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Bludovan

Bludovští hasiči v MŠ     Přání ke dni maminek
Měsíc květen je symbolem lásky, štěstí, 
nového života i naděje. Láska může mít 
mnoho podob a odstínů, ale to nejsilnější  
a nejvřelejší pouto v nás roste již od pe-
řinek, a to k naší nejmilejší mamince, 
která oslavila svátek druhou květnovou 
neděli. Touto cestou přišlo několik dětí  
z MŠ poblahopřát do penzionu důchodců 

všem babičkám. Děti si připravily pás-
mo krátkých básniček a písniček. Dou-
fáme, že děti svým projevem potěšily  
a rozveselily nejedno srdíčko babičky či 
dědečka. Budeme se těšit na další vřelé 
pozvání. Děti z MŠ.

                     Za kolektiv MŠ zapsala 
Andrea Kouřilová

Foto: Věra Bednářová

Výzva bludovským občanům  
- propagační předměty obce

Komise kulturní, mládeže a sportu 
Rady obce Bludov projednávala na své 
květnové schůzi otázku propagačních 
předmětů obce Bludov. Rádi bychom 

jejich nabídku rozšířili o věci  
každodenní potřeby pro sport apod. 

Bylo by dobré, kdyby  
se do celé záležitosti zapojili  

i bludovští občané.

Máte-li nápady na zajímavé nové  
propagační předměty obce,  
sdělte je do 31. srpna 2017  

do kulturního domu – osobně,  
písemně do schránky či mailem:  

kulturni.dum@bludov.cz 

Na podzim bude komise o těchto  
nápadech jednat a vybere z nich ty, 

které budou zajímavé a finančně  
uskutečnitelné. Poté bude bludovská 

veřejnost ještě jednou oslovena  
s výzvou o grafické zpracování  

vybraných nápadů.
Stanislav Balík ml. 

Koncert Libora Janečka 31.5.2017

Operetní skříňka s líčidly 28.5.2017

A
ut

or
 f

ot
og

ra
fií

: 
M

iro
sl

av
a 

K
ul

ha
jo

vá

F
ot

o 
J.

 B
as

la
r

Foto J. Baslar



Bludovan 2

Bludovan 6/2017

Skautský Svojsíkův závod 2017 – krajské kolo

Ve dnech 2.-4. června 2017 proběhlo krajské kolo Svojsíkova  
závodu. Tento rok proběhl závod v obci Otaslavice v okrese  
Prostějov - byl pořádán skautským střediskem Járy Kaštila  
Prostějov. Většinou mívá každé kolo nějakou tématiku a bylo 
tomu tak i teď, závod se převážně týkal inovovaných skautských 
odborek (odznaky zdatnosti - atlet, trubač, knihvazač). V po-
sledních letech se do Svojsíkova závodu mezi ostatní moduly 
zařadil i modul předzávod, kde byl úkol pro družinu vymyslet  
a sepsat novou skautskou odborku, která se nenachází mezi  
nově představenými.
 U bludovské klubovny se sešla skoro kompletní družina  
Lišáků (která se umístila v květnu třetí v okresním kole) v plné 
polní, aby vyrazila reprezentovat naše středisko a skauting  
vůbec v kole krajském. A namířeno jsme měli právě do Otasla-
vic. Taky si říkáte, co to je nebo kde to je? My jsme měli stejný 
problém a z toho vyplývala i doprava. Moc pěkné spoje jsme 
tedy neměli a na včasný příjezd vlaků jsme štěstí také neměli.  
 Po příjezdu na útulnou louku kousek za Otaslavicemi pro  
družinu začal modul Přežití. Kluci měli postavit stany a zabydlet  
se v nich. Dále k mému udivení byl volný program.
 Nadcházející den proběhl modul Závod, kdy družiny hro-
madně odstartovaly a za daný čas musely stihnout proběhnout 
co nejvíce stanovišť a nasbírat co nejvíce bodů. Po dlouhé če-
kací době, která nebyla v plánech pořadatelů, následoval modul 
Brány, kde se prověřují znalosti jednotlivých členů družiny - na 
rozdíl od modulu Závod, kde se prověřuje družina jako celek.  

INFORMACE O SBĚRU PET VÍČEK A KŮRY V MŠ

I letos jsme se zapojili do soutěže „Nakrmte Plastožrouta,“ kde 
jsme po celý školní rok 2016/2017 sbírali víčka od PET lahví. 
Rodiče s dětmi měli letos nelehký úkol, protože jednotlivá víčka 
museli třídit dle barev. Někteří si víčka podle barev roztřídili 
doma a jiní zase třídili až v MŠ do příslušných barevných boxů. 
A jak se nám dařilo? Posuďte z následující tabulky  

 A protože jsme i MŠ s environmentálním zaměřením, tak 
již už několikátý rok sbíráme pomerančovou, mandarinkovou  
a citronovou kůru. V tomto sběru soutěžily jednotlivé třídy  
a vedly si následovně:
1. místo: MOTÝLCI 39,0 kg/1,52 kg na 1 dítě
2. místo: PAPOUŠCI 20,5 kg/1,46 kg na 1 dítě
3. místo: MYŠKY  32,5 kg/1,35 kg na 1 dítě
4. místo: VČELKY 29,5 kg/1,18 kg na 1 dítě

ČERVENÁ PET VÍČKA 29,5 kg
ŽLUTÁ PET VÍČKA 13 kg
BÍLÁ PET VÍČKA 36,5 kg
ZELENÁ PET VÍČKA 15 kg
MODRÁ PET VÍČKA 18 kg
OSTATNÍ PET VÍČKA 3 kg
CELKEM 115 kg

 Všechny děti byly při slavnostním předávání odměněny  
diplomem, medailí, sladkostí a dárkem pro celou třídu. Získané 
finanční prostředky jsme využili k zakoupení dětských bazénků 
do jednotlivých tříd.
 Všem dětem i rodičům děkujeme za pomoc při sběru kůry  
i PET víček. Příští školní rok se budeme opět těšit na Vaši  
spolupráci.

