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Bludovan

Dechová hudba Bludověnka reprezentuje obec Bludov
Milí čtenáři,
bylo by asi zbytečné představovat vám, čtenářům Bludovanu, 
dechovou hudbu Bludověnku, která nese jméno vaší obce.  
Proto nám dovolte, abychom Vás pozdravili na stránkách vašeho 
občasníku v roce 2017 a v něm vám popřáli, aby vás radost  
a pohoda z prožitých Vánoc provázela co nejdéle a abyste  
v novém roce zažili mnoho milých setkání, upřímného veselí, 
minimum konfliktů a aby letošní rok  přinesl každému z vás  
v dostatečné míře právě to, co jste v tom uplynulém postrádali. 
 Rádi bychom se s vámi podělili o to, co jsme v minulém 
roce prožili, jaká hudební předsevzetí jsme si dali a co se nám 
podařilo.
 Pro mnohé z vás nebude novinkou, že DH Bludověnka si  
v loňském roce zakoncertovala více než v letech minulých.  
Naším předsevzetím bylo vzorně reprezentovat obec Bludov  
a dělat dechovou hudbou radost na co nejvíce místech, rozehrát 
nástroje muzikantů a rozezpívat hlasivky nejenom našich zpě-
váků, ale i posluchačů, kteří na naše koncerty chodili. Tak jste 
nás například mohli slyšet hrát nejen v okrese Šumperk, ale i ve 
vzdálenějších regionech a jiných krajích, kde jsme měli možnost 
účinkovat na významných festivalech dechových hudeb, zásad-
ních městských a regionálních událostech, a to po boku nejlepších 
dechovek z České republiky, nejednou i s mezinárodní účastí 
(např. na prestižním festivale DH v Ratíškovicích v měsíci  
červenci 2016).

 Vyvrcholením hudební sezony 2016 bylo natočení novo-
dobého CD Bludověnky v profesionálním hudebním studiu  
v Dolních Bojanovicích, které nese název „Půjdem za láskou“. Za 
to, že jsme tento projekt mohli realizovat, patří velké díky kaž-
dému muzikantovi a zpěvákům, v neposlední řadě ale též partne-
rům, kteří se na vzniku hudebního nosiče finančně podíleli.  Mezi 
tyto partnery patří i obec Bludov, které tímto srdečně děkujeme  
a věříme, že naše vzájemná spolupráce v budoucnu bude i nadále 
oboustranně prospěšná, a že budeme moci obec Bludov směle 
reprezentovat i v dalších letech. 
 V této souvislosti si vás dovolujeme pozvat na křest CD 
„Půjdem za láskou“, který se uskuteční v sobotu 18.3.2017  
v 15,00 hod. v Kulturním domě Bludov za účasti zástupců obce,  
sponzorů, autorů některých skladeb a dalších milých hostů.  
Celým odpolednem bude provázet známý moderátor a zpěvák 
Karel Hegner. V průběhu programu zazní všechny skladby 
z natočeného CD, věříme tedy, že vás tyto písničky zahřejí  
u srdce a přispějí k vaší dobré náladě.
 I v tomto roce se budeme snažit o reprezentaci obce Bludov 
v souvislosti s plánovaným natočením nosiče DVD a na prestiž-
ních akcích a festivalech, např. na Plese muzikantů v Hodoníně  
v měsíci březnu 2017.  
 Těšíme se na setkání s vámi, ať už na křtu našeho hudebního 
 nosiče, na koncertech a vystoupeních v r. 2017 nebo při jiné  
příležitosti. 
 Do nadcházejících dní vám přejeme hodně zdraví a mnoho 
hezkých hudebních zážitků.  

Vaše dechová hudba Bludověnka 
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Nejnovější
známky pana
Karla Adama

Nohejbal
Dne 26. prosince 2016 se v sokolovně konal již 33. ročník  
Tradičního Štěpánského turnaje v nohejbale. Turnaje se zúčastnilo 
8 družstev, z toho 6 družstev z Bludova, po jednom družstvu ze  
Sudkova a Chromče. S přehledem 1.místo obsadilo družstvo  
Bludov F3 se 14. body
Pořadí: 1. místo – Bludov F3, 2. místo - FARMA,
3. místo – Bludov Siroty, 4. místo – BRKA Sudkov
Za výborný sportovní výkon a pěknou hru byli účastníci odměněni 
cenami, na které nám přispěli sponzoři: Pneucentrum Matěj, ZOD  
Bludov, OÚ Bludov, KD Bludov, Potraviny Urban, Sokol Bludov,  
Libor Bryx.

Za pořadatele sponzorům děkují Fazor, Sigl, Bryx

Autor fotografií: J. Baslar

Autor fotografií: J. Baslar

Vánoční trhy

Koncert KPH - Čeněk Pavlík, Miroslav Sekera 
28.1.2017 Zámek Bludov 

Otužilci
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10. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 12. prosince 2016 se v Kulturním domě od 18:00 do 
20:00 uskutečnilo 10. jednání obecního zastupitelstva. Přítom-
no bylo všech 15 zastupitelů. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, 
ověřovateli zápisu byli zvoleni Luděk Březina a Karel Směšný. 
Převážná většina usnesení byla přijímána jednomyslně (v odliš-
ných případech to bude výslovně zmíněno). Zastupitelstvo na 
úvod schválilo starostovu zprávu o splnění a plnění všech úkolů 
z minulých zasedání. 

Zpráva o činnosti rady
Zprávu přednesl místostarosta Josef Ťulpík. Rada se od zářijové 
schůze zastupitelstva sešla čtyřikrát. Kromě běžné agendy a kro-
mě věcí, které předložila zastupitelstvu, se zabývala především 
podmínkami pronájmu obecního klubu, obsazením místa referen-
ta správy majetku, plánem činnosti kulturního domu na rok 2017 
apod.
 V diskusi se Milan Klimeš zeptal, v jakém stavu je prodlou-
žení pracovního poměru vedoucí kulturního domu. J. Ťulpík od-
pověděl, že pracovní poměr je uzavřen do 31.12.2016 a jeho pro-
dloužení bylo řešeno na jednání rady obce 19.12.2016 (tam byl 
prodloužen o jeden rok – pozn. aut.). Zastupitelstvo poté zprávu 
schválilo.

Rozpočtové záležitosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny, které v říjnu 
provedla rada. Dále starosta přednesl návrhy, aby až do schválení 
rozpočtu na příští rok (předpokládá se v březnu) se obec řídila již 
pravidelným rozpočtovým provizoriem, kdy bude měsíčně hradit 
výdaje pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku. 
V reakci na to se M. Klimeš zeptal, proč naše obec řeší rozpočet 
rozpočtovým provizoriem, dle jeho názoru to není běžná praxe. 
J. Ťulpík odpověděl, že využívání této praxe, hospodaření s vyu-
žitím rozpočtového provizoria se zdárně podílí na tom, jak dob-
ře obec vypadá. Stanislav Balík doplnil, že je tato praxe zcela 
běžná, je lepší rozpočet připravovat na základě skutečných, ne 
předpokládaných, příjmů a výdajů posledního roku. Zastupitel-
stvo poté pravidla rozpočtového provizoria 14 hlasy (1 se zdržel) 
schválilo.
 Zastupitelstvo posléze také vzalo na vědomí zápis z jednání 
finančního výboru 30.11.2016.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Rada předložila zastupitelstvu návrh nové obecně závazné vy-
hlášky (OZV) č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Byly do ní doplněny 
konkrétní informace o sběru a svozu tříděných odpadů. V dis-
kusi Radek Březina navrhl upravit podzimní termín pro svoz 
bionádob do 15. listopadu místo 31. října. M. Klimeš doporučil  
zamyslet se nad možností ponechání části sváženého bioodpa-
du v obci formou kompostu (aby obec nakoupila a dávala li-
dem kompostéry) a nad dalšími možnostmi svozu nebezpečného  
a velkoobjemového odpadu přímo do sběrného dvora v Šumper-
ku. S. Balík reagoval, že úkolem obce není učit lidi zahrádkařit  
- je proti rozdávání kompostérů z veřejných prostředků. Kdo 
chtěl mít kompost doposud, má kompost založený nebo kom-
postér nakoupený. Starosta se dotkl tématu kompostárny, jejímž 
problémem je především výběr pozemku.
 Pan Urban se z pléna dotázal, kdy se bude řešit spravedlivý 
svoz odpadu (myšleno svoz pomocí známek – každý bude 
platit jen to, co vyprodukuje). Starosta odpověděl, že systém  
paušálního poplatku se osvědčil. Systém se změní, až ho  
odhlasuje většina zastupitelstva. Předloženou vyhlášku zastupi-
telstvo schválilo.

Informace o krocích umožňujících prodej části pozemku 35/1
Starosta informoval zastupitelstvo o stavu prodeje pozemku 35/1 
v ulici Špalkova manželům Smyčkovým (schválilo zastupitelstvo 
v září). Je nutné provést změnu jeho využití v územním plánu, 
poté bude část pozemka vyňata z pasportu místních komunikací 
a vyřízen souhlas s rozdělením pozemku. Na žádost M. Klimeše 
hlasovalo zastupitelstvo o souhlasu se zařazením zmíněné změny 
územního plánu. Tento souhlas zastupitelstvo vyslovilo 11 hlasy 
(2 proti, 2 se zdrželi).

Informace ke schválené směně pozemků s Lesy ČR 
Již poněkolikáté zastupitelstvo řešilo směnu pozemků v lese 
o výměře cca 2500 m2 se státním podnikem Lesy ČR. Dne 
14.10.2016 obdržela obec od Lesů ČR sdělení, že smlouvu  
o směně pozemků není možné uzavřít, neboť Lesy ČR mají nové 
vzory směnné smlouvy. V lednu 2017 předloží tuto novou smlou-
vu, zastupitelstvo proto muselo zrušit již přijatá usnesení.

Směna pozemků s Jiřím Skoumalem
Zastupitelstvo v červnu 2016 schválilo smlouvu o budoucí  
směně pozemků, kdy část obecního pozemku 2165/4 - orná půda 
o výměře 2268 m2 se smění za pozemek 2165/5 – orná půda  
o výměře 2268 m2 ve vlastnictví Jiřího Skoumala, 8. května 160 
s tím, že pan Skoumal se v této smlouvě zaváže, že do jednoho 
roku od uzavření této smlouvy vybuduje na své náklady na po-
zemku 2165/5 příkop na vodu dle projektu Ing. Václava Švába. 
Po splnění tohoto závazku má být uzavřena smlouva o směně 
pozemků, kdy směna bude bez finančního vyrovnání, a náklady 
spojené s touto směnou půjdou k tíži žadatele o směnu pozemků. 
J. Skoumal v září 2016 dokončil budování příkopu. Zastupitel-
stvo proto definitivní směnu pozemků schválilo.

