se k  „BSE problematice“ (šílení krav) vlastně dostal ?
a/  V letech 1975 – 1990 jsem pracoval jako veterinární speciali-

sta v oboru výživy zvířat, v praktických podmínkách Jč kraje. 
Za 15 let této praxe jsem měl možnost poznat, že přežvýkavci  
masokostní moučku (MKM) odmítají přijímat  (zejména užit-
kové krávy). Mnohokráte jsem byl přizván při řešení problému 
kvality krmné směsi (KS), když kravám byla omylem z výrob-
ny KS dovezena nějaká KS pro drůbež, obsahující masokostní 
moučku (MKM). Výsledek byl ten, že krávy přestaly takovou 
krmnou směs žrát a tím i mléko dávat... Někdy koncem 70.let  
jsem se účastnil „experimentu“ (obec Mirotice, rodiště malí-
ře Mikoláše Alše) , kdy MKM nevyhovující příslušné „státní 
normě“ (ČSN) nemohla být pro vyšší obsah tuku použita jako 
komponent do krmné směsi, takže tato MKM byla jako sa-
motná „zkoušena“ zkrmovat žírným býkům. Dostavil se oče-
kávaný výsledek, býci přestali žrát i ostatní krmivo založené 
v krmném žlabu, i když MKM byla „zchutňována“  sladkou 
melasou (odpad z řepy cukrovky). Takže  MKM byla „tajně 
vyhazována“ do hnoje, který byl vyvážen na jisté polnosti, kde 
se zcela vytratila srnčí zvěř a pole naopak obsadila divoká pra-
sata…

b/  V roce 1991 jsem pracoval téměř rok ve West Virginia Univer-
sity (USA), tehdy jako první z pedagogů VFU Brno jsem do 
USA neodjížděl na nějaký „studijní pobyt“, ale pracovat tam 
jako „Visitng Research Fellow“. Tam jsem (z časopisů) zjistil, 
že od roku 1988 se v Británii vyskytuje nová nemoc šílených 
krav (BSE) a že původcem nemoci tam bylo- je zkrmování 
MKM kravám. Přitom se nejednalo o nějakou „maličkost“, 
protože v roce 1991 bylo v Británii postiženo nemocí BSE 
více jak 30 tisíc krav. Tehdy jsem si říkal, že takovou „dia-
gnozu“ si  musel někdo vymyslet, protože české krávy jen při 
čichnutí k MKM až své vazné řetězy „trhají“.… V USA jsem 
vedl experiment s ovcemi, kdy jsem měl možnost poznat, jak 
přežvýkavec- ovce až  „jednoznačně“ (pokles hladiny hořčíku 
v krvi- moči) reaguje,  na příjem pastevního porostu s vyso-
kým obsahem bílkovin (dusíku). 

c/ Po návratu do ČSR, jsem začátkem roku 1992 začal v našich 
časopisech „pátrat“ po výskytu BSE v Británii- nic však jsem 
nezjistil. Podobně tomu bylo i v britských časopisech (až na 
nějaké výjimky) , ke kterým  jsem měl ve vědecké knihovně  
VFU Brno přístup. Takže jsem se začal intenzivně zajímat o to, 
zda i v ČR byla někde- někdy kravám zkrmována MKM. Nic 
jsem však nezjistil, ani že by to bylo někde- někým doporučo-
váno…

d/ Teprve až v roce 2000 začaly i do ČR pronikat informace, že  
v Británii byl v roce 1996 zjištěný přenos kravské nemoci  
BSE na lidi (nemoc vCJD) a že její výskyt  u lidí se tam  
stále zvyšuje. Přitom v samotné Británii obyvatelstvo až do 
roku 1996 téměř nic nevědělo o nemoci BSE, která tam v roce 
1992 kulminovala (více jak 37 tisíc případů/ rok). Toto však 
již nebyla „práce“ veterinářů,  ale britských neurologů (skotský 
Edinburg). Teprve poté začal v Británii až panický strach oby-
vatelstva z kravské BSE, při mohutném strašení nevyléčitelnou 
nemocí, za pomoci britských médii…