Monika Vybíralová, DiS., učitelka MŠ
Autor fotografie: Monika Vybíralová, DiS.

I když pořadatelé (zase k mému údivu) neměli připravený do-
provodný program, tak junáci přece umí využít čas a nepromarní 
ho, a tak kromě vykládání dojmů ze závodu, létalo vzduchem  
i frisbee a čas zbyl i na některou z oblíbených skautských her.
 Závěrečný den proběhlo vyhlášení - naše lišácká družina se 
umístila na super 8. místě. Přeci jen už byla konkurence vysoká.  
Skvělou zprávou však bylo, že naši „sousedé“, junáci z Rudy 
postoupili do celostátního kola a to jak v chlapecké, tak i dívčí 
kategorii. 

Martin Dostál – Roy
Junák, skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
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V pondělí 12. června 2017 se v Kulturním domě od 18:00 do 19:30 
uskutečnilo 12. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno bylo všech 
15 zastupitelů. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu 
byli zvoleni Josef Ťulpík a Radek Březina. Převážná většina usnese-
ní byla přijímána jednomyslně (v odlišných případech to bude vý-
slovně zmíněno). Zastupitelstvo na úvod schválilo starostovu zprávu 
o splnění a plnění všech úkolů z minulých zasedání. 
Zpráva o činnosti rady a kontrolního výboru, rozpočtová změna
Zprávu přednesl místostarosta J. Ťulpík. Rada se od prosincové 
schůze zastupitelstva sešla čtyřikrát. Kromě běžné agendy a kromě 
věcí, které předložila zastupitelstvu, se zabývala především smlou-
vou o údržbě zeleně v obci na rok 2017, směrnicí stanovující postup 
při nakládání s nepotřebným majetkem obce, rozdělením finančních 
prostředků charitativním organizacím a nákupem nového automobi-
lu pro SDH. Zastupitelstvo zprávu schválilo.
 Zastupitelstvu byl předložen zápis z jednání kontrolního výboru 
31.5.2017. Jeho předseda Milan Klimeš apeloval na členy zvolené 
do kontrolního výboru, aby se účastnili jednání. Zastupitelstvo vzalo 
zápis na vědomí. 
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtovou změnu, kterou 
schválila rada v dubnu – ta ale řešila v zásadě jen formální záležitosti. 
Změna č. 1 Územního plánu Bludov
Ke konci byl doveden několikaletý proces schvalování první změny 
územního plánu. Ten se na poslední chvíli před čtvrt rokem zasekl, 
když podal námitku František Březina (Na Hradě 104) kvůli možné 
výstavbě suchého poldru v lokalitě Žlíbek. Původně bylo navrže-
no jeho možné rozšíření, které by se dotklo i pozemku F. Březiny 
2599/13. Ten s tím nesouhlasil. Aby nedošlo k úplnému zabloko-
vání přijetí změny územního plánu, bylo rozšíření suchého poldru 
zrušeno. Všechny ostatní dílčí změny v územním plánu zůstaly. Za-
stupitelstvo schválilo všechny potřebné kroky a vydalo Změnu č. 1 
územního plánu.
 Bludovit s.r.o.
Starosta informoval, že 30.5.2017 obdržel email jednatelky společ-
nosti Bludovit s.r.o. Růženy Bártové, jehož přílohami je žádost Bo-
humila Bárty o odkoupení obchodního podílu obce 30 % v uvedené 
společnosti, žádost společnosti Bludovit s.r.o. o odkoupení části po-
zemku dobývacího prostoru 2543/5 o výměře 1,1 ha ve vlastnictví 
obce a řešení stávající nájemní smlouvy mezi obcí Bludov a Bludo-
vit s.r.o. pro druhou část pozemku.
 Jako zdůvodnění jednatelka uvádí, že uvedené žádosti jsou pro 
obec Bludov ekonomicky výhodnější. Převedením 30% obchodního 
podílu na B. Bártu bude možné následně provést fúzi Bludovit s.r.o. 
a jeho společnosti LP-STEEL s.r.o. Co se týče pozemku dobývacího 
prostoru, ze zákona č. 61/1988 Sb. vyplývá, že obec Bludov byla  
a je právním nástupcem účastníků řízení a z toho důvodu jsou všech-
na vydaná rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru závazná.  
To znamená, že je možno na uvedeném pozemku dobývat až do  
vyčerpání zásob.
 V diskusi starosta všechny tři žádosti stručně okomentoval  
s tím, že doporučil, aby o dané věci jednalo a rozhodlo zastupi-
telstvo obce ve funkčním období 2022-2026 (stávající smlouva  
o nájmu totiž končí v roce 2023). J. Ťulpík reagoval, že je potře-
ba nejdřív položit a odpovědět na otázku, jestli bude obec podpo-
rovat těžbu suroviny wolastonit i po roce 2023, kdy skončí plat-
nost nájemní smlouvy. Stanislav Balík také doporučil ponechat 
rozhodnutí o předložených žádostech na příštím či přespříštím  
zastupitelstvu. Upozornil na to, že žádná ze stran v zastupitelstvu 
neřešila ve svých volebních programech problém budoucí těžby 
wollastonitu v budoucnosti – považuje za fér, aby strany vystoupily 
před voliče se svou představou a teprve poté aby zastupitelstvo roz-
hodlo. J. Ťulpík upozornil, že firma potřebuje vědět, co bude po roce 