Žádost o odprodej pozemku 2934/15 – manželé Benýškovi
Manželé Benýškovi, bytem Tovární 251, Postřelmov si podali žá-
dost o odprodej pozemku 2934/15 – trvalý travní porost o výmě-
ře 2086 m2. J. Benýšek má v úmyslu na části pozemku vysázet 
méně náročné dřeviny. Jedná se o pozemek v lokalitě Markavi-
na, podél silnice vedoucí na Postřelmov, tímto pozemkem končí 
katastrální území obce. Na pozemku jsou náletové dřeviny, přes 
pozemek vede vysoké napětí a dále je pozemek zatížen věcným 
břemenem chůze a jízdy pro pozemek 2934/16. Zastupitelstvo  
o prodeji jednalo již na zářijové schůzi, kdy prodej odložilo, aby 
získalo podklady o majetkových poměrech sousedních pozem-
ků s případnou možností zcelení obecních pozemků pro využití 
v obecním zájmu. V okolí předmětného pozemku se nenachází 
obecní pozemky. V této lokalitě jsou pozemky ve vlastnictví  
fyzických osob a Bludovské a.s., nejbližší obecní pozemky jsou 
za řekou Moravou u Habrmanova mlýna. 
 František Snášel v diskusi navrhl zastupitelům přehodnotit 
záměr prodeje a pozemek neprodávat. Odprezentoval důvody 
uvedené v dopise Bludovské a.s. adresovaném obci Bludov, které 
zastupitelé zhodnotili jako relevantní. J. Ťulpík navrhl hlasovat 
o neschválení prodeje. S. Balík doplnil, že daný pozemek může 
posloužit jako rezerva pro případnou směnu pozemků, kterých v 
poslední době v důsledku rekonstrukcí a oprav obecního majetku 
není málo. Zastupitelstvo směnu 14 hlasy neschválilo (F. Snášel 
se hlasování nezúčastnil).
Žádost o odprodej pozemků 491, 490 – Tomáš Neset mk
Tomáš Neset, Hrabenovská 575 si podal žádost o odprodej po-
zemků 490 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2, jehož 
součástí je stavba kůlny, a pozemek 491 – ostatní plocha o výmě-
ře 294 m2. Pozemky jsou součástí zaplocené zahrady u čp. 575  
a rodina T. Neseta je dlouhodobě užívá. Na části pozemku 490 
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stojí i část terasy rodinného domu. Kůlna, která na pozemku stojí, 
je jednoznačně majetkem rodiny Nesetů. Dokumenty prokazují, 
že výstavbu kůlny provedla tato rodina, když v roce 1976 po-
žádala MNV o povolení její výstavby. Předmětem kupní smlou-
vy proto jsou pouze pozemky. Kůlna bude převedena na nového 
vlastníka automaticky s pozemkem, na kterém stojí. Při stano-
vení ceny pozemku, jehož součástí je kůlna, nebude přihlédnuto  
k ceně kůlny. Rada doporučila pozemky prodat za obvyklou cenu 
50 Kč/m2. O prodeji jednalo zastupitelstvo již v září, odložilo jej 
do vyjasnění majetkových poměrů sousedních pozemků včetně 
možnosti přístupu k nim. K pozemku 494, který přímo sousedí 
s prodávanými pozemky, není přístup z obecních pozemků (jako 
k jedinému). Tento pozemek vlastní sestřenice T. Neseta Pavla 
Vejrostová. Jde o příkrý svah, jeho údržbu pozemku zajišťuje  
T. Neset. Po vzájemné dohodě bude pro přístup k pozemku  
P. Vejrostové zřízen přes oba prodávané pozemky služebnost 
stezky. Zastupitelstvo prodej schválilo.

Žádost o odkoupení objektu Na Nové
Obec dlouhodobě nabízí přes Realitní kancelář STING, s.r.o.  
prodej nemovitých věcí Na Nové - pozemku 1035-zastavěná  
plocha a nádvoří o výměře 2378 m2, jehož součástí je stavba 
čp. 319 a hospodářská budova nezapsaná v katastru nemovitostí,  
a dále pozemek 1037/1 – zahrada o výměře 1032 m2. Je nutné 
poznamenat, že nejde o celou budovu Na Nové, ale pouze o část 
s byty (část s hospodou obci nepatří). Realitní kancelář to vše 
nabízí za 3.600.000 Kč.
 Obec obdržela 16.11.2016 žádost od zapsaného ústavu  
Bydlení pro všechny (dále už jen ústav), IČ 05549434, se síd-
lem Zábřežská 596/40, Šumperk, který je zastoupen předsedou  
správní rady Michalem Slavíkem o odkoupení všech těchto 
 nemovitých věcí. Ústav si klade za cíl provést rekonstrukci  
nemovitostí pro účely bydlení (jako startovací byty pro mladé  
a seniory) s podporou strukturálních fondů Evropské unie. Jedná 
se o realizaci projektu „Bydlení Na Nové, Bydlení pro všechny, 
z. ú., Bludov čp. 319“, který bude překládaný do 35. výzvy „So-
ciální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ Ministerstva pro 
místní rozvoj. Ústav očekává, že náklady na tuto rekonstrukci 
budou cca 11 milionů Kč. Součástí podané žádosti o dotaci bude 
i souhlasné stanovisko obce s realizací rekonstrukce. V případě 
schválení dotace by následovala kompletní rekonstrukce, která 
by byla hotová do konce roku 2018. Výsledkem má být byto-
vý dům s 13 byty, novou fasádou a revitalizovaným okolím. Při 
podání žádosti o dotaci musí žadatel prokázat vlastnický vztah 
k nemovitostem. Ústav proto obci navrhuje uzavřít smlouvu  
o smlouvě budoucí kupní s tím, že když získá dotaci (což je oče-
káváno cca v březnu 2017) uzavře s obcí následně kupní smlouvu. 
Samotná kupní smlouva bude uzavřena do 120 dnů poté, co bu-
doucí kupující oznámí písemně obci, že na opravu získal finanční 
prostředky. V případě, že ústav nezíská dotaci, zanikají pro obě 
smluvní strany veškeré závazky pro ně plynoucí ze smlouvy.
 Na nemovitosti byl znalcem Jiřím Dolečkem zpracován  
znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé. Zejména k přihléd-
nutí k technickému stavu znalec stanovil cenu obvyklou na částku 
2.900.000 Kč. Ústav obci nabízí, že za tuto cenu od obce nemo-
vité věci odkoupí.
 Před projednáním na zastupitelstvu se objevily obavy, že bude 
bydlení určeno pro sociálně problematické skupiny. K tomu se 
ústav vyjádřil následovně. Dotace není vázaná na počet nájem-
níků, ale na opravu domu. Dále nájem budou platit nájemníci, 
nikoli stát či obec – bude v zájmu majitele hlídat si platební mo-
rálku nájemníků, je tedy jeho zájmem, aby tam měl co nejsolid-
nější a solventní nájemníky, jelikož nájem za nájemníky nikdo 
jiný nezaplatí. Velkou investici do samotné nemovitosti nese sám 
žadatel, s tím, že po 5 letech se může sám rozhodnout, zda tam 
dál bude ubytovávat nízkopříjmové skupiny nebo se rozhodne jít 

jinou cestou, například tržního nájmu. Tak či tak je však v zájmu 
daného subjektu, aby hodnota majetku zůstala minimálně stejná. 
Aby byly minimalizovány obavy, navrhl ústav obci, aby výběr 
nájemníků podléhal schválení radou obce. 
 V následné obsáhlé diskusi se Michal Slavík, předseda  
správní rady ústavu, prezentoval záměry ústavu. Jaroslav Balhar 
navrhl doplnit, že žádosti nájemníků bude projednávat Komise 
sociální a bytová a schvalovat rada obce. Na to se S. Balík  
zeptal, na jak dlouho má toto schvalování platit – jestli jen po 
dobu udržitelnosti projektu (5 let), nebo napořád. J. Balhar od-
pověděl, že napořád. Na to reagoval S. Balík, že je vlastně  
nemožné svázat budoucího majitele tímto obecním schvalováním  
nájemníků. Kdyby navíc ústav chtěl, nebude pro něj při takové 
podmínce problém za pár let převést objekt nově založenému 
subjektu, pro nějž by už obecní podmínka neplatila. Proto, aby 
prodej podpořil, navrhl doplnit návrh J. Balhara o větu „ po dobu 
udržitelnosti projektu“. Upozornil také na několik drobných chyb 
ve smlouvě.
 Tyto návrhy rozpoutaly dlouhou debatu, jestli se přiklonit  
a odhlasovat dobu platnosti pro doplnění usnesení bez časového 
omezení nebo po dobu udržitelnosti projektu, tj. na dobu 5 let. 
S. Balík připomněl, že obec chce objekt prodat už řadu let  
– nerozumí tedy nyní obavám, že bude prodán. Jestli jsou obavy 
z toho, kdo bude v bytech bydlet, jsou jiné dvě možnosti – aby 
objekt zrekonstruovala obec, k čemuž není vůle a finance; příp. 
jej zbourat. Jen tak se zaručí, že tam nebude bydlet nikdo pro-
blematický. Debata skončila rozhodnutím hlasovat dle jednacího 
řádu, tj. napřed o posledním podaném návrhu S. Balíka a v přípa-
dě jeho neschválení o návrhu J. Balhara.
 František Balát poukázal z pléna na rozdílnost ceny  
nemovitostí nabízených realitní kanceláří STING za 3,6 mil. Kč  
a ceny 2,9 mil. Kč k prodeji ústavu. Bohuslav Strouhal se  
dotázal, z čeho vycházela cena 3,6 mil. Kč. Starosta odpověděl, 
že cena 3,6 mil. Kč vycházela ze znaleckého posudku v roce 
2007 při dělení majetku, cena 2,9 mil. Kč vychází ze současného 
znaleckého posudku, zpracovaného v místě a čase obvyklém.  
J. Ťulpík navrhl prodat uvažované nemovitosti komplexně dle pů-
vodního návrhu, ale za smluvní cenu 3 mil. Kč.
 Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, dal sta-
rosta o daném bodu hlasovat dle navržených usnesení, doplněné  
o návrh p. Ťulpíka prodat uvažované nemovitosti komplexně dle 
původního návrhu za smluvní cenu 3 mil. Kč a návrh p. Balíka 
zakotvit ve smlouvě, že žádosti nájemníků bude po dobu udržitel-
nosti projektu projednávat Komise sociální a bytová a schvalovat 
rada obce.
 Zastupitelstvo nejprve 14 hlasy (1 se zdržel) vyjádřilo souhlas 
s realizací projektu. Poté 13 hlasy (2 se zdrželi) schválilo budoucí 
prodej všech zmíněných nemovitostí za 3.000.000 Kč. Nakonec  
8 hlasy (2 proti, 5 se zdrželo) pověřilo starostu podpisem  
smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že ve smlouvě bude 
mj. zakotveno, že žádosti nájemníků bude po dobu udržitelnosti 
projektu projednávat komise sociální a bytová a schvalovat rada 
obce.

Náklady na svoz komunálního odpadu 2016, poplatek 2017
Sazba poplatku dnes dle OZV č. 3/2015 činí 450 Kč a je tvořena 
z částky 200 Kč za kalendářní rok (zákon umožňuje max. 250 
Kč) a z částky 250 Kč za kalendářní rok (zákon umožňuje max. 
750 Kč), stanovené na základě skutečných nákladů předcházejí-
cího roku.
 Skutečné výdaje činily v roce 2011 539 Kč, posléze dva roky 
klesaly, v roce 2015 činily 496 Kč a v roce 2016 jsou předpo-
kládané výdaje 477 Kč. Důvodem snížení výdaje na obyvatele  
v roce 2016 je skutečnost, že se sesbíralo více využitelných  
odpadů (papír, plast, sklo) a taktéž je mnohem více občany vy-
užívaný sběr vysloužilých elektrospotřebičů ve sběrném dvoře. 
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Díky tomuto stouply předpokládané příjmy za rok 2016, kte-
ré více pokryly přibližně stejné předpokládané výdaje za svoz  
v roce 2016 oproti roku 2015 při navýšení svozu obecních kon-
tejnerů s papírem 1x za 14 dní místo 1x za měsíc, zajištění svozu 
biopopelnic.
 Rada doporučila s ohledem na velmi dobré výsledky, kte-
ré byly v oblasti třídění odpadů v roce 2016 dosaženy, místní  
poplatek za odpady pro rok 2017 nezvyšovat a předkládá toto 
doporučení zastupitelstvu obce ke schválení. Dále rada doporuči-
la pro rok 2018 a další roky v rámci zvyšování motivace občanů 
na třídění odpadů stanovit výši poplatku tak, aby celkový výnos 
tohoto poplatku za obec pokryl veškeré náklady, které obec se 
systémem sběru všech odpadů.
 V diskusi S. Balík informoval, že v případě druhého usnesení 
(výše poplatků pro rok 2018 a další) bude hlasovat proti, protože 
podle jeho názoru schválením daného usnesení bude motivován 
pouze občan a nikoli obec, aby se snažila výdaje snižovat. Obci, 
kterou dnes motivuje snaha snižovat rozdíl mezi výdaji a výší 
poplatku, při možnosti srovnání výše poplatku na výdaje se moti-
vace vytratí.
 Zastupitelstvo schválilo ponechání výše poplatku pro rok 
2017 na výši 450 Kč/osobu/rok. 11 hlasy (4 proti) pak schválilo, 
že pro rok 2018 a další bude výše poplatku stanovována každo-
ročně tak, aby výnos poplatku za obec pokryl veškeré náklady, 
které obec se systémem sběru všech odpadů má. 