e/ Takže koncem roku 2000 jsem do vědecko - odborného časo-
pisu „Výzkum v chovu skotu“(Rapotín) připravil a v březnu  
2001 publikoval článek“ Nervová onemocnění přežvýkavců 
v souvislosti s jejich výživou“ . Bylo to celkem na 16 strán-
kách časopisu, takže žádná „maličkost“. Tehdy mně bylo do-
poručeno, abych v názvu tohoto „kacířského článku“ neuváděl 
„slůvko“ BSE. Souhlasil jsem, protože  mně bylo jasné, že 
moje „BSE názory“ budou odmítavě přijaty českými „vědec-
kými oponenty“, což se může až „finančně- negativně“ promít-
nout při oponování výzkumných úkolů (grantů), podávaných 
VÚCHS Rapotín (něco jako; když  rapotínský výzkumák ta-
kového „hlupáka“ mediálně prosazuje…). Mně osobně to tolik 
nevadilo, protože  díky vedení Bludovské a.s., ( viz tehdejší 
předseda František Březina) jsem v té době měl v Bludově již 
zaměstnání jako praktický veterinář a ve VÚCHS Rapotín jsem 
byl zaměstnán již jen na ½ úvazek. Nakonec se však moje ne-
blahá předtucha vyplnila, takže na doporučení VUCHS jsem 
se koncem srpna 2001 s výzkumákem „ dohodou“ rozloučil. 

f/  Vzhledem k tomu, že jsem tak nepochopil, až ignoroval teh-
dejší vědecké poznání - pravdu o příčině nemoci BSE (že 
původcem nemoci je MKM), jakož  i doporučení mezinárod-
ních organizací jako je WHO, OIE…, bylo nutné ve článku 
napsat- popsat  jinou „alternativu“- jiný můj názor na původce 
nemoci BSE. Jinak by nebylo možné  takový „kacířský člá-
nek“ ani v rapotínském časopise zveřejnit. Ve VÚCHS Rapotín 
(od roku 1995) jsem na rozdíl od výuky ve VFU Brno měl 
dostatek času ke studování kopií vědeckých časopisů, kterých 
jsem si z USA přivezl celé „kopy“. Jen pro ilustraci, napří-
klad po příletu z New Yorku do Prahy, při celní kontrole mých 
zavazadel, jsem zaslechl jak jeden druhému celníkovi šeptem 
říká; „takového vola jsem tady ještě neviděl, samé a zase samé 
papíry…“. Hned tuto zmíněnou prvotní BSE publikaci,  jsem 
napsal jako „smíšený“ česko - anglický text, protože jsem teh-
dy správně tušil, že o ni v ČR nebude zájem, do budoucna se 
však angličtina může hodit. Aby bylo jasné, jak to s „alternati-
vou“ myslím, tak jsem do článku umístil „přehledný obrázek“  
v angličtině, ze kterého vyplývá, že původcem nemoci by měl 
být „chronický nedostatek hořčíku“ (Mg), za účinku glutamá-
tového NMDA receptoru (s tímto obrázkem jsem i později vy-
stupoval na všech kongresech).  Podobně jsem s mými „BSE 
názory“ postupoval v časopise  „Výzkumu v chovu skotu“ již 
externě (v letech 2002- 2004), celkem v dalších 5 publikacích 
(v průměru cca 13 stránek časopisu/ publikace). Takže v roce 
2004 jsem byl ve VÚCHS Rapotín „rehabilitován“ a  byla mně 
nabídnuta spolupráce na ½ úvazek , jako externí vědecký pra-
covník (2004 - 2007). Je vhodné připomenout, že  na obálce 
zmíněného časopisu bylo vždy uvedeno; KartoTISK - tiskárna 



a knihařství Bludov (takže všech 6 publikací bylo napsáno  
a vytištěno někým z obce Bludov!). 