12. zasedání zastupitelstva obce

2023, potřebuje se vyvíjet, potřebuje investovat, potřebuje znát další 
strategii vývoje – a proto nemůže čekat. S. Balík reagoval, že tak 
zásadní věc pro horní konec není možné řešit bez voličů. Jaroslav 
Poprach z pléna doporučil při řešení těchto otázek komunikovat s 
lidmi především z horního konce, kterých se těžba bezprostředně 
dotýká. Pokračující těžba se dle něj negativně projeví na stavu nově 
opravené krajské komunikace na horní konec Bludova. M. Klimeš 
se dotázal, kdo je statutární orgán společnosti. Starosta odpověděl, 
že majitelem je B. Bárta, jednatelkou R. Bártová, 70 % podílu vlast-
ní B. Bárta, 30% podílu vlastní obec. Milan Klimeš reagoval, že 
s hospodářským výsledkem 135.000 Kč si nedokáže představit vý-
znamné investice do pozemků, odkoupení obchodního podílu apod.
 Zastupitelstvo poté 14 hlasy (1 se zdržel) neschválilo žádost  
o odkoupení podílu obce, o odkoupení části pozemku dobývacího 
prostoru a o prodloužení stávající nájemní smlouvy.
Prodej pozemků 1314/22 a 1314/21 pro výstavbu rodinných 
domů na ulici Nádražní
Obec od roku 2015 opakovaně nabízí k prodeji tři pozemky při ulici 
Nádražní pro výstavbu rodinných domků. Pozemky obec nabízela 
formou obálkové metody, minimální výše kupní ceny byla stanove-
na na 500 Kč/m2. V roce 2015 byl prodán jeden pozemek za 512 
Kč/m2 bez DPH (prodej byl osvobozen od DPH). Obec na začátku 
roku 2017 obdržela žádost Pavlíny Kohoutkové ze Šumperka, která 
požádala o odprodej pozemku 1314/21 o výměře 1100 m2. O druhý 
pozemek 1314/22 o výměře 1050 m2 současně požádala i její sestra 
Lenka Kohoutková. Rada schválila záměr prodeje pozemků za mi-
nimální cenu 505 Kč/m2 včetně 21 % DPH. Záměr prodeje byl zve-
řejněn na úřední desce. K záměru prodeje pozemku 1314/22 obec 
obdržela žádost pouze od Lenky Kohoutkové, která nabízí cenu 505 
Kč/m2. K záměru prodeje pozemku 1314/21 obec obdržela dvě žá-
dosti - žádost Pavlíny Kohoutkové a žádost Petra Šimka (Nádražní 
433). Rada rozhodla písemně oslovit žadatele o odprodej pozemku, 
aby každý z nich podal nejpozději do 22.5.2017 v uzavřené obálce 
svoji nabídku kupní ceny za pozemek. Obec obdržela nabídku pouze 
od Petra Šimka, který nabízí kupní cenu ve výši 610 Kč/m2. Zastu-
pitelstvo tak řešilo pro každý pozemek pouze jednu nabídku – 505 
Kč/m2 od Lenky Kohoutkové a 610 Kč/m2 od Petra Šimka.
 V diskusi S. Balík doporučil prodat pozemky za stejnou cenu 
(610 Kč/m2) – přijde mu zvláštní prodávat stejné pozemky za roz-
dílnou cenu. Starosta odpověděl, že cena 505 Kč/m2 je v souladu se 
zveřejněným záměrem a nabídnutou cenou ze strany zájemce a cena 
610 Kč/m2 vzešla z výběrového řízení obálkovou metodou, proto-
že na daný pozemek byli původně dva zájemci. Po krátké diskusi 
se hlasovalo – prodej pozemku P. Šimkovi za cenu 610 Kč/m2 byl 
schválen jednomyslně, prodej pozemku L. Kohoutkové za 505 Kč/
m2 14 hlasy (1 proti).
Změna v Pasportu místních komunikací
Po schválení změny územního plánu je možné dokončit prodej čás-
ti pozemku 35/1 (v ulici Špalkově, výměra cca 40 m2) manželům 
Smyčkovým. Pro to je ale třeba změnit pasport místních komunika-
cí – protože pozemek je nyní veden jako pozemek s funkcí místní 
komunikace. Pro tuto změnu v pasportu bylo 14 zastupitelů (1 se 
zdržel).
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci nočního klidu
Obec obdržela oznámení Tomáše Špičky o konání akcí v průběhu 
léta – venkovního posezení na zahrádce „Hospody u Tomášů“. Situ-
ace se ale proti minulým letům změnila - schválením novely zákona  
o přestupcích provedené zákonem č. 204/2015 Sb. se mění  
s účinností od 1.10.2016 ustanovení § 47 zmocnění pro obce ke 
zkrácení doby nočního klidu. Výjimky už nemůže schválit rada, 
ale musí je explicitně stanovit obecně závazná vyhláška. Vyhláška 
to ale může stanovit pouze akcím výjimečným (celoobecní tradice, 
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tradiční slavnosti, celoobecní společenské akce, akce nadregionální-
ho významu….). Akce neuvedené v obecně závazné vyhlášce mo-
hou pokračovat i po 22. hodině za podmínky, že nenarušují noční 
klid. Nerespektování nočního klidu je však přestupkem proti veřej-
nému pořádku. K této problematice proběhla obsáhlá diskuse, kte-
ré se zúčastnili zastupitelé Jaroslav Čech, P. Ston, Jaroslav Balhar, 
M. Klimeš, J. Ťulpík, S. Balík, Luděk Březina a Jindřich Matěj,  
o smyslu nadměrných vládních regulací privátních životů.  
M. Klimeš informoval, že konkrétně restaurace U Tomášů noční  
klid porušuje neustále. S. Balík doporučil, aby rada připravila OZV 
o regulaci nočního klidu pro další jednání zastupitelstva obce v září 
tak, aby tato vyhláška obsahovala co nejvíce přirozených věcí, akcí, 
které se v obci dějí – tak, aby mohly i nadále pokračovat. Zastupitel-
stvo poté 12 hlasy (3 se zdrželi) rozhodlo, že v souladu s předlože-
nými informacemi a výkladem k novele zákona o přestupcích, není 
oznámení T. Špičky předmětem schválení obecně závazné vyhlášky 
o regulaci nočního klidu.
Diskuse
V závěrečné diskusi se J. Balhar zeptal, v jaké fázi je prodej nemovi-
tosti „ Na Nové“. Starosta odpověděl, že smlouva o koupi by se měla 
podle smlouvy o smlouvě budoucí podepsat do 30.9.2017. Zájemce 
 o koupi nemovitosti a získání dotace na její rekonstrukci zvažuje  
podání nové žádosti o dotaci v jiné, schůdnější výzvě.
 M. Klimeš se dotázal, v jakém stavu jsou žádosti o dotace  