Změna povrchu na polní cestě HC3
V roce 2004 byly v obci Bludov schváleny pozemkové úpravy, 
které mimo trasy polních cest navrhovaly i skladbu jednotlivých 
komunikací a jejich povrchů. Tato koncepce byla schválena Za-
stupitelstvem obce Bludov a následně bylo vydáno rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Šumperk, které 
celou koncepci stvrdilo. Proto je nutné při jakékoliv změně nyní 
požádat Zastupitelstvo obce a současně Ministerstvo zemědělství 
o změnu v Rozhodnutí. Rada navrhla, aby se změnil plánovaný 
povrch na polní cestě HC3 (úsek na „Příčné“ mezi kaplí Nej-
světější Trojice na bludovském kopci a Bludovečkem). Dosud se 
plánovalo, že by tam byl v budoucnosti asfaltový, nově se na-
vrhuje, aby byl povrch travní. J. Balhar se zeptal, jestli budou 
řešena nějaká dopravní omezení na sjezdu z hlavní komunikace. 
M. Klimeš reagoval, že určitě bude omezení od kapličky. Zastu-
pitelstvo navrženou změnu schválilo. 

Různé
Zastupitelstvo schválilo, aby členům kontrolního výboru byla  
přiznána roční odměna za rok 2016 ve výši 4000 Kč (všem  
dohromady) a finančního výboru 5400 Kč.
 Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 Partnerské smlouvy pro 
projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služ-
ba“. Dle této partnerské smlouvy je Bludov partnerem projektu, 
díky kterému se obec stala součástí elektronického systému, který 
zastřešuje Město Šumperk. Předmětem smlouvy je zřízení a pro-
voz technologického centra včetně zajištění povinných služeb a 
dále pořízení, provoz elektronické spisové služby Města Šumperk 
a spisové služby Obce Bludov. Začlenění do tohoto systému ob-
cím umožňuje dostát narůstajícím povinnostem pro obce ze záko-
na vyplývající. 
 Jelikož končí funkční období přísedícím u okresního soudu  
v Šumperku za obec Bludov Daně Hradecké a Marii Jánětové, 
zvolilo je zastupitelstvo na žádost okresního soudu na další čtyř-
leté období.
 V obecné diskusi Karel Bank informoval o volebním úspěchu 
M. Klimeše v krajských volbách a poblahopřál mu ke zvolení 
do funkce náměstka hejtmana pro životní prostředí, zemědělství 
a majetek. Dále poukázal na chybějící dopravní značení o před-
nosti v jízdě, zejména pod restaurací p. Nimrichtra na křižovatce 
komunikací od Bludovečku a od radnice. Starosta reagoval, že 
takových míst je v obci více, že OÚ připravuje revizi dopravního 
značení v celé obci.
 Luděk Březina se dotázal, jestli obec uvažuje z dotačních  
peněz zrekonstruovat povrch víceúčelového hřiště, který je po 
deseti letech provozování značně opotřebovaný. Starosta potvrdil 
nutnost rekonstrukce, ale v případě žádosti o dotaci ze stejného 
dotačního titulu jako žádost o dotaci na rekonstrukci fotbalového 
hřiště SK Bludov nevidí šanci v roce 2017 uspět. Budou se hledat 
další dotační možnosti. Rozpočet je cca 2 mil. Kč.
 M. Klimeš požádal o odpověď na již dříve vznesené připo-
mínky ve věci zveřejňování v registru smluv, správy rozklikáva-
cího rozpočtu, řešení bezbariérového vstupu z parkoviště u oran-
žerie do parku, stav chodníku a laviček v parku. Poté jménem 
hejtmana Olomouckého kraje a jménem svým popřál vše nejlepší 
v novém roce.
 Nakonec starosta ukončil jednání zastupitelstva obce  
a popřál přítomným příjemné prožití vánočních svátků a vše  
nejlepší, především hodně zdraví, v novém roce 2017.

Stanislav Balík ml.

- Hřbitov byl v dnešním místě zřízen zhruba v polovině  
19. století. Stavebně lze hřbitov začlenit do klasicistního 
období. Přesně v tomto duchu je také hřbitov při stávající 
stavební obnově koncipován.

 Prostor hřbitova doznal za poslední čtyři roky velkých  
stavebních změn. Byly provedeny nové chodníky ze  
žulových kostek, přibyla nová informační skříňka a v letoš-
ním roce byl hřbitov v centrální části nasvětlen dobovými 
lampami;

- klasicistnímu pojetí odpovídá i pískovcový centrální kříž;
- současně i litinová pumpa na vodu je historizující  

záležitostí 19. století;
- rovněž je zpracována dokumentace na výstavbu plotu  

- vysoké cihelné zdi, která by měla hřbitovu zajistit větší 
intimitu alespoň z východní strany; provedení zdiva bude 
navazovat na již stávající zdivo v jižní části, pouze výška 
bude navýšena.

Ke článku“ Sběr odpadů na hřbitově“  Ing. Milana Klimeše

Architektura je umělecký směr a jako všechny umělecké směry 
je i architektura subjektivní záležitostí. Při výběru stavebních 
materiálů na obnovu hřbitova vycházíme nejen z historických 
podkladů, ale rovněž z odborného názoru architekta, památ-
káře či restaurátora. V neposlední řadě hraje nezanedbatelnou 
úlohu i naše estetické cítění. K obnově hřbitova přistupujeme  
s vědomím, že se jedná o jedno z nejvíce citlivých míst v obci.

Za kritizované úředníky Eva Kösslerová a František Balát 
P.S.:
Osazení odpadkových košů do prostoru hřbitova je rovněž 
subjektivní záležitostí. Odpadky je na hřbitovech nejlépe lik-
vidovat v jednom místě. I v Bludově tomu nebylo v minulosti 
jinak. U východu stojí kontejner a všichni návštěvníci hřbitova 
věděli, že odpad patří do kontejneru. Na hřbitově byl pořádek, 
nikdo nezpochybňoval zaběhnutý princip likvidace odpadu. 
Teprve se změnou, spočívající v osazení několika odpadko-
vých košů v prostoru hřbitova, dochází k nepořádku………
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Rok 2016 utekl jako voda, a tak můžeme vyhodnotit naše roční 
snažení v třídění odpadů. V roce 2016 jsme se v třídění velice 
zlepšili a za to všem třídícím občanům moc děkuji. Je vidět, že  
v domácnostech využitelné odpady jsou, jen nebyly tříděny.  
Ukázali jste, že naše obec se v třídění může zlepšit a za to jsem 
velice ráda. 
 Nyní můžete porovnat tabulku sesbíraných odpadů  
v roce 2016 a 2015 v naší obci. Je zřejmé, že v roce 2016 bylo  
sesbíráno o 11,5 tun papíru více a plastu o 10,7 tun více než 
v roce 2015. 

Díky Vám jsme v roce 2016 dostali od společnosti EKO-KOM 
o 50.000,- korun více za sesbíraný využitelný odpad a tímto 
příjmem navíc jsme pokryli náklady na svozy odpadů. Zlepšili 
jsme se i v další oblasti, a to ve sběru starého elektroodpadu.  
V roce 2016 jsme sesbírali přes 16 tun starých elektrospotřebičů 
a dostali za něj o 12.500,- korun více než v roce 2015. A to ne-
jsou malé peníze, jelikož za odvozy elektrospotřebičů dostáváme 
minimální finanční odměnu. Díky takovému zlepšení v třídění se 
pro rok 2017 nezvedl poplatek občanů za likvidaci odpadů.
 Množství svezeného komunálního odpadu se snížilo o 38,4 
tun. Na každého občana nyní vychází 240 kg (v roce 2015 vy-
cházelo 252 kg). Toto množství je však pořád hodně velké. Ve 
správně třídící obci by se mělo číslo pohybovat kolem 160 kg na 
občana a méně. Je škoda, že stále hodně lidí využívá pro likvidaci  
odpadů běžnou popelnici.
 Svezené množství bioodpadu se v roce 2016 navýšilo o 134 
tun oproti roku 2015. Je hezké, že se tento svoz mezi občany tak 
ujmul, ale takový nárůst svezeného odpadu značí, že málokdo 
si na své zahradě zakládá kompost a všechen bioodpad končí 

Vyhodnocení roku 2016 v oblasti odpadového hospodářství

komodita Množství 
odpadu 

kg na 
občana

Papír 28,505 9,22
Plast 39,572 12,79
Tetrapaky 0,6 0,21
Sklo 43,25 13,98
Kovy 1,631 0,53
Bioodpad 513,51 166,02
Komunál 742,97 240,21

Množství odpadů za rok 2016

komodita Množství 
odpadu

kg na 
občana

Papír 16,96 5,47
Plast 28,779 9,28
Tetrapaky 1,117 0,36
Sklo 41,03 13,23
Kovy 0 0
Bioodpad 379,21 122,29
Komunál 781,44 252

Množství odpadů za rok 2015

v hnědé popelnici. U tohoto odpadu se dle zákona o odpadech 
předpokládá, že se bude předcházet vzniku bioodpadu a tímto je 
domácí kompostování.
 Letošní rok 2017 bude přelomový pro stanovení výše  
poplatku pro rok 2018. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že od roku 
2018 nebude obec již finančně přispívat na likvidaci odpadů. 
Nyní každoročně obec dotuje pokrytí všech nákladů na svoz  
odpadů. V roce 2016 to bylo skoro 175.000,-. 
 Milí občané, nyní je na Vás všech, abyste ukázali, že množ-
ství vytříděných odpadů se může ještě zvýšit a poplatek nebude 
nutné v roce 2018 tolik zvyšovat. Proto třiďte odpad, co nejvíce 
můžete. Výše poplatku za svoz odpadů v roce 2018 závisí  
jen na vaší ochotě třídit odpad. Čím více se vytřídí, tím větší  
bude příjem za vytříděné odpady. Čím méně bude muset 
obec doplácet, tím bude menší navýšení poplatku.
 K tomuto by Vám mohlo pomoci svážení plastů v pytlích  
1 x měsíčně. Papír ve větším množství můžete po předchozí  
domluvě se mnou dovést do sběrného dvora. V roce 2017 bych 
chtěla zvýšit počet barevných kontejnerů na území obce, pře-
devším kontejnerů na papír. Nebo se pokusím domluvit i svoz 
papíru nejspíše v pytlích rovnou od vašich domovů. Zkusíme 
provést svoz a uvidíme, jak by takový svoz fungoval. Přece  
jenom svoz odpadů od vašich domovů je pro vás přijatelnější 
než chodit s odpadem do kontejnerů. Využívejte i nadále mož-
nost sběru vysloužilých elektrospotřebičů na sběrném dvoře. Již 
nyní se pro možnost třídění odpadů v obci dělá hodně, tak těchto 
možností využívejte.
 Závěrem bych chtěla ještě jednou všechny občany, kteří  
třídí, pochválit a poděkovat jim za jejich výbornou práci. V roce 
2016 jste ukázali, že se obec může v třídění odpadů zlepšit.  
Zároveň prosím občany, kteří zatím odpad netřídí, aby v roce 
2017 začali. Na konci roku 2017 se bude totiž rozhodovat o výši 
poplatku na každého občana za likvidaci odpadů. Jsme sami 
proti sobě, když odpad netřídíme. Za vytříděný odpad dostá-
váme nemalé peníze a je velká škoda, aby nekončily jako pří-
jem v naší obci. Není správné nést myšlenku, že platím hodně, 
třídit nebudu. Jsme jedna z mála obcí, která má ještě poplatek 
pod 500,- na osobu. Já osobně věřím, že v roce 2017 se třídění  
odpadů ještě zlepší.
   Lucie Šoupalová, referent ŽP OÚ Bludov