2. Mám pro svá „BSE tvrzení- názory“ nějaké vlastní poznatky
 - experimenty ?
Nejedná se o nějaké moje „experimenty“, ale na všech třech kon-
gresech jsem abstrakt (souhrn) napsal v podobě  určitého „literár-
ního přehledu“ (review). V průběhu výskytu BSE v Británii došlo 
k zajímavé změně tím, že po roce 1992 se začal výskyt  nemoci, 
postupně a výrazně snižovat. Bylo a stále je to přičítáno tomu, že 
v roce 1988 byla (údajně) MKM zakázána zkrmovat u britských 
krav (přitom ze všech dostupných pramenů jsou důkazy o tom, že 
nikde- nikdy tam  krávy MKM nežraly). A tak byla „objevena“ 
inkubační doba  nemoci BSE, cca 5 let. Ve svých prezentacích 
však poukazuji na to, že z průběhu 80.let jsou důkazy o tom, že 
v Británii krávy (skot) trpěly nedostatkem hořčíku, nejvíce na 
světě. Takže vyšší pozornost přísunu hořčíku  britským kravám, 
začátkem 90. let, se zejména tam mohl  výrazně- preventivně 
uplatnit. V roce 1989 jsem v bývalé ČSFR publikoval (tehdy jako 
poznatky z praxe v Jč kraji)  celkem 4 publikace ve vědeckých 
časopisech (Veterinární Medicína a Biologizace- chemizace- ve-
terinaria). Jedna z nich jako jedna z mála publikací  (časopis Ve-
terinární Medicína) z té doby, je stále k dispozici na internetu. 
Právě v této publikaci jsem poukázal na  to, že až o 180% je 
třeba zvýšit obsah hořčíku v minerálních doplňcích pro chovný 
skot- krávy. Toto bylo podobně  ukončeno  mým  patentem č. 274 
171 (Praha  1991). Takže jsem byl- mohl být jedním z těch, kdo 
přispěl k tomu, aby se zejména v Evropě  zvýšil přísun hořčíku  
i britským kravám, začátkem 90.let.   

3. Jaký je vlastně - konkrétně  můj názor na prevenci Alzheimerovy
 choroby a dalších neurodegenerací ?
Podle výše i níže uvedeného vyplývá, že příčinou zřejmě všech 
neurodegenerací by měl být chronický - dlouhodobý nedostatek 
hořčíku (Mg) ve stravě zvířat - lidí. Pokud se týká Mg- nedostat-
ku  (deficitu), nejsem v tomto „oboru“ nějakým nováčkem. Již  
v březnu 1990 jsem měl v Ženevě přednášku  (oral presentati-
on) ve francouzštině, na Třetím evropském kongresu o hořčíku 
s názvem; „Mechanismus vzniku nedostatku hořčíku v krmivech 
a potravinách“. Na kongresu, tehdy  ze zhruba stovky přednášejí-
cích, převážně lékařů z celého světa, jsem byl jediným přednáše-
jícím-zástupcem z bývalé ČSFR.  Spoluautorem byl náš význam-
ný lékař, neurolog pan docent Ladislav STEIDL ( FN Olomouc); 
který byl v letech 1975- 2000 členem ediční rady mezinárodního 
vědeckého časopisu „Magnesium Research“ (London- Paris). Na 
základě další spolupráce s panem docentem měl jsem možnost  
pravidelně studovat tento časopis až do vypracování a zveřejnění 
studie, týkající se alternativní „BSE ammonia- magnesium theo-
ry“ (Rapotín, březen 2001). Je vhodné připomenout, že o nějakém 
dalším prvku se nekonaly- nekonají jak evropské (americké, asij-
ské…), tak světové kongresy. Dále potom, v březnu 1991 jsem ve 
VFU Brno obhájil „veřejnou vědeckou rozpravou“ kandidátskou 
dizertaci s názvem  „Příčiny a kompenzace nedostatku hořčíku  
u skotu“ a získal tak vědecký diplom „kandidát veterinárních 
věd“. Bylo to pro mne velice důležité, protože asi za týden jsem 
odlétal do USA, při velmi špatných znalostech angličtiny.
 Jak bylo výše ze Zvěrokruhu (2015/12) v jedné důležité větě 
zmíněno;  „Poslední výsledky výzkumu zejména Alzheimerovy ne-
moci (AN), na výše uváděný scénář ukazují“. Takže například, 
„syntetický“ antagonista NMDA receptoru (memantin- EBIXA) 
se od roku 2006 používá při „zklidňování“ středních až těžších 
případů AN. Od roku 2010 je známý určitý „tlumivý účinek hoř-
číku“ (Mg-L-treonát) při AN, kdy hořčík účinkuje jako „přiro-
zený“  antagonista NMDA  receptorů. Ve veterinární  i lékařské 
praxi (zejména pediatrie) je dobře známé celkové anestetikum 
„ketamin“ (Narkamon), což je další „syntetický“ antagonista 
NMDA receptorů. 