rekonstrukce hasičského areálu a areálu SK Bludov. Starosta  
odpověděl, že o dotační žádosti na opravu hasičského areálu se  
rozhodne do měsíce a žádost o dotaci na úpravu areálu SK Bludov 
bude v červnu či červenci podána nově. Původní výzva byla zrušena 
a bude vyhlášena výzva nová.
 Pan Urban z pléna upozornil, že na jeho pozemku u fotbalového 
hřiště jsou v trávě zbytky kamení po vybudované kanalizaci. Starosta 
odpověděl, že danou věc prověří.
 Karel Bank se dotázal, jestli by nemohla policie vždy ráno ře-
šit bezpečnost přecházejících dětí na křižovatce u zámku. Tajemník 
Zdeněk Kolínek odpověděl, že dopravní inspektorát tyto možnosti 
prověří a podá v průběhu června informaci. Dále K. Bank pochválil 
nové lavičky při cestě na Zámeček a zeptal se, jestli by nemohly do-
plněny ještě o dvě s výhledem na Bludov. Starosta přislíbil prověření 
této možnosti.
 M. Klimeš přednesl zprávy z kraje. Informoval, že cena dopravní 
obslužnosti se pro obce a města nezmění. Dále informoval o setkání 
na Bludovečku s hejtmanem Olomouckého kraje – panu hejtmanovi 
se prý v Bludově moc líbilo a jistě zase někdy přijede.
 Bohuslav Strouhal informoval, že se požární družstva mladých 
hasičů, dorostenců a dorostenek po vítězstvích v krajském kole  
celostátní hry Plamen probojovala na mistrovství republiky, které 
proběhne v červenci ve Zlíně.

Stanislav Balík ml.

I v letošním roce posilujeme možnost lepšího třídění odpadů  
v tom, že jsme si v červnu od společnosti EKO-KOM bezplatně 
zapůjčili celkem 10 ks 1100 l barevných kontejnerů, z toho  
7 ks modrých na papír a 3 ks žlutých na plast. Některými jsme 
posílili stávající hnízda a vytvořili jsme i 2 nová hnízda na ulici  
K Zámečku (u trafačky) a na ulici Řed. Fr. Léhara u čísla po-
pisného 1. Po zrekonstruování ulice Družstevní zprovozníme na 
této ulici nové podzemní kontejnery na papír, plast, sklo, čímž 
zlepšíme možnost třídění v této části obce.
 Jak jste již mnozí zaregistrovali, je od letošního roku posí-
len svoz plastů v pytlích na měsíční frekvenci. Díky tomuto již 
nebudeme tolik rozšiřovat hnízda o žluté kontejnery na plast, 
jelikož už nemusíte tak dlouho plasty doma skladovat. Dále 
máte možnost si na obecním úřadě každé 2 měsíce vyzvedávat 
2 ks žlutých pytlů na plast na domácnost a 1 x za 3 měsíce 1 ks 
červeného pytle na kartony (např. krabičky od mléka). Mnoho 
lidí si pro pytle pravidelně chodí a je vidět, že tyto rodiny se 
aktivně zapojili do třídění odpadů, za což je velice chválím. Je 
také mnoho domácností, které podle evidence obecního úřadu 
nechodí vůbec, a myslím, že je škoda této možnosti nevyužívat  
a v klidu domova plasty netřídit. Nechce se věřit tomu, že všech-
ny tyto domácnosti pytle neodebírají, protože všichni do jednoho 
likvidují plasty v kontejnerech či do vlastních pytlů.
 Co se týče množství svezeného papíru a plastu za měsíce le-
den až květen, tak musím říci, že se v třídění moc nelepšíme 