Tímto článkem bych chtěla reagovat na článek v posledním čísle 
Bludovanu roku 2016 psaném zastupitelem Ing. Milanem Kli-
mešem o nevhodném umístění „párty“ košů na hřbitově. V první 
řadě bych chtěla obeznámit všechny s tím, že pan zastupitel se 
vůbec na úřadě neinformoval, proč byly „párty“ koše na hřbi-
tov nainstalovány a hned napsal článek, z mého pohledu úplně  
zbytečný.
 A teď k „párty“ košům. Tyto koše byly na hřbitov nainsta-
lovány v období dušiček na 2 místa z důvodu, že stávající koše 
nebyly schopné pojmout tolik odpadu během dušičkového období 
a hřbitovní odpad končil i na zemi kolem košů. Služba na hřbi-
tově vysypávala koše každý den i o víkendu a kapacita byla stále 
nedostatečná. 
 Pokud si pan zastupitel myslel, že koše na hřbitově zůstanou, 
tak opravdu tak špatné estetické cítění nemám. Jen jsem nechtěla, 
aby odpad končil na zemi kolem košů, když někteří lidé vidící 
plný koš vyhodí odpad na zem. Bylo to opravdu jen dočasné  
řešení vzniklé situace. Nyní už „párty“ koše na hřbitově nejsou.
 Teď si sami můžete udělat náhled na to, co je estetičtější.  
Jestli instalování „párty“ košů na nezbytně nutnou dobu nebo 
plné koše a odpad válející se kolem nich na zemi.   

Lucie Šoupalová, referent ŽP OÚ Bludov

„Párty“ koše na hřbitově Nadace Karla staršího ze Žerotína vás zve
 na již sedmou  přednášku do kaple svatého Kříže,  

na téma:

„Obyčejní lidé“.
Host: P. Mgr. Otto Sekanina – místní farář

Přednáška se uskuteční  
v neděli dne 26.února 2017  

v 18:00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Přehled místních a uživatelských poplatků v obci Bludov v roce 2017 

Místní poplatek za komunální odpad (OZV č. 3/2015)
Splatnost: 31. 3. 2017  
Sazba: 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337
Místní poplatek ze psů (OZV č. 5/2010)
Splatnost: 31. 3. 2017
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

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 7:00 do 11:30 a od 
12:00 do 17:00. 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.

Uživatelský poplatek za stočné (sazby schváleny
Radou obce Bludov)
Vodoměry 
Splatnost: 20. 8. 2017 do 31. 8. 2017 v pokladně OÚ 
Sazba: 31,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2017           
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017   
Poplatek na osobu a rok: 1085,- Kč včetně DPH 
(31,- 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 
nemovitosti, jež je napojena na kanalizaci. V případě, že 
dojde k jakékoliv změně, poplatník je povinen tuto změnu 
neprodleně nahlásit. Konejte tak, prosím, na pokladně Obec-
ního úřadu v Bludově.

V Bludově dne 5. 1. 2017    
Obecní úřad Bludov

Bludovští starostové – Alois Svozil (1927-1931)

Desátý bludovský starosta Alois Svozil patřil mezi těch několik 
málo, kteří nejenže se v Bludově nenarodili, ale ani tu nevy-
růstali. Do Bludova se přistěhoval až v roce 1911 v osmadva-
ceti letech. Šlo o jednoho ze dvou bludovských starostů, který 
byl učitelem. Byl také posledním ze tří národněsocialistických  
starostů, kteří v Bludově úřadovali v letech 1919-1931.
 Narodil se 24. února 1883 v Žešově na Moravě – dnes jde 
o jižní místní část Prostějova. V rodné obci navštěvoval šest 
let obecnou školu, poté chodil rok na šestitřídní měšťanku  
v Prostějově, poté pak byl přijat na zemskou vyšší reálnou  

školu v Prostějově. Zde studoval devět let, v červenci 1905 
odmaturoval. O rok později v červnu 1906 „podnikl zkoušku 
dospělosti na c. k. českém ústavu ku vzdělání učitelů v Brně  
a uznán za schopna, aby byl dosazen na místo prozatímního  
učitele na veřejných školách obecných s vyučovacím jazykem 
českým“. Dva roky (1906-1908) působil jako prozatímní učitel  
na dvoutřídní obecné škole v Crhově, další tři roky v Hrabové.  
V květnu 1911 podstoupil úspěšně učitelskou zkoušku  
v Praze a byl uznán způsobilým k samostatnému učitelskému 
povolání na českých obecných školách.

Alois Svozil v horní řada první zprava; bludovský učitelský sbor 1936/37 
(foto: archiv autora)

 Dne 12. června 1911 jej c. k. zemská 
školní rada ustavila definitivně učitelem 
druhé třídy při šestitřídní obecné škole  
v Bludově. Během krátké doby začal  
působit na měšťanské škole, kde býval 
často třídním učitelem v posledním  
ročníku, naposledy ve školním roce 
1937/1938, a to i v době starostování.  
Za první světové války zastupoval i ve 
škole ve Vyšehoří. V bludovské škole  
působil celkem 28 let – v letech 1911-
1938 a 1946-1947. 
 Po okupaci Bludova a odchodu ředi-
tele M. Kubíčka do českého vnitrozemí 
byl na podzim 1938 po dobu několika 
týdnů zatímním ředitelem měšťanské  
a obecné školy, poté rovněž z Bludova 
odešel. Vrátil se po válce a rok znovu 
učil.
 Do místní politiky se zapojil oka-
mžitě po převratu v roce 1918 – v únoru 
1919 byl v čele šesti národních socialistů,  
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kteří byli kooptováni do obecního výboru. Od té doby patřil  
k předním postavám obecního zastupitelstva. Krátce po převra-
tu umisťoval do bludovských rodinných domků dělnické rodiny  
– dnes bychom řekli „sociálně nepřizpůsobivé“. Tak např. do  
domku s dvěma místnostmi, v nichž bydlela u zámku  
sedmičlenná rodina Řežuchových, umístil dvoučlennou rodinu 
alkoholika přezdívaného Saravěna. 
 V prvních prvorepublikových volbách v roce 1919 byl  
zvolen do zastupitelstva na pátém místě společné socialistické 
kandidátky. O čtyři roky později byl již na třetím místě této  
kandidátky; jako jediný z národních socialistů byl bez vyznání.
 Když na hody 16. října 1927 („byly jednou hody bez pití,  
ovšem večer již se nedbalo a pilo se!“ – tehdy platil zákaz pro-
deje alkoholu v den voleb) proběhly v prvním poschodí staré 
školy (dnešní radnice) komunální volby, národní socialisté  
téměř propadli. Získali jen 3 mandáty z 30. Národní socialisté 
měli třetí nejmenší počet hlasů – 147 hlasů (vítězní lidovci 597, 
druzí sociální demokraté 253). Zvítězili lidovci s 12 mandáty. 
Toto vítězství jim nebylo k ničemu – všichni ostatní se při vol-
bě starosty opět (již poněkolikáté) spojili proti nim. Svozil sice 
nebyl lídrem kandidátky, ale jelikož lídr Jan Beneš na mandát 
rezignoval, stal se Svozil číslem jedna. Lidovci hráli tzv. vabank 
a namísto aby „šli na jistotu“ a získali prvního místostarostu, 
nominovali na post starosty učitele Jana Šaje (mj. zetě bývalého 
katolického starosty Františka Březiny). Neuspěli, takže neměli 
ani starostu, ani prvního místostarostu. Ostatní, aby porazili  
lidovce, se nakonec 30. října 1927 shodli na Svozilovi – vážným 
uchazečem byl i sociální demokrat Bohumil Dvořák. Ten se stal 
prvním místostarostou.
 První velké veřejné vystoupení Svozila jako starosty  
proběhlo za necelý měsíc po zvolení – při slavnostním pře-
vozu ostatků bludovského dobrodince, zakladatele bludovské  
chudinské nadace (z níž byl mj. postaven chudobinec) Ludvíka 
Vogela ze šumperského hřbitova na bludovský. V neděli 27. lis-
topadu 1927 se u hostince Na Nové sestavil velký průvod ze 
všech bludovských spolků a korporací, učitelé a žáci, lidé místní 
i přespolní i oba místní kněží. Když přijel od Šumperka pohřební 
vůz s ostatky již čtyřicet let zemřelého L.Vogla, zařadil se do 
průvodu, za ním se seřadili obecní zastupitelé v čele s A. Svozi-
lem a odebrali se za hlaholu zvonů do kostela, kde byly ostatky 
vykropeny. Z kostela nesli rakev na hřbitov členové hasičského 
sboru. Nad hrobem promluvili právě starosta A. Svozil a farář 
K. Dřímal. Na původním hrobě v Šumperku byly dva pomní-
ky – menší bludovská obec prodala (Hynkovi Kotrlému za 700 
korun) a uhradila z něj výlohy spojené s exhumací a převozem, 
druhý byl přenesen do Bludova, kde dodnes na Voglově hrobě 
stojí.
 Plány pro nově rozšířenou část hřbitova vypracoval zdar-
ma v létě 1928 starosta A. Svozil, aby se pohřbívání a cesty na  
staré části uvedly v soulad s novou částí hřbitova. Za Svozilova 
starostování byly přečíslovány domy – přečíslování spočívalo  
v tom, že byly nově očíslovány i výměnky („véměny“), kterých 
bylo 38 a mají vesměs čp. kolem 490-527).
 Alois Svozil se v průběhu svého starostenství pokusil stát  
ředitelem bludovské školy. Poté, co odešel do penze ředitel 
František Lehar, byl vypsán konkurz. Do toho se v roce 1929 
přihlásilo několik uchazečů, z nichž v prvním kole vybírala obec 
a místní školní rada. Na prvním místě přitom doporučila právě 
starostu A. Svozila. Okresní školní rada však vybrala zcela jinak 
– nejmenovala ani jednoho z těch, které na prvních třech místech 
doporučila obec, ale vybrala učitele z Rudy nad Moravou  
Metoděje Kubíčka. Konkurz byl ale zemskou školní radou  
zrušen; v nově vypsaném opět obec na prvním místě doporučila  
A. Svozila; okresní školní rada opět vybrala M. Kubíčka,  