4.  Jak je možné, že jako „vesnický veterinář“ jsem byl vědeckými 
 komisemi připuštěn prezentovat, mé, ještě i současné vědě  
 odporující „BSE názory“;  již na třech světových veterinárních  
 kongresech?

Ve stručnosti řečeno, vždy jsem citoval a poukazoval  na „fakta“  
z příslušných vědeckých časopisů, takže oponentům nezbývalo 
nic jiného než text abstraktu nakonec přijmout. Na světových 
kongresech se oponentury účastní více vědců z různých států svě-
ta, takže nelze tak snadno někoho upřednostnit nebo znevýhodnit 
(vyloučit). Důkazem toho, že v době oponování (duben- květen 
2015) byl  o můj web nebývalý zájem je to, že z něho bylo zko-
pírováno celkem 780 MB textu (takže průměr 390 MB/ měsíc), 
když před tím to bývalo okolo 100 MB/ měsíc.  Navíc potom, 
postupně jsem se stával „hodnověrnějším“, když jsem stále „popi-
soval“  stejnou alternativu o BSE neinfekčnosti, takže v Istanbulu 
již nebyly od oponentů  žádné připomínky.   Byl jsem však vždy 
určitou výjimkou, když jsem se prezentoval jako „Josef Hlasny, 
Veterinary ambulance, Bludov, Czech Republic“ (takže ne nějaká 
světová univerzita, výzkumný ústav…). Jak bylo již připomenu-
to, tak o „BSE neinfekčnosti“ jsem jako prezentér vystupoval již  
v roce 2008 v kanadském Vancouveru (29th World Veterinary 
Congress).  Název tehdejší  poster prezentace byl „ Neurodegene-
rativní nemoci a schizofrénie jako hyper nebo hypofunkce NMDA 
receptorů“. V roce 2013 jsem na 31st World Veterinary Congre-
ss (Praha)  měl na podobné téma dokonce dvě poster prezentace  
s názvem; „Hypotézy a fakta týkajíce se BSE/vCJD, takže maso-
kostní moučka jako infekční agens by měla být zpochybněna“. Ve 
druhé poster prezentaci jsem „navázal“ na text posteru  z Vancou-
veru, název abstraktu  byl; „Příčina neurodegenerativních nemocí 
může spočívat ve chronickém nedostatku hořčíku, v souvislosti  
s vysokým příjmem bílkovin“. 
 Takže jsem v poslední době- letech absolvoval jako „poster 
prezentér“ již tři světové veterinární kongresy. Nikdy jsem neměl 
zájem o „oral presentation“ (přednáška) z důvodu odpovídajících 
znalostí angličtiny, protože jsem „angličtinář - samouk“ a kdy-
si dávno (1963) jsem maturoval  jen z ruštiny a francouzštiny. 
Všech kongresů jsem se účastnil již jako starobní důchodce, takže 
jsem nepotřeboval nějakou „čárku“ za kvalitnější přednášku. Na-
víc potom, ze světových kongresů se publikoval - zveřejnil jen 
text abstraktu (souhrnu), v příslušném sborníku (takže se stejným 
významem, ať se jednalo o přednášku nebo poster).  Přitom, jak 
při jiné příležitosti se  „přehledně“ seznámit s tím, jak je ve „vete-
rinární branži“ nahlíženo na BSE problematiku, než při světových 
kongresech ? K tomu lze připomenout, že jen v roce 2008 (Van-
couver) jsem se setkal s prezentéry, týkajíce se BSE (Německo  
a Japonsko). Oba striktně zastávali „BSE infekční  teorii“. V roce 
2013 (Praha) jsem již nezaznamenal žádného oponujícího „BSE 
kolegu“, podobně i vloni  v Istanbulu.
 V roce 2000 jsem se původně do „BSE problemati-
ky“ zapojil s cílem zabránit likvidaci „nevinných“, obvyk-
le těch nejvíce užitkových krav. Tehdy mne vůbec nenapad-
lo, že by se kravská nemoc BSE mohla stát „vzorem“ (viz 
moje „BSE alternativa“) i pro studium neurodegenerací u lidí, 
jak se tak stalo v průběhu dalších cca 15 let. K tomu  však 
bylo třeba někoho, kdo by se příslušného vykládání skutečné 
pravdy ujal. Je logické, že to nemohl být  někdo z vědců  
vědou se živících, protože by skončil  v nemilosti u svých opo-
nentů, když nebyl schopen pochopit řádově stovky - tisíce publi-
kací, „ukazujících“ (ne však svědčících) na „BSE infekci“. Musel 
to být někdo již v důchodovém věku a ve všech směrech zkuše-
nější, kdo dlouhodobě příslušnou problematiku studoval a přitom 
pevně stál za fakty (jak z vlastní praxe, tak z literatury) a ne za 
nějakými hypotézami. MVDr. Josef Hlásný, CSc.
Poděkování;
  Při této příležitosti děkuji velice panu Ing. Marianu Kozovi   
z Bludova za „počítačovou úpravu“ mých poster prezentací  
ke všem zmíněným světovým kongresům.
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Jak trávíme předvánoční  čas v MŠ Poděkování: 4. ročník Vánočního šachového 
turnaje o putovní pohár starosty obce „Vánoce“- kouzelné slovíčko, které vyloudí úsměv na každé dět-