BAREVNÉ KONTEJNERY NA ODPAD
oproti roku 2016. Za letošních 5 měsíců jsme nasbírali jen  
o 2,12 tun více papíru a o 0,5 tun více plastů, což není mno-
ho. Komunálního odpadu jsme oproti loňskému roku sesbírali 
o 27 tun méně (toto množství představuje jeden čtvrteční svoz 
komunálního odpadu). V roce 2016 jsme se umístili na 21. místě  
(z celkových 41. míst) v třídění odpadů v obcích a městech Olo-
mouckého kraje o velikosti 2001-15000 obyvatel (oproti roku 
2015 jsme v roce 2016 poskočili o 10 míst). Pojďme ukázat, že 
se v naší obci stále zlepšujeme, že naše obec má na víc a že umí-
me třídit odpady. Je velice škoda, že pořád tolik odpadu, který se 
dá využít a znovu zpracovat, končí na skládce. Je špatné, že si 
pořád stále mnoho lidí myslí, že všechen odpad stejně končí na 
skládce. Nyní již žijeme v době, kdy se tak neděje a dít už ani 
nemůže. Současná legislativa stále více tlačí jak na zpracovatele 
odpadů, tak na samotné obce, aby co nejvíce odpady třídily. 
 Dle mého názoru pro možnost třídění odpadů dělá obec pro 
občany opravdu hodně. Pořád však existuje mnoho lidí, kteří od-
pad netřídí a využitelné odpady jako je např. papír, plast, sklo, 
vyhazují do běžné popelnice. Je to neskutečná lhostejnost. Sta-
čí se podívat do popelnic při čtvrtečních svozech komunálního  
odpadu. Je škoda, že tito lidé si neuvědomují, že díky nim stále 
obec platí nemalé peníze za odstranění komunálního odpadu na 
skládce. Tyto peníze by mohly být využity mnohem potřebněj-
ším způsobem.

Lucie Šoupalová, referent ŽP OÚ Bludov

Minulý týden se naše třída vydala na školní výlet do podhůří  
Jeseníků. Strávili jsme zde 3 krásné dny naplněné bohatým pro-
gramem. Díky vstřícnosti Karly Mornstein-Zierotinové se tento 
pobyt  stal nezapomenutelným i proto, že jsme mohli přespat 
na zámku v Bludově. Mnohé děti nasávaly zámeckou atmosféru 
i během noci, neboť se bály, aby nepropásly příchod bílé paní...
Kupodivu jim druhý den energie nechyběla. 
 Děkujeme tímto  zámecké paní i panu Schauerovi za milé  
a laskavé přijetí, pohostinnost a nevšední zážitky.

 třída VI.B, Základní škola Kotlářská, Brno foto: Dana Bendová

Poděkování
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Bludovští předsedové MNV – Karel Hrycaj (1945-1949)

Druhý předseda MNV (a čtrnáctý nejvyšší představitel naší 
obce) Karel Hrycaj měl také několik primátů. Byl to na 45 let 
poslední skutečně zvolený (viz níže) a současně první řemeslník 
na pozici prvního muže Bludova.
 Jeho otec Jan Hrycaj přišel do Bludova na začátku 20. sto-
letí z polské Haliče – Dobraczyna (politický okres Sokal). Ože-
nil se s Amálií Hojgrovou z čp. 176 (dnešní ulice Žerotínova).  
U Hojgrů spolu i rok-dva po svatbě (brali se 10. listopadu 1902) 
žili. Pozdější předseda MNV Karel se narodil den před Štědrým 
dnem 23. prosince 1904 již v nově koupeném domě čp. 227 
(dnešní ulice Na Hradě, vlastně hned v sousedství Hojgrů) – ten-
to dům patří dodnes jeho rodině. Za kmotra mu byl František 
Pavlů a jeho žena Marie. V rodině se narodila řada dětí – synů 
a dcer. Dnes ale žije v České republice pouze jediný nositel pří-
jmení Hrycaj (bludovský Jan Hrycaj, synovec někdejšího před-
sedy MNV) a dvě ženy Hrycajové. Do života rodiny Hrycajo-
vé zasáhla první světová válka, kdy otec Jan musel narukovat 
– domů se ale vrátil, a to jako ruský legionář.
 Karel se vyučil tesařem a pracoval jako tesařský mis-

mandátů v MNV. Jako druhá skončila KSČ s Eduardem Kolo-
mazníkem v čele - 478 hlasů (28,8 %), 9 mandátů. Třetí pak 
sociální demokraté v čele s K. Hrycajem - 271 hlasů (16,3 %),  
5 mandátů; čtvrtí národní socialisté v čele s Antonínem Brec-
klem - 254 hlasů (15,7 %), 4 mandáty. Na ustavující schůzi no-
vého MNV 30. června 1946 byl K. Hrycaj potvrzen ve funkci 
předsedy – ačkoli skončili sociální demokraté až třetí. Lidov-
cům byla dána náplast v podobě postu prvního náměstka pro  
P. Zatloukala, druhým náměstkem se stal E. Kolomazník. V radě 
dále zasedli tři lidovci (Josef Straka, Jan Konečný, Rudolf Sná-
šel), dva komunisté (Břetislav Březina, Jan Snášel), dva národní 
socialisté (Alois Svozil, Josef Jílek) a jeden sociální demokrat 
(František Hatoň).
 Poválečná doba se nesla ve znamení oprav a nových investic. 
Opravily se válkou zničené mosty přes Moravu, v roce 1946 pro-
běhly regulační práce na bludovském potoce, o dva roky později 
na Moravě u louky Markrabiny. V roce 1947 byla pod vedením 
K. Hrycaje opravena cesta na Zámeček. MNV chtěl také dokon-
čit velký projekt, který přerušila válka – cestu do Radomilova. 

tr. Vstoupil do sociálnědemokratické strany  
a za ni se angažoval v místní politice. Čle-
nem MNV a jeho rady se stal při jedné  
z jeho obnov krátce po osvobození v roce 1945; 
měl na starosti obecní les. 
 Na schůzi MNV (účastnilo se 22 členů) 10. 
října 1945 oznámil Václav Blažek rezignaci na 
funkci předsedy – chtěl mít víc času na vedení 
školy. Stejného dne proběhly volby jeho nástup-
ce. Asi nikdo netušil, že to jsou poslední skuteč-
né volby hlavního představitele obce na příštích 
45 let a 2 měsíce. Ačkoli samozřejmě formálně 
i v příštích letech „volba“ probíhala, vždy bylo 
předem komunistickou stranou rozhodnuto, 
koho má MNV zvolit svým předsedou. Samot-
ná volba na schůzi pak bývala jen formalitou. V 
říjnu 1945 tomu ale bylo jinak. Stáli proti sobě 
tři kandidáti: Karel Hrycaj, Josef Klimeš (z dolního konce – čp. 
488) a někdejší prvorepublikový starosta František Krejčí. V taj-
né dvoukolové volbě (hlasy počítali Břetislav Březina a Fran-
tišek Jáně z čp. 111) nakonec 14 hlasy zvítězil Karel Hrycaj. 
Místopředsedou se stal komunista Jan Vařeka z horního konce 
(čp. 184). Vlivnou postavou se právě v těch týdnech na řadu dal-
ších let stal komunista Alois Mikuláš, obecní tajemník, později 
tajemník újezdní.
 Byla to zvláštní doba, kdy veřejná moc řešila dnes nepřed-
stavitelné věci – např. odsun Němců. V řadě případů byla situace 
jasná – méně jasné to bylo např. u smíšených manželství. V roce 
1945 a krátce poté např. právě národní výbor dával souhlas ke 
sňatkům mezi Čechem a Němkou (a naopak). Nebo hlasoval (!) 
o tom, kdo Němec je a kdo ne. Z jednoho zápisu z jednání rady 
MNV až mrazí: „Rodina Skoumalova byla celá prohlášena za 
českou. Rovněž rodina Příhodova a Strakošova. U Nezbedů za 
české byly uznány jen děti.“ Ze 125 osob, které se přihlásily  
k německé národnosti, jich do konce roku 1945 v Bludově  
zbylo jen 65; z nich větší část (smíšená manželství) v Bludově 
zůstala, menší část byla v roce 1946 odsunuta. V roce 1947 tak 
v Bludově zůstalo 26 osob německé národnosti.
 V červnu 1946 proběhly parlamentní volby, na jejich  
základě byl upraven i místní národní výbor. Ve volbách jas-
ně zvítězila (dosud naposledy) Československá strana lidová  
s Petrem Zatloukalem v čele - 649 hlasů (39 %) - získala 12 

V roce 1946 zažádala obec o její zařazení do 
programu tzv. dvouletky, nicméně nebylo jí 
vyhověno – a cesta se už nikdy nepostavila. 
Na podzim 1947 zahájil MNV výstavbu čtyř 
bytových jednotek pro zdejší učitele na po-
zemcích zámecké zahrady – (dnešní dům čp. 
593 na ulici Lázeňská); hotovo bylo na pod-
zim 1948.
 Na začátku roku 1947 nabídl Šumperk 
Bludovu sloučení ve Velký Šumperk – při-
hlásila se k tomu Temenice, Vikýřovice, 
Nový Malín a Dolní Studénky. Předpo-
kládalo se, že se časem Bludov a Šumperk 
stavebně spojí novými domy podél cesty 
k Zámečku a od Zámečku dál). Bludovský 
MNV se ale velkou většinou postavil proti  
a Bludov tak nikdy o samostatnost nepřišel.

Ve třech poválečných letech také bludovský MNV přebíral, pří-
padně jinak řešil část znárodněného majetku – žerotínský vel-
kostatek a zámek, Habermannův mlýn (z jeho majetku získala 
obec např. 9 hektarů lesa).
 Dne 5. července 1947 se konala vzpomínková oslava na 
bludovského faráře Karla Dřímal, umučeného v Terezíně. Při ní 
odevzdal K. Hrycaj v zastoupení československé vlády Dřímalo-
vým příbuzným československý válečný kříž in memoriam.
 Řadu věcí změnily únorové události roku 1948. Jimi byl 
místní národní výbor fakticky odsunut na vedlejší kolej a začalo 
se vládnout z Místního akčního výboru Národní fronty (MAV 
NF). Jeho předsedou se stal Břetislav Březina (KSČ) - odborný 
učitel, čp. 380; místopředsedou František Pazour (Českosloven-
ská obec legionářská II. odboje) – obchodník; jednatelem Josef 
Štolc (KSČ) - tovární mistr, čp. 485; zapisovatelem Alois Fin-
ger (Sdružení osvobozených politických vězňů) - obchodník, čp. 
181; dalšími členy: Ludmila Klimešová (KSČ) - v domácnos-
ti, čp. 86; Petr Hroch (KSČ) - řezník, čp. 523; František Šimek 
(sociální demokraté) - zam. ČSD v. v., čp. 414; Augustin Kva-
pil (sociální demokraté) - zam. ČSD, čp. 541; Karel Kubíček 
(sociální demokraté) - zubní technik, čp. 416; Jan Šaj (lidovci) 
- technický úředník, čp. 585; Quirin Pavlík (národní socialisté)  
- poštmistr, čp. 319; Karel Jáně (Jednotný svaz českých zeměděl-
ců) - rolník, čp. 139; Josef Adámek (Sokol) - tesař, čp. 239; An-
tonín Matějček (Svaz československé mládeže) - rolník, čp. 122.