kterého již tentokrát zemská školní rada v červnu 1930  
potvrdila. A. Svozil i přes neúspěch na škole zůstal.
 V době Svozilova starostenství vrcholil prvorepublikový  
rozvoj obce. Mezi lety 1921 a 1930 stoupl počet domů v obci  
z 380 na 512, tedy o čtvrtinu. V roce 1928 byl opraven obec-
ní dům (pozdější restaurace Rosso), podstatně rozšířeno veřej-
né osvětlení (z 5 světel na 24). V letech 1929-1930 byla (dnes 
bychom řekli, že z dotací) vybudována dešťová kanalizace 
ve středu obce (od kostela ke Krčmě) a namísto příkopů po 
obou stranách byly zřízeny chodníky. Farní kronikář Svozilovi  
v tomto směru přičítal největší zásluhy: „Nejvíce se o to zajímal  
p. starosta Svozil, který by z Bludova rád měl město.“ V těchto 
letech byly také postaveny domy mezi dnešním kulturním domem  
a Jednotou. Do stejné doby spadá založení a rozvoj lázní,  
s nimiž ovšem neměl Svozil ani obec nic společného.
 Není jasné, proč nebyl zvolen i po dalších volbách v roce 
1931. Každopádně národní socialisté měli jen dva mandáty.  
Starostou byl zvolen agrárník Petr Plod. Svozil v zastupitelstvu  
zasedal i po volbách v roce 1938. Do obecní politiky byl zapojen  
i po válce, kdy se objevil v jedné komisi MNV za lidovce.
 Svozil byl zapojen do obecního spolkového života – byl čle-
nem Spořitelního a záloženského spolku (Reifaisenka), včelař-
ského spolku, po druhé světové válce byl jednatelem Sokola.
 Podle některých vzpomínek byl silně antiklerikální. Alois 
Řežucha např. vzpomínal, že když šel jako ministrant o Veli-
konocích 1923 dopoledne klečet do farního kostela ke Kristo-
vu hrobu, Svozil jej po návratu do třídy chytil a hlavou tloukl  
o tabuli přesto, že mu odchod oznámil. Jeho odpor vůči Svozi-
lovi byl silný – nejenže kvůli němu odešel z bludovské měšťan-
ky na šumperskou reálku, ale také svého malého černého psa,  
kterého Řežuchův otec od někoho získal darem, pojmenoval 
Svozil. 
 Po přistěhování do Bludova bydlel s rodinou na Krčmě.  
V roce 1921 koupil od příbuzné manželů Mertových Josefy 
Mertové dům čp. 161 u zámku (dnes zde bydlí pan Holouš). 
V tomto domě měl svůj obchod jeho starostenský předchůdce 
František Krejčí. Zde žil až do své smrti.
 Byl třikrát ženatý. S první manželkou Boženou, která se  
narodila v roce 1887 v Oseku nad Bečvou, měl tři dcery  
– Jarmilu (narodila se v roce 1911 v Hrabové, provdaná  
Bendová v Ústí nad Labem), Ludmilu (narodila se v roce 1915  
v Bludově, provdaná Doubravová) a Věru (narodila se  
v Bludově, provdaná Šlezingerová v Prostějově). Pokud vím, 
v Bludově nežije žádný Svozilův potomek. Manželka Božena 
zemřela v roce 1932. Poté se znovu oženil s Marií Stonovou  
z čp. 46 (nar. 1894, dcera bývalého bludovského starosty Fran-
tiška Stona). Ta však již v roce 1935 (těhotná) zemřela. Poslední 
manželka Ludmila, roz. Staňková, která jej přežila, se narodila 
v roce 1904, svatba proběhla zřejmě až v roce 1948, děti spolu 
neměli.
 Alois Svozil zemřel 13. dubna 1964, pochován je na blu-
dovském hřbitově v jeho západní části – v hrobě, kde je dnes na 
pomníku napsána rodina Klimešova a Kolářova.

Prameny a literatura:
Kronika školní, započatá ve školním roce 1908/09, do roku 1940.
Pamětní kniha kostela a fary v Bludově, sv. II, 1901-1933, 
Římskokatolický farní úřad Bludov.
Pamětní kniha obce Bludova, sv. I, 1927-1957, 
Státní okresní archiv Šumperk.

Balík, S. st.: Nesplněný podnikatelský sen, Bludovan, 3/2009.
Březina, J.: Paměti obce Bludova, Bludov 1927.
Kösslerová, E. – Polách, D.: Bludov čp. 154 „Krčma“ Stavebně 
historický průzkum, duben 1996.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Pokračování příště
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Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice je církevní památka nachá-
zející se mezi kostelem a radnicí. V loňském roce byl restaurován 
a jeho obnova přispěla ke zkulturnění prostoru, zároveň také do-
šlo k prodloužení jeho životnosti snad o několik dalších desítek 
let. O restaurování této sochy bylo napsáno a řečeno již mnohé. 
Zastavme se ale u dvou detailů, na které ke dnešnímu dni nemá-
me jednoznačnou odpověď.
 První neznámou je datace vzniku tohoto sousoší. V církevní 
kronice pan farář Ermis zmiňuje… „kamenný sloup a na něm 
nejsvětější Trojice u vchodu na prostranství kol kostela z hor-
ní strany. Kámeň se drobí. Sloup tento býval dříve u Kostelíčku  
a snad r. 1844 převežen byl odtud a postaven u farního kostela. 
Že ho v dobrém budou držeti stavu zavázali se reversem ze dne 
4. března 1844 majetníci selských gruntů č. 38, 136, 57, 135, 50, 
39, 36, 52, 37 v Bludově. Revers také nebyl vtělen a nemá ceny.“ 
Pan farář Ermis tedy uvádí, že socha byla přemístěna z Kostelíku  
do vesnice snad r. 1844, což vypovídá o tom, že musela vznik-
nout ještě před rokem 1844.
 V průběhu obnovy v loňském roce byl na zadní straně pod-
stavce pod nápisem z roku 1914 objeven druhotně zakrytý nápis 
ZurEhreGotteserrichtetimJahr 1850 (Na počest Boha postaveno 
roku 1850). Nápis evokuje myšlenku, že by socha mohla po-

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice.

cházet právě z tohoto roku, datum ale také může označovat rok  
obnovy sloupu. Vzhledem k tomu, že informace o přemístění 
sloupu z Kostelíku není doložena a vychází pouze z ústního po-
dání zaneseného ve farní kronice, nelze žádnou z variant vyloučit.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice se v našem regionu na-
chází i na jiných místech. Téměř identický sloup je vystaven  
v Novém Malíně, ve Štítech (tato památka byla vystavěna v roce 
1807), v Herolticích (na památce je uveden rok výstavby 1825). 
Památka je hodnocena jako klasicistní s barokními vlivy.
 Uspokojme se tedy vědomím, že i „bludovský“ sloup  
pochází z rozmezí let 1800 – 1850 a že bližší odpověď nám  
zatím zůstane utajena.
 Druhou neznámou je dochovaný detail patrně erbovního  
znamení na dříku sloupu v čelním pohledu. Erb byl dle soudu 
restaurátora na pískovcový dřík nanesen olejovou barvou a s nej-
větší pravděpodobností již nebyl obnoven při restaurování slou-
pu v roce 1914. Podle bližšího ohledání restaurátorem se mohlo 
jednat o erb Žerotínů. Proč byl erb na dřík sloupu umístěn a kým 
a stejně tak proč a kým byl z dříku erb sejmut, nejsme schopni 
zodpovědět s jistotou.
 Nejrůznější hypotézy existují. My si však na odpověď ještě 
nějakou dobu počkáme….

Eva Kösslerová

Skautská Mikulášská besídka

Je tu 6. prosinec 2016 a s ním i dětmi milovaný Mikuláš. Na naši 
skautskou Mikulášskou besídku přišlo dětí mnoho a byly odhod-
lány se s ním setkat a potěšit jej svou naučenou básničkou. 
Celá besídka započala velkým přesunem židlí, neboť nás při-
šlo tolik, že jsme se na standardní počet míst nevešli. Potom 
jsme se pustili do zpívání koled, abychom dosáhli vánoční at-
mosféry. Naše besídka je dlouholetou tradiční akcí, na které se 
již léta hrají dětmi naučené scénky, divadla či jiná představení, 
která můžou  být tematická, ale nemusí. Postoupili jsme tedy  
v programu dále a zahájili jsme divadelní představení nejmlad-
ších členů.
 Ti hráli smíšenou pohádku skládající se z Červené karkulky 
a Hledá se Nemo. Na to, že scénku secvičovali pouze jednou na 
schůzce půl hodiny před besídkou, bylo to velmi působivé. Hráli: 
Martin, Štěpán, Amálka, Kačenka, Majda, Fáďa  a další.
 Potom na řadu přišli my - skauti. Měli jsme secvičenou  
televizní show, která bývá v televizi na Silvestra a jmenuje se Na 
stojáka. Myslím, že se nám to hodně povedlo. Nejlepší byl asi 
Lála v roli Karla Hynka jako borce a Štěpán s Frantou jako ko-
mentátoři hokejového zápasu pro hluchoněmé. Ostatní účinkující 
byli: Lukáš jako Karel Hynek - pobouřený řidič, Danča - Vtipná 
Danča, Šimon - moderátor, Táďa - bodyguard, a já jako Iva Paz-
derková - Blbá blondýna.

 Vystřídala nás starší vlčata, která měla scénku o maturit-
ní zkoušce. Ta byla velmi vtipná, jediný nedostatek či vada na  
kráse bylo čtení ze scénáře. Jinak to bylo super. V hlavních  
rolích účinkovali: Vojta V., Julča, Bára, Kája, Terka, Adam,  
Vojta Č. a Dan. Všichni herci odvedli skvělou práci. 
 Potom jsme se pustili opět do zpívání a mezitím nedočka-
vě vyhlíželi Mikuláše. Po chvíli přeci jen přišel a jako vždy měl  
s sebou pomocníky z pekla i nebe. Pár hrdinů se odvážně  
ujalo recitace či jiného přednesu básničky nebo písničky před 
Mikulášem, jiní však byli odneseni čertem a museli  se hodně 
snažit, aby dostali nějakou tu sladkost. Některá individua se  
pokoušela být vtipná tím, že komolila říkanky, které se mnoh-
dy ani nerýmovaly. To se však Mikuláši moc nelíbilo, a proto  
dostali ještě jeden pokus. Ten většinou dopadl úspěšně. Násle-
dujících dvacet minut jsme Mikuláše přesvědčovali, že jsme ne-
zlobili a že nás čert do pekla brát nemá a potom už nás Mikuláš 
opustil. Naštěstí všichni zůstali na Zemi a nikdo do pekla nešel. 
 Za tuto besídku jsme se dozvěděli něco málo o Mikuláši  
a s očekáváním, že tento nadmíru hodný biskup přijde příští rok 
znovu, odešli domů k maminkám. 

ses. Eliška Juránková
skautské středisko Františka Pecháčka Bludov

Bludovské zajímavosti aneb Jistě víte, že ……
……….ve farní kronice, psané panem farářem Ermisem, je na straně 147 pod čarou uvedeno: ….„Kromě výš uvedených  
křížů byly ještě dva dřevěné kříže, jeden u bývalého hřbitova v nové dědině a druhý na cestě k „zámečku“. Byly uhnilé a staré  
a vítr je povalil“……..

…….v čarodějnických procesech v období let 1680 - 1696 , kdy bylo upáleno 98 osob, není na seznamu upálených ani jeden 
člověk z Bludova ( Paměti obce Bludova, str.75)………………

….….ke dnešnímu dni je v Bludově uděleno 977 čísel popisných. V této řadě čísel jsou i čísla domů dnes již zaniklá;  
dle platného zákona není možné čísla opětně využívat. Čísla popisná se přidělují na stavební objekty sloužící k bydlení  
či podnikání; výjimku tvoří objekty k rekreaci, kterým jsou přidělována čísla evidenční………. - p
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Vilma Kalbáčová

Lucie Doleželová

Jakub Vlk

Viktorie Blanka Sündermannová

Tomáš Kuchař

Michaela Kotrašová

Marek Švesták Teodor Matuška
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Adriana Cikrytová Ema Valentová Jakub Chlubna

Martin Kuba Maxmilián Král Tadeáš Jelínek
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Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti - únor 2017
Kozáková Ludmila, Divišová Blažena, Langerová Helmtraud,
Matějčková Jana, Vichtová Drahomíra, Macek Alois,  
Janek František, Straková Anna, Strašilová Renata, Vykydal Josef, 
Daniel Josef, Kašpar František, Osladil Oldřich, Dvořáková Vlasta, 
Koutná Anna, Hojgrová Danuška, Černá Jiřina, Minářová Alena,  
Schauer František, Směšná Marie, Albrechtová Ludmila,  
Snášelová Božena, Komínek Eduard

   

   

Dne 7. ledna vzpomeneme 10. výročí  
úmrtí naší drahé manželky, maminky, 
babičky, prababičky 
Františky Kozákové
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel, synové František, Miroslav  
s rodinami a dcera Milena s rodinou.

Dne 23. ledna 2017 jsme si připomněli  
10. smutné výročí úmrtí naší drahé 
maminky, babičky a prababičky paní 
Heleny Kašparové
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 21.2.2017 oslaví své  
80. narozeniny náš tatínek,  

dědeček a pradědeček 

pan František Schauer.

Tati!
Přejem spoustu krásných chvil,

ať jsi stále plný sil.
Náladu vždy dobrou měj

a na nic si nezoufej.
Pevné zdraví, dobré vlny,

optimismu ať jsi plný.
Co k osmdesátce víc ti přát,

než to, ať chce se ti jen smát.
Štěstí ať tě objímá,
přeje celá rodina!

Vážení spoluobčané,

Vám, kteří letos oslavíte 70.narozeniny chci jménem SPOZu 
poblahopřát a pozvat Vás na společnou oslavu jubilea do obecního  

klubu a to 2. června 2017. Bližší informace obdržíte v pozvánce.
Za SPOZ Anna Znojová

Dne 9. ledna 2016 oslavila krásných 70 let 
nejhodnější paní Jarmila Minářová. 
Přejeme Ti mnoho zdraví, lásky a radostí
do dalších let. Dcera, manžel, zeť, vnučky  
a pravnouček.

„Život je těžká zkouška a jen ten, 
kdo jeho výzvu přijme, opravdu ví, co znamená žít.“
Dne 20.1 2017 oslavila 
paní Anežka Kotrlá své 75. narozeniny. 
Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání  
přeje celá rodina.

   

   

   

Milý tatínku!
Stále jsi nám všem pomáhal a nikdy do  
klína ruce neskládal. My Ti stále děkujeme  
a modlitbou vždy na Tebe vzpomeneme.
20.2. bys 100 let oslavil, byli bychom rádi, 
kdybys tady s námi byl.
Za tichou vzpomínku děkují synové  
Jan a František Indrovi s rodinami.

Kdo Tě poznal, ten Tě měl rád,  
uměla jsi pomoci, potěšit, rozesmát.
Dne 27.1.2017 to bude 5 let, kdy  
nás navždy opustila naše milovaná   
Mery Březinová
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Dne 2. února 2016 uplyne 5 let od úmrtí 
pana Oldřicha Čožíka
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Manželka Mirka, sestra Jana a děti  
s rodinami.

   Dne 1. února 2017 uplyne 1. smutné výročí 
od úmrtí mého syna  
Pavla Frolka.
S bolestí vzpomíná maminka, dcera Lenka, 
syn Ondřej a sestra Jana.

   Čas neúprosně letí a v srdci bolest zůstává. 
Dne 24. ledna 2017 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí naší maminky, babičky  
a prababičky paní  
Zdeňky Matějíčkové 
rozené Březinové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomenou dcera s manželem  
a vnoučata s rodinami.

Vážení občané.
I v letošním roce navážeme  na pásmo přednášek, které se budou 
konat v nové kapličce vždy jednou za dva měsíce. V letošním 
roce  chceme oslovit „ obyčejné lidi“, kteří svou prací, koníčkem 
či činem zviditelnili obec, pomohli svému okolí či jednotlivci. 
Patrně každý z vás by v této kapitole měl co nabídnout. Každý 
jsme individualita, všichni vytváříme hodnoty, které ať chceme či 
ne mají dopad na nás samé, na naše vědomí, na naše okolí.
 Přijďte si tedy poslechnout příběhy některých, přijďte se  
zeptat a přijďte se s námi pobavit.
Na jednotlivé přednášky srdečně zve Nadace  
Karla staršího ze Žerotína.

Pásmo přednášek
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   Odešel jsi tiše, umlkl hlas,
Utichly kroky,
Ale tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 10.1.2017 jsme vzpomenuli  
31.nedožité narozeniny a zároveň uplyne  
v květnu 13. výročí úmrtí pana  
Rosti Klimeše.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte. S láskou 
vzpomíná maminka, bratr a kamarádi.

   Ztichlo srdce otcovo,
odešlo už spát,
zůstaly jen vzpomínky
a vděčnost na stokrát
Dne 6. ledna 2017 jsme vzpomenuli 
nedožitých 96. narozenin našeho tatínka, 
pana Aloise Macka
Maminky neumírají,
maminky jenom usínají,
aby se každé ráno probouzely
ve vzpomínkách svých dětí
Dne 19. ledna uplynulo 5 smutných roků,  
co odešla naše maminka, paní
Ludmila Macková
Za tichou vzpomínku děkujeme všem,  
kdo jste oba znali a měli rádi… S úctou  
a láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.

   Čas ubíhá a nevrací co vzal,
Jen vzpomínky zůstávají dál.
10.2.uplyne druhé smutné výročí, kdy 
zemřel pan Oldřich Kašparec
Kdo ho znal, vzpomene.
Manželka, dcera a syn s rodinami.

AKCE V ÚNORU 2017

3. – 4.2. HAWAI PÁRTY - AKCE MĚSÍCE
KDO MÁ TÉTO MRAZIVÉ ZIMY UŽ DOST, AŤ DORAZÍ NAVODIT  
SI TYPICKOU LETNÍ ATMOSFÉRU - LETNÍ HITY, LETNÍ DRINKY,  
HAVAJSKÉ VĚNCE, PIŇA COLADA V KOKOSU. ZA DVA MÍCHANÉ  

NÁPOJE OBDRŽÍTE HAVAJSKÝ VĚNEC. 

10.2. OBECNÍ PLES + DOMINO DISCO 

11.2. VESELÁ HODINKA
OBLÍBENÁ AKCE, PO VYHLÁŠENÍ VESELÉ HODINKY, CELÝCH 60 MINUT 

VEŠKERÝ SORTIMENT SE SLEVOU 50%

17. - 18.2. KRÁLOVSKÁ ABSINTH PÁRTY 
ABSINTH JE PITÍ KRÁLŮ, DEJ SI PANÁKA ABSINTHU NEBO B 52  

A STAŇ SE KRÁLEM I TY. AKCE 1+1 ZDARMA

24. – 25.2. CHUPITO PÁRTY   
PO CELÝ VÍKEND MÍCHANÝ NÁPOJ CHUPITO V AKCI ZA 20,- KČ

26.8. – 4.9.2017
Cena 5 800,- Kč

Nástupní místa: 
Šumperk hotel Grand 13:00 hod.

Zábřeh poliklinika 13:30 hod.
Možnost nástupu po trase dle dohody

Autobus zůstává s klienty v místě.
Autobus je možno využít i pouze pro soukromou dopravu  

do Chorvatska – smluvní cena s řidičem.
V ceně je zahrnuto:

doprava zájezdovým autobusem  
/klimatizace, WC, bar, video/, 7x ubytování,

pobytová taxa
V ceně není zahrnuto zdravotní pojištění.

Hmotnost zavazadel max. 20 kg – váhu je nutno dodržet.

V místě pobytu je možno zajistit:
výlety lodí – Duba, Divna

výlety autobusem – Dubrovník, Korčula, Orebic
S přihláškou do 30.7. je nutno zaplatit zálohu 2 000,- Kč

Více informací a přihlášky:
Černochová Alena tel.: 732 351 184

Spáčil Zdeněk tel.: 608 834 221
Kancelář KD Bludov tel.: 583 238 177

POLOOSTROV PELJEŠAC

TRPANJ
Chorvatsko



Hanka Mösnerová alias BOBINA,
za přispění Kulturního domu Bludov

pořádá

XI.PLES OTEVŘENÝCH SRDCÍ

PRO HANDICAPOVANÉ, 
VOZÍČKÁŘE A SENIORY
v pátek 24.února 2017 od 14 hod. 

v Kulturním domě v Bludově 
 

Vstupné 70,-Kč/ osoba ( i doprovod ) 
V ceně je zahrnuta večeře. 

K tanci a poslechu bude hrát

DJ TATAMUJ
Plesáním provází BOBINA

Sponzoři: Olomoucký kraj, nemocnice Šumperk,  
Luana Šumperk, Agel, Hotel Dolte Sobotín,paní Hnyková, paní Bučková, 

…..( případní sponzoři budou doplněni).
a KAMARÁDI OTEVŘENÝCH SRDCÍ

Počet klientů + doprovod nahlaste do 15.2.2017 
na číslo 777 212 560 nebo na email:
kamaradiotevrenychsrdci@seznam.cz Čtyřdenní zájezd

Léčebné lázně Bük jsou jedny  
z nejznámějších a nejpopulárnějších 

 lázní v Evropě, ležící v blízkosti rakouských hranic v nadmořské 
výšce 150 m. Nabízí 27 bazénů. V léčebných bazénech je teplota 
vody 32-38°C, teplota vody v plaveckých bazénech je 26 a 28°C,  

dále nabízí tobogány a jiné, ale také odpočinek a relaxaci.  
Je zde široký výběr aktivit pro všechny generace.  

Ubytování je v Apartmánovém hotelu v dvoulůžkových  
pokojích s příslušenstvím a polopenzí.

Termín: 20.4. – 23.4.2017
1. den – odjezd z V. Losin od hotelu Praděd v 7:00 hod.,  

Šumperk Grandhotel 7:15 hod., možnost nástupu  
po trase (nástupní místa jsou i místa výstupní)
Po příjezdu ubytování v Apartmánovém hotelu,  

který sousedí s areálem lázní
2. a 3. den – pobyt v termálních lázních Bük,  

vzít s sebou – plavky, pantofle, župany
4. den – odjezd zpět v odpoledních hodinách

 Příjezd kolem 18:00 – 19:00 hod.

CENA: 4.500,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu záj. Autobusem, 3x hotelové  
ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenzi,  

vstup do bazénů, lázeňský poplatek
S přihláškou je nutno zaplatit zálohu 2.000,- Kč

Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění
Cena závisí od sezony

Informace a přihlášky do 25.3.2017
Černochová Alena, tel.: 732 351 184

Spáčil Zdeněk, tel.: 608 834 221
KD Bludov, tel.: 583 238 177

Maďarské termální lázně Bükfürdő

DĚTSKÁ JÓGA
obnovuje svoji činnost v KD Bludov

Od 2. února 2017  
každé pondělí od 17:00 hod.

Vhodné pro děti od 6 do 12 let
S sebou: volný oděv, ručník, pití

Bližší informace a přihlášky na tel.: 606 724 997
Těší se na Vás Štolcová Alena

Dne 20.1.2017 se uskutečnil již tradiční hasičský ples SDH 
Bludov. Na něm nechybělo již tradiční vystoupení našich  
hasičů, bez kterého si náš ples už neumí nikdo ani představit. 
I díky němu je náš ples vždy úspěšný a stal se vyhledávanou 
zábavou.
 Je třeba poděkovat především všem našim sponzorům, 
bez kterých by pořádání plesu nebylo možné. Dále pak všem, 
kteří se na pořádání plesu podíleli a pak samozřejmě všem 
vystupujícím hasičům a jejich „rejžovi“ Mileně Sobotkové,  
ti všichni to pro vás dělají rádi a s láskou…))
/video z vystoupení 2017 a i z ostatních je možno zhlédnout 
na našich stránkách SDH Bludov/

Za výbor SDH Bludov Lenka Strouhalová

Hasiči - poděkování
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Po tříkrálové sbírce si v posledních letech připadám jako Karel 
Gott na Zlatém slavíku – vždycky bývám příjemně překvapen 
a říkám, že jsem takový výsledek nečekal. Ale věřte mi – sku-
tečně bývám skeptický. Letos tomu výrazně nahrávalo počasí. 
Když jsme v pátek večer před sbírkou v klubovně instalovali 
nová kamna a vysekávali větší díru do komína, venku padaly 
teploty hluboko pod nulu. Zcela vážně jsme přemýšleli o tom, 
co budeme dělat, když se nás v sobotu ráno sejde jen pár, když 
rodiče nepustí děti. 
 První překvapení přišlo ráno při příchodu ke klubovně  
– ačkoli teploty spadly až k mínus dvaceti (z některých míst  
Bludova hlásili dětští koledníci dokonce mínus dvacet dva),  
nakonec nás bylo třiatřicet. Díky tomu jsme mohli vytvořit  
plných dvanáct skupin (tři šly jen po dvou členech - proto,  
abychom byli v těch mrazech co nejdřív hotoví. Ranní nízké 
teploty měly jednu výhodu – když bylo v poledne na horním 
konci u Kulhajů u potoka „jen“ mínus dvanáct, přišlo nám, že je 
vlastně už teplo.
 Druhé překvapení přišlo po sečtení výsledků naší bludovské 
štědrosti. Letos se v Bludově vybralo 80.110 Kč, tedy o cca 
8.700 Kč více než loni.
Výsledky sbírky v Bludově
V průměru na jednoho obyvatele Bludova to vychází na 26 Kč. 
V roce 2016 se v Bludově vybralo 71.461 Kč, 2015: 67.830 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 sedmnáct ročníků sbírky vybralo  
v Bludově  816.125,80 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 2.155.392 (o cca 100.000 Kč více než loni), v olomouc-
ké arcidiecézi přes 25 milionů Kč, v celé ČR cca 100 milionů Kč 
(ještě není sčítání zcela uzavřeno).

 V Sudkově se vybralo 12.687 Kč (11 Kč na obyvatele),  
v Postřelmově 79.062 Kč (25 Kč/obyv.), v Chromči 22.678 Kč 
(40 Kč/obyv.), v Bohutíně 15.111 Kč (20 Kč/obyv.), v Rudě nad 
Moravou 58.241 Kč (22,5 Kč/obyv.), v Novém Malíně 70.510 
Kč (20,50 Kč/obyv.), ve Velkých Losinách 79.599 Kč (30 Kč/
obyv.) a v Šumperku 91.212 Kč (3,50 Kč/obyv.). V absolutním 
objemu se víc než v Bludově vybralo v šumperském okrese 
pouze v Zábřehu, Mohelnici a Šumperku. Pokud by se udržel 
bludovský nárůst, za rok či za dva můžeme vybrat víc než celý 
Šumperk.
 Shrnuto – letošní tříkrálová sbírka se zapsala do naší histo-
rie mnoha způsoby. Koledníci budou i po letech vzpomínat na  
neskutečnou zimu, v níž koledovali. Všechny nás může hřát 
štědrost, kterou jsme projevili. Dospělí dávali krásný příklad  
koledujícím dětem, že jim není lhostejné lidské neštěstí, nemoci  
a bída, jež pomáhá sbírka mírnit. Vřelá přijetí, přání všeho dob-
rého do nového roku, křídou psaná požehnání na dveře domů… 
z toho všeho lze mít radost. I z toho, jak nedočkavě na nás mnozí 
z vás čekají, že se z koledy stala skutečná krásná každoroční 
povánoční tradice.
 Velké díky patří organizátorům – hlavnímu bludovskému  
koordinátorovi Petru Juránkovi; dospělým vedoucím tříkrálo-
vých skupinek a malým koledníkům. Skláním se před rodiči dětí, 
že skautům natolik věří a berou naši službu natolik vážně, že 
děti ve velkém mrazu pustili koledovat. Konečně patří velký dík 
všem dárcům – těm, kteří dávají ze svého nadbytku, ještě větší 
těm, kteří dávají ze svého nedostatku.
V novém roce 2017 vám všem vše dobré přeje

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce skautského střediska Františka Pecháčka Bludov

Fotky: (autor fotografií: Karel Směšný)

Tříkrálová sbírka 2017 – vykoledováno přes 80 tisíc korun

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

si Vás dovoluje pozvat na přednášku 
vedoucího Katedry politologie Fakulty sociálních  

studií Masarykovy univerzity
doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D.

Bludovské soudní procesy 
s odpůrci komunismu

spojenou s videoukázkami
Kdy: ve středu 15. února 2017 od 11:30 

Kde: základní škola, nová budova
Přednáška se uskuteční jako připomenutí  

si smutného výročí „Vítězného února 1948“
Všichni jste srdečně zváni
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ZŠ Bludov

Čertovská vybíjená
V pátek 4. 12. se na ZŠ Šumavská v Šumperku uskutečnil  
tradiční předvánoční turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd 
základních škol ze Šumperka a okolí. Hrálo se sytémem každý 
s každým. Tým naší školy nenašel mezi družstvy ostatních 
základních škol jediného přemožitele a bezkonkurenčně  
zvítězil. Všem hráčům gratuluji ke skvělému sportovnímu  
výkonu a děkuji za reprezentaci školy.

M. Kociánová 

 Mezi daší oceněné patří Alexandra Krejčí • Karolína 
Schauerová • Eliška Stebnická • Ester Stebnická • Amálie 
Vojteková • David Kubíček • Tomáš Kubíček • Lucie 
Opravilová • Ondřej Špička • Jakub Hájek • Matěj  
Markovský • Lukáš Holinka • Daniel Špička • Karolína 
Unzeitigová • Karolína Čožíková • Michaela Maturová • 
Tereza Filipová • Tereza Ondráčková • Jan Kvapil • Štěpán 
Vojtek  •  Ondřej Musílek.

 Vladimíra Horáčková

Den Slabikáře
Dne 22. listopadu se knihovna v naší základní škole zaplnila  
dětmi z prvních tříd. Důvodem bylo slavnostní předávání 
Slabikáře. Poznáváním probraných písmen, slabik a jedno-
duchých vět se děti rozloučili s učebnicí Živá abeceda. Některé 
děti přednesly básničky.
 S velkou chutí a radostí se dáme do čtení první opravdové 
knihy a tou je Slabikář.

Irena Dokoupilová a Jarmila Březinová

Stonožková mše a předání cen za soutěž “Věda, která léčí”
V pátek 2. prosince se od 11 hodin v Katedrále svatého Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze uskutečnila již tradiční slavnostní  
mše svatá věnovaná hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Mši 
sloužil pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik 
kardinál Duka O. P. Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, 
nechyběl náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef  
Bečvář, ředitel Fakultní nemocice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, 
Ph.D., přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň  
prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., rektor Západočeské 
univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan 
Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni 
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., advokát JUDr. Jaroslav 
Svejkovský, příslušníci AČR, se kterými Stonožka v průběhu let 
spolupracovala, a mnoho dalších.
    Paní Běla zde předala řediteli Fakultní nemocnice v Plzni 
MUDr. Vaclavu Šimánkovi symbolický šek na 500 000,- Kč, 
kterými podpořily stonožkové děti společný projekt výzkumu 
léčby Crohnovy choroby, na němž se podílí Dětská klinika 
Fakultní nemocnice Plzeň a Fakulta aplikovaných věd ZČU 
Plzeň. 
    Po ukončení mše se v Arcibiskupském paláci sešli vítězové 
výtvarné a literární soutěže “Věda, která léčí”, aby převzali 
ocenění za svá soutěžní díla. Děti pak měly možnost prohlédnout  
si nádherné reprezentační prostory paláce.
    Diplomy a ceny převzali v Arcibiskupském paláci také dva  
žáci naší školy – Jan Holinka ziskal Cenu kardinála Dominika 
Duky  a Lucie Ženčáková získala Cenu Běly Jensen. 
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Předvánoční čas ve školní družině
Mikulášské odpoledne proběhlo v tělocvičně, na programu  
byly štafetové závody družstev, točení s obručemi a míčové hry. 
Pro starší děti jsme připravili soutěže, při kterých musely využít  
i svých znalostí a logického myšlení.
 Vánočního turnaje v pexesu se zúčastnilo 42 dětí ze všech 
oddělení školní družiny. 
V kategorii 1. a 2.třída:  1. místo Dominik Paraska 2.B
  2. místo Milan Příhoda 2.B
  3. místo Eliška Stebnická 2.A
V kategorii 3. - 5.třída: 1.místo Markéta Nedomová 5.A
  2.místo Sára Moravcová 4.B
  3.místo Adéla Navrátilová 3.A

Soňa Nikolovová
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Olomoucké Bienále
V loňském kalendářním roce jsme se zúčastnili soutěže  
Olomoucké bienále. Jde o  tradiční olomouckou soutěžní 
přehlídku dětského výtvarného projevu, která již vešla do 
povědomí široké veřejnosti.
 V prosinci jsme obdrželi vyhodnocení s pozvánkou na 
vernisáž. V I. kategorii (6 – 9 let) jsme získali Čestné uznání  
za soubor keramiky.
 Autory originálních děl byli: Marek Lah, Karolína 
Schauerová, Nicol Jurenková, Eliška Stebnická, Ester 
Stebnická, Amálie Vojteková, Matěj Markovský, Jakub Hájek, 
Lukáš Holinka, Ondřej Ston, Daniel Špička, Ondřej Špička, 
Štěpán Polášek, Jan Holinka, Karolína Juránková, Tomáš 
Kubíček, Tereza Filipová, Karolína Čožíková, Lucie Opravilová.
 Ve II. kategorii (10 – 12 let) obdržel 1. CENU Tobiáš Kříž   
za svou originální “AUTORSKOU KNIHU”.
Vernisáž výstavy se uskutečnila 4.1. v GALERII PODKROVÍ  
– KONVIKT UC UP OLOMOUC.
Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci!

Vladimíra Horáčková

Keramika – kroužky
V Keramickém kroužku se děti učí pracovat s hlínou, tvořit  
pěkné a netradiční výrobky, seznámují se s modelářskými 
technikami, glazováním i engobováním. Rozvíjejí tak nejen 
jemnou motoriku a manuální zručnost, ale díky souhře rukou  
se jim zlepšují mozkové funkce a do práce se zapojují obě 
hemisféry. Práce s hlínou jim přináší radost, osobní uspokojení 
a možnost sebevyjádření. Naučí se realizoval svoje záměry, 
vyzkouší si možnosti kamické hmoty, vytvářejí vlastní šablony.  
Z kroužku Keramiky si každé dítě odnese domů i spoustu  
krásných výrobků.
 A o tom, že jsou děti velmi šikovné, se mohli přesvědčit 
všichni, kteří navštívili vánoční trhy v oranžérii. Zde byla  
k vidění tradiční prodejní výstavka dětských prací.

Vladimíra Horáčková

Poděkování
V lednu letošního roku jsem obdržela dopis z Fakulty  
aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Dopis 
byl zaslán děkanem fakulty aplikovaných věd doc. RNDr.  
Miroslavem Lávičkou, Ph.D. Pan děkan vyjádřil poděkování  
za naši účast v soutěži “Věda, která léčí”.
 Cituji: “Vážená kolegyně, dovolte mi, abych Vám jménem 
Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni  
a zejména jménem výzkumníků ze společného týmu našeho 
výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační 
společnost a Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, kteří se 
věnují vývoji aplikace, jež bude napomáhat v diagnostice, léčbě, 
a především výzkumu Crohnovy choroby u dětí, poděkoval za 
příkladné zapojení dětí z vaší školy do výtvarné soutěže “Věda, 
která léčí”. Tato výtvarná soutěž, kterou iniciovalo hnutí Na 
vlastních nohou – Stonožka, významně přispěla k financování 
projektu, jenž spojuje lékařský výzkum a inovativní informační 
technologie a jehož cílem je přinést cenné poznatky k dosavadním 
možnostem léčby a ke zlepšení péče. I díky vašim stonožkovým 
dětem se během krátké doby podařilo vybrat neuvěřitelnou  
sumu 500 000 Kč, která bude účelně použita na podporu  
výzkumu zmiňované zákeřné nemoci.”
 Pan děkan srdečně poděkoval všem, dětem i pedagogům, 
kteří se soutěže zúčastnili. Také jsme dostali pozvání k návštěvě 
prestižního výzkumného centra NTIS, kde se špičkový výzkum 
odehrává.

Vladimíra Horáčková

Velký školní turnaj v SUPERFARMÁŘI
Tato hra má velký počet příznivců, a tak se stalo tradicí u nás 
ve školní družině, pořádat každoročně velký turnaj pro všechny 
zájemce. Letos se přihlásilo 62 dětí a z toho se 22 probojovalo do 
finálového turnaje.
Výsledky :  1. místo Tomáš Morávek 3.A
 2. místo Štěpán Polášek 3.A
 3. místo Karolína Unzeitigová 4.B
 4. místo Nicol Jurenková 2.B
   Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD
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Jak to bylo na Mikuláše
V pondělí 5. prosince přišel ten dlouho očekávaný den. Do MŠ 
zavítala početná zlobivá čertí návštěva vedená dvěma Mikuláši 
a spoustou andělů. Po roce  se přišli podívat,  jak kluci a holky 
z mateřské školky zvládali své dětské povinnosti. Velká Kniha 
hříchů i letos prozradila koho pochválit, ale i ty, kteří zlobili, 
neuklízeli si po sobě hračky a byli vybíraví v jídle. Děti se na 
Mikuláše a čerty připravily vskutku pečlivě. Vzorně seděly na 
židličkách, přednášely básničky a zpívaly písničky. A jen a jen 
slibovaly, že příští rok už budou jen a jen hodné. A andělé uvěřili  
a nadělovali vánoční balíčky.
 Pak se celé čertí a andělské společenství vydalo do školy.  
I tam se totiž najdou děti, které zlobí, ale jen některé. Čerti na 
chodbách řinčeli řetězy, ve třídách bylo plno hluku, sem tam  
i nějaká slzička ukápla. Někteří zlobivci se tak pevně drželi 
židliček, jen aby si je čert neodnesl. Čerti jsou prostě čerti, nikdo 

neví, co se dá od nich očekávat. A tak jen pevně věříme, že příští 
„účtování“ už bude jen o samé chvále.
 Já děkuji deváťákům za pečlivou přípravu, skvělé maskování  
a vzorné vystupování.

Mgr. Alena Bauerová

Jak jsme vítali nový rok na Brusince

Stalo již tradici vítat příchod nového roku na kopci Brusná. Schá-
zíme se především „dolňáci“, ale přicházejí také další příznivci 
silvestrovských a novoročních procházek. Ochotni kamarádi 
připraví trochu suchého dříví,  další polínka si přinesou ostatní 
příchozí. U ohýnku vzpomínáme na to, co jsme v uplynulém 
roce prožili a hlavně, co očekáváme od roku nastávajícího. 
Očekávali jsme, že tak jako obvykle, bude z Brusinky krásný roz-
hled na všechny světové strany a že si užijeme silvestrovských  
ohňostrojů v širokém okolí. Ale letos nám bohužel počasí nepřálo  

Sbírka pro Stonožku pokračuje (celý rok)
Pokračujeme ve sbírce dětského oblečení (do 6 let), obuvi, 
hraček, dětské kosmetiky, sportovního vybavení, školních 
a kreslících pomůcek i potřeb na volnočasové aktivity. 
Věci jsou určeny pro potřeby dětských domovů, stacionářů  
a azylových domů. Vše je možné odevzdat třídním učitelům 
nebo přímo V. Horáčkové. Za vše, co odevzdáte, velice 
děkujeme.

Boček E.  Aristokratka na koni
Olsson, L.  Sonáta pro Miriam
Rickstand, E.  Tiché dívky
Váňová, M.  Nebýt sám
Boučková, T.  Život je nádherný
Womack, G.  Malíř vzpomínek
Viewegh, M.  Melouch
Hájíček, J.  Dešťová hůl
Jakoubková, A.  Kdo jinému jámu kopá…
Young, W.  Eva
Keleová-Vasilková  Vůně života
Robb, J.D.  Totožnost neznámá
Carrington, A.  Jeziva
Moriarty, L.  Tři přání
Doerr, A.  Sběratel mušlí
Mankell, H.  Pátá žena
Robson, J.  Měsíční svit nad Paříží
Chapman, M.  Dívka beze jména
Aleksijevič, S.  Zinkoví chlapci

Nové knihy pro zimní čtení
Kasiki, S.  Peklo jménem Rakká
Žerebcová, P.  Deníky Poliny Žerebcovové
Slaughter, K.  Démoni
  Genesis
  Kriminálník
  Město policajtů
May, P.  Umrlčí cesta
Moyes, J.  Než jsem tě poznala
  Život po tobě
Gilbert, E.  Jíst, meditovat, milovat
Cunningham, I.  Domov na konci světa
Davouze, M.  Loď v Bretani
Jonášová, V.  Berlíňanka
Lambert, K.  Dům žen bez mužů
Nesvadbová, B.  Laskonky
Cabicar, M. M.  Dítě školkou povinné
Hartl, P.  Okamžiky štěstí
Fuchsová, I.  Co žena nikdy neřekne  
  a muž nikdy neudělá

Kessler, L.  Děvky války
Krechler, J.  Kočky a kočičáři
Suchá, R.  To budete čubrnět
Miler, Z.  Krtek a zimní radovánky
Rosen, L.  Mimoni
  Ledové království
Tesařová, O.  Marcel a Felix
Svobodová, J.  Supermana
Grimmichová, A.  30 dárků od srdce
Ščerbová, J.  Cardmaking
Sýkorová, L.  Pletení na rukou
Zbigniev Czendlik  Postel, hospoda, kostel
Tombak, M.  Cesta ke zdraví
Plešinger, V.  Na střeše Afriky
Horálek, P.  Dobytí jižního  
  hvězdnatého ráje
Šimíček, M.  Bajkal
Plešinger, V.  Peru pod kůží
Vlk, V.  Krvavé dozvuky války

HOLINKOVÁ STANISLAVA

a hustá mlha nám tento prožitek znemožnila. Přesto asi 80  
přítomných, včetně dětí a čtyřnohých miláčků, určitě neby-
lo zklamáno. Bludovští ochránci přírody rozdávali horký punč,  
každý si také přinesl trochu ostřejšího moku a tak se o půlnoci 
otvíraly lahve sektu.  Popřáli jsme si navzájem šťastný nový rok  
a pomalu jsme se rozcházeli do svých domovů. A věříme, že se 
nejpozději opět na silvestra na Brusince ve zdraví a spokojenosti 
sejdeme.

Milan Klimeš
předseda ZO Českého svazu ochránců přírody Bludov

Kulturní dům Bludov připravuje výstavu Můj koníček. 
Tato výstava se v minulých letech setkala s velkým zájmem jak návštěvníků, tak i vystavovatelů. 

Obracím se na všechny, kteří by se chtěli výstavy zúčastnit jako vystavovatelé 
s ukázkami svých sbírek a výrobků, aby se co nejdříve přihlásili 

v Kulturním domě Bludov, tel.: 583 238 177, 736 609 734, kulturni.dum@bludov.cz
Jedná se o všechny druhy koníčků – sběratelství, výtvarné práce, ruční práce, modelářství atd. 

Výstava bude zahájena 11. května 2017.
Děkuji A.Z.
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Poděkování: 5. ročník Vánočního šachového turnaje o putovní pohár starosty obce Bludov

Účastnilo se na šedesát osm hráčů z celé republiky. Děkujeme 
starostovi Pavlu Stonovi, vedoucí kulturního domu a všem  
sponzorům z Bludova a ze Šumperka, že nám pomohli turnaj 
uskutečnit.
Pořadí:
1. Valenta Vít  TJ Sokol Velké Losiny
2. Karlík Vladimír  Slavia Kroměříž
3. Kapusta Petr  Slavia Kroměříž
Nejlepší žena: Hartingerová Martina
Nejstarší účastník: Janda Stanislav
Nejmladší účastník: Nedomová Markéta
Pořadí Bludov:
1. Hlásný Karel
2. Frank Martin
3. Strašil Vladimír

Nejlepší žena: Hartingerová Martina Nejmladší účastník: Nedomová Markéta Nejstarší účastník: Janda Stanislav

Děkuje Jaroslav Dobeš
foto: J. Baslar, J. Dobeš
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BluTu 2016

Rok 2016 byl již druhou úspěšnou sezónou party bludovských 
seniorů – turistů. Společně jsme uskutečnili 14 pěších výletů 
nejen kolem Bludova, ale prošli jsme se kolem horní nádrže  
Dlouhé Stráně, ochutnali pivo či borůvkové knedlíky na Paprsku, 
prolezli zříceninu Nový Hrad, opekli si špekáčky u rybníka 
Sychrov. Čtyřikrát jsme si vyjeli na kolech ( exkurze na letišti 
v Šumperku, jelení obora v Raškově, přehrada Bušínov, lázně 
Velké Losiny), společně si pochutnali na svatomartinské huse 
po vycházce bludovskými  uličkami. Sezónu jsme zakončili  
výletem do Loštic s největší účastí 36 osob. Tam jsme navštívili 

památník Adolfa Kašpara, Muzeum tvarůžků a prohlédli si 
Loštický betlém řezbáře Jaroslava Beneše. I s posezeními  
v bludovském obecním klubu bylo celkem 23 akcí s průměrnou 
účastí 15 a hlavně vše v příjemné a pohodové atmosféře. 
 Doufám, že rok 2017 bude turisticky stejně úspěšný jako  
ten minulý, tak jen hodně zdraví a na závěr slova Jana Wericha:
„Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy 
dnové, kdy to bude daleko horší: budeš chtít a pak už nebudeš 
moci.“     
                                               Jiřina Klimešová 

Pomněnka ze Šumperka děkuje za pomoc

Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří 
se zúčastnili Adventních koncertů v Bludově  
a formou dobrovolného vstupného přispěli na 
činnost naší organizace. Bohužel jsme se posled-
ního adventního koncertu nemohli ze zdravotních 
důvodů zúčastnit a našim přispěvatelům tak 
osobně poděkovat. Výtěžek z koncertů v hodnotě 
10 400 Kč bude použit na vybavení nových  
prostor dílen, kde v budoucnu získají práci lidé  
se zdravotním postižením. Všem lidem dobré 
vůle děkujeme a přejeme do nového roku hodně 
zdraví, štěstí, lásky a pohody.

Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová
ředitelka Pomněnky Šumperk
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