ské tvářičce v očekávání něčeho krásného a tajemného. Vánoce 
jsou spojené s vánočními zvyky a tradicemi, které se snaží téměř 
každý z nás dodržovat, jako je zdobení vánočního stromečku, vá-
noční dárky, pečení cukroví, zpívání koled a smažení vánočního 
kapra. Vánoce jsou převážně vnímány jako svátky pokoje, rodiny 
a lásky, kterou bychom měli rozdávat těm, které máme ze srdce 
rádi. O Vánocích si nadělujeme také dárečky a nemusí být vždy 
v hmotné podobě. Takový dáreček v podobě „Vánoční pohádky“ 
- věnovaly děti z MŠ, z dramatického kroužku Vrabeček, v domo-
vě důchodců, babičkám a dědečkům a společně si zazpívaly u vá-
nočního stromečku koledy. S touto pohádkou děti vystoupily také 
na předvánočních trzích v zámecké oranžerii. Snad se nám tento 
malý dáreček podařil a zahřál alespoň jedno Vaše srdíčko. I to by 
stálo za to. 
 Již druhým rokem připravil kolektiv MŠ společně s dětmi 
předvánoční jarmark pro rodiče a jejich blízké. Děti pomáhaly  
p. učitelkám při výrobě vánočních ozdob a dekorací, nacvičo-
valy vánoční koledy. Děvčata v kuchyni pekla voňavé trdelníky  
a věnečky, jejichž vůně se linula po celé budově MŠ. Pro zpestření  
atmosféry přijaly naše pozvání hudebnice na dechové nástroje, 
které se s námi střídaly v hraní a zpívání vánočních koled  
na školní zahradě u vánočního stromečku. Stánky, světýlka, vůně 
punče, trdelníků, dětský smích, koledy, to vše bylo lahodné pro 
lidské ucho i zrak.
 Děti byly také obdarovány , a to ještě před vánocemi hudebně 
-pohybovým programem s názvem „Vánoční zvonkování“. Tento 
program se uskutečnil v KD Bludov a jeho aktérkou byla Lena 
Freyová.
 Chtěla bych Vám touto cestou popřát i za celý kolektiv MŠ 
hodně štěstí, zdraví, lásku a vzájemné porozumění do nového roku 
2016.

Za kolektiv MŠ napsala Andrea Kouřilová. 