Karel Hrycaj
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 Jak je zřejmé, K. Hrycaj členem MAV NF nebyl. Z národní-
ho výboru se stal pouze výkonný orgán pro rozhodnutí učiněné 
jinde – orgánem vedeným Břetislavem Březinou. V dubnu 1948 
přešla do KSČ většina sociálních demokratů (čtyři pětiny; zbylá 
pětina zůstala neorganizována). Z MNV byli odstraněni zástup-
ci lidovců a národních socialistů a nějakou dobu zůstala jejich 
místa neobsazena, protože se jich nikdo nechtěl ujmout. Dne  
21. listopadu 1948 odsouhlasilo plénum MNV manifestačně 
udělení čestného občanství prezidentu Klementu Gottwaldovi.
 To už se ale blížil Hrycajův konec – dne 7. července 1949 
byl zproštěn funkce, nahradil ho František Hamal. Vrátil se ke své 
tesařské profesi – pracoval na OSB Šumperk jako tesařský mistr.

 Co se rodiny týče – s manželkou Annou žili v domě čp. 227, 
kde se narodil; dospělosti se dožila jediná dcera – Anna, prov. 
Koutná. V Bludově dnes také žije Hrycajova vnučka Jindřiška, 
prov. Hubáčková a její rodina.
 Zemřel 20. ledna 1971, po zpopelnění byl uložen na bludov-
ském hřbitově v urnovém háji u hřbitovní zdi.

Prameny a literatura:
Četnost příjmení (www.kdejsme.cz).
Pamětní kniha obce Bludova, sv. I, 1927-1957, Státní okresní ar-
chiv Šumperk.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Bludov.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, matri-
ky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.
Balík, S.: Miloval jsem okrasu domu Tvého, Brno 2001.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Stanislav Balík ml.
PS: V minulém díle věnovaném Václavu Blažkovi omylem 
ze seznamu pramenů a literatury vypadl tento zdroj:
Fričová, Z.: Václav Blažek, učitel a ředitel v Bludově. In: Balík, 
S. a kol.: Bludovská škola v letech 1657–2008: almanach ke 100 
letům zřízení měšťanky (1908–2008). Brno: Studio Arx, 2008.
Pokračování příště

Maďarské termální lázně

Bükfürdő
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: 12.10. – 15.10.2017
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: 4.600,- 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 
Černochová Alena, tel.: 732 351 184

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

 
KULTURNÍ DŮM BLUDOV A SKAUTSKÉ STŘEDISKO 

FRANTIŠKA PECHÁČKA BLUDOV POŘÁDAJÍ 
 

XXV. ROČNÍK VÝŠLAPU ZA 
BLUDOVSKÝM ŠPEKÁČKEM 

 

Sobota 2. září 2017 
 

 Trasy: 7 km a 20 km 
 Start za zahrady za KD v 8-9 hodin 
 Při návratu opékání špekáčků 
 Po cestě zábavná zastavení pro děti 
 Dárek pro nejmladšího 

  a nejstaršího účastníka 
 Koná se za každého počasí 

 
Startovné: 20,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 

•	 dřevo	měkké	–	850,-Kč/PRMS
•	 dřevo	tvrdé	–	950,-Kč/PRMS
•	 dřevo	Vám	upravíme	na	požadovanou	délku
•	 možnost	nařezání	i	naštípání	Vašeho	dřeva	klidně	i	u	Vás	
	 na	zahradě	strojem	Palax	Combi	700	C.	
	 (řezání	–	250	Kč/m3,	štípání	200,-	Kč/m3)
•	 možnost	dovozu	(cena	dohodou)	i	osobního	odběru
•	 PRMS	=	prostorově	metr	sypaný
•	 Tel.	731	078	757,	731	048	079 Obrázek = PRMS

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

SVOZ BIOODPADU VE STÁTNÍ SVÁTEK 6.7.2017
Obecní úřad Bludov informuje občany, že svoz bioodpadu 

plánovaný na státní svátek dne 6.7.2017  
se v tento den normálně pojede.  

Nachystejte proto hnědé popelniceke svozu.

- p
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Bludovské zajímavosti aneb Jistě víte, že ……….
…….v roce 1937 byla zatrubněna část bludovského potoka  
v místě dnešního „fludra“, dříve také „Na hrázkách“. Z této 
doby také pocházejí staré lípy mezi fludrem a autobusovou  
zastávkou………..
……..…kolem roku 1840 byla budována „nová cesta“, dnes 
silnice z Bludova do Šumperka. Asfaltována byla v roce 1932 
a v minulosti byla nazývána „císařská“……………..

Prosím, seznamme se...  Socha Panny Marie Lurdské

……kolem roku 1683 bylo mezi Bludovem a Šumperkem 
postaveno několik Božích muk. Tato výstavba souvisela  
s čarodějnickými procesy. Pořizovatelé Božích muk chtěli  
výstavbou předejít stejnému osudu jako již utracené oběti  
procesů…………..

Eva Kösslerová

Panna Marie Lurdská se poprvé zjevila  
v jeskyni Massabielle u Lurd dne 11.února 
1858 Bernardettě Soubirous. Cílem zje-
vení bylo předat Bernardettě poselství, 
aby se lidé modlili a činili pokání za 
hříšníky. Byla to tedy výzva k obrácení 
v zemi, kde nejvíce vyhasínala víra a kde 
se šířil liberalismus a uvolněná morál-
ka. Bernardetta na pokyn Panny Marie 
vyhrabala holýma rukama hlínu, aby se 
napila a umyla. Věděla, že tam studánka 
není a přeci udělala, co jí bylo řečeno,  
i když se umyla spíše blátem než vodou. 
Teprve poté vytryskl lurdský pramen. 
Panna Marie z Lurd a později i z jiných 
míst zjevení prosí o pokání, o obrácení. 
Nedotčená hříchem a plná lásky k hříš-
níkům si přeje boj proti hříchu jako nej-
většímu zlu.
 Lurdský pramen se stává nadějí pro 
nemocné. Mnozí zde nacházejí úlevu, ně-
kteří i uzdravení. Lidé poznávají uzdra-
vení těla, ale současně si uvědomují, že 
nejzázračnějším uzdravením je uzdravení 
duše. Obojím způsobem vede Panna Ma-
rie Lurdská ke Kristu, kterému vždy po-
nechává přední místo. Zjevením se Lurdy 
staly nadějí pro nemocné. Lurdy podníti-
ly v církvi péči o trpící a nemocné. Není 
proto náhodou, že 11. únor se stal Světo-
vým dnem nemocných.

 Bludovská Panna Marie Lurdská roz-
dává svou krásu v křižovatce silnic ve 
směru na  Sudkov a Postřelmov od roku 
1896. Dal ji zde postavit rolník Josef Ma-
tura z čísla popisného 73 a složil zvláštní 
fond k jejímu vydržování. Panenka Lurd-
ská nahradila zděná Boží muka, která ve 
stejném místě stávala.
 Socha je zhotovena z maletínského 
pískovce a skládá se ze sedmi dílů. Sed-
mý díl tvoří socha Panny Marie s jejími 
základními atributy. Panna Marie je ob-
lečena do bílého závoje, opásána modrou 
šerpou kolem pasu a u nohou má růže. 
Přes ruku má zavěšený růženec. Celková 
výška památky je asi 5 m. Na podstavci 
sochy je vytesáno: „Oroduj za nás sva-
tá Boží rodičko. Ke cti a slávě Boží vě-
novala rodina Josefa Matury z Bludova 
1896“. Autorství památky je přiřazeno 
sochaři J. Havláskovi z Olomouce.
 Ani Panenka Lurdská nemá svůj osud 
zcela bez šrámů. V roce 1994 do památ-
ky narazilo auto a celou ji zbořilo. Ná-
sledovala oprava, při níž byly jednotlivé 
díly staticky zkompletovány a Panenka  
byla opatřena nátěrem v barvě pískovce. 
V roce 2013 nechala Obec Bludov na své 
náklady památku zrestaurovat akademic-
kým sochařem René Tikalem. Panence 
byla navrácena její původní podoba, tedy 

bílý závoj s modrou šerpou kolem pasu,  
u nohou červené růže a ruce sepjaté 
vzhůru, které se modlí a činí pokání za 
hříšníky.

Eva Kösslerová
Autor fotografie: autor článku
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Ponechán původní pravopis psaní velkých písmen.
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Mladí hasiči Bludov

Finále Ligy mladých hasičů 2017
V sobotu 3. června se v Hrabišíně uskutečnilo finálové kolo 
Ligy mladých hasičů okresu Šumperk 2016/2017. Soutěžilo se 
v požárním útoku s vodou a každé družstvo mělo možnost dvou 
pokusů, do výsledků se započítával lepší čas.Startuje se podle 
průběžného pořadí v ročníku od nejhorších po nejlepší družstva.
Bludov postavil do soutěže tři družstva mladších žáků a dvě 
družstva starších žáků.V mladší kategorii startovalo celkem 20 
družstev. Bludov „C“ , tým složený z těch nejmladších zabojoval 
a prosadil se časem 27.02s na 16. místo. V hodnocení letošní 
ligy skončil z 22 hodnocených družstev na 20. místě. Bludov 
„B“ obsadil časem 20,27s solidní 5. místo a v lize celkově 9. 
místo. Na závěr startoval Bludov „A“ a nejlepším výkonem dne 
17,41s zvítězil nejen ve finále, ale i v celém ročníku ligy.
 Ve starší kategorii, která startovala na nástřikové terče  
(do obou terčů s otvorem 50mm musí být nastříkáno 10 litrů 
vody) se Bludov „B“ umístil časem 26,63s na 5. místě, v lize 
celkem to stačilo na 17. místo. Bludov „A“ napodobil své mladší 
kolegy a časem 21,59s zvítězil a v hodnocení celého ročníku 
obsadil 2. místo.

Krajské kolo Olomouckého kraje mládeže a dorostu.
Ve dnech 9. - 11. června se v Hrabišíně a Bludově uskutečnila 
krajská soutěž starších žáků, dorostenek a dorostenců družstev  
i jednotlivců. Na krajskou soutěž postupují dva nejlepší  
kolektivy starších žáků z okresních kol, startuje tedy celkem 
10 družstev. V kategorii dorostu vítězná družstva dorostenek  
a dorostenců, v kategorii jednotlivců vítězové okresních kol.
Starší žáci zahájili soutěž v pátek 9.6. v hasičském areále  
v Hrabišíně požárním útokem CTIF a závodem požárnické vše-
strannosti (ZPV- trať 3 km – 6 kontrol – střelba ze vzduchovky 
– vodorovné lano – topografie – požární ochrana – zdravově-
da -  uzlování). Bludovské družstvo