Účastnilo se šedesát hráčů z celé republiky. Chtěli bychom podě-
kovat starostovi Pavlu Stonovi, vedoucí kulturního domu a všem 
sponzorům, že nám pomohli turnaj uskutečnit.
Pořadí:
1. Pavel Hrubeš  TJ Lanškroun
2. Tomáš Pokorný TJ Lanškroun
3. Vít Valenta  TJ Sokol Lázně Velké Losiny
Za Bludov:
1. Karel Hlásný
2. Vladimír Strašil
3. Přemysl Juřina

Děkuje Jaroslav Dobeš

32.ročník turnaj v nohejbalu

Dne 26. prosince 2015 se v Sokolovně konal již 32. ročník Tra-
dičního Štěpánského turnaje v nohejbalu. Turnaje se zúčastnilo 
8 družstev, z toho 4 družstva z Bludova, po jednom družstvu ze 
Sudkova, Bušína, Chromče a Hrabenova.
 Se stejným počtem bodů, ale lepším skóre vyhrálo družstvo 
FARMA Chromeč.
Celkové pořadí:
1. místo - FARMA Chromeč
2. místo - BRKA Sudkov
3. místo - Bludov
4. místo - KROUPOVKA Bludov
5. místo - BBB Bušín
6. místo - AUTSAJDŘI
7. místo - HRABATA
8. místo - RYCHLÉ ŠÍPY Bludov

Za výborný sportovní výkon a pěknou hru byli účastníci odmě-
něni cenami, na které nám přispěli sponzoři: Pneucentrum Matěj, 
ZOD Bludov, OÚ Bludov, KD Bludov, Potraviny Urban, Ing. 
Huf Jaroslav, Hostinec Pod kostelem, Sokol Bludov.

Za pořadatele sponzorům děkují
Fazor, Sigl, Los, NimrichtrFarma Chromeč - 1.místo

Brka Sudkov - 2.místo

Bludov - 3.místo
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Děkujeme všem občanům obce Bludov, kteří se zúčastnili ad-
ventních koncertů v Bludově a formou dobrovolného vstupné-
ho přispěli na provoz Společnosti pro podporu lidí s mentál-
ním postižením v ČR, o. s., okresní organizace Šumperk. Naše  
organizace je většině lidí známá pod názvem Centrum Pomněn-
ka.  Výtěžek 14 719 Kč bude použit na nákup materiálů do dílen, 
kde naši uživatelé vyrábí tašky, svíčky, věnce, výrobky ze dřeva 
a další krásné a zároveň i funkční věci.  Část výtěžku bude také 
použita i na nákup pomůcek pro rozvoj sebeobsluhy. Všem při-
spěvatelům děkujeme a přejeme do nového roku hodně zdraví, 
štěstí, lásky a pohody.

Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová
statutární zástupce

DL_valentin_210x105_SLLB_V03.indd   1 14.01.16   13:56

Adventní koncerty 2015

1. adventní koncert Motýli 3. adventní koncert Petrof Piano Trio

4. adventní koncert Classic Band a Farní sbor od sv. Jiří v Bludově.2. adventní koncert Carmen Zábřeh
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Mikuláššská besídka pro děti 5.12.2015 Mikulášská besídka pro seniory 12.12.2015

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

I letos naše děti navštívil Svatý Mikuláš s anděly a čerty. Již  
dopoledne se po školce rozezníval zvoneček z mikulášské berle  
a v dětských očích se objevil strach. Proč strach? Že by někdo  
z dětí nebyl hodný? O tom se přesvědčil Mikuláš ve své knize.  
Pochválil všechny děti, i když na některé našel nějakou tu neple-
chu, a to se čertům velice líbilo. Děti slíbily, že budou už opravdu 
hodné a že se ve všem polepší. Tohle Mikuláš rád slyšel a dětem 
nadělil společně s andílky balíčky dobrot. Když čerti odešli, všem 
dětem spadl kámen ze srdce. Ovšem rozloučili se slovy: „Bojte se, 
příští rok se objevíme zas.“
 Děkujeme všem žákům a pedagogům ZŠ Bludov za krásnou 
Mikulášskou nadílku, kterou přichystali pro děti z MŠ.

Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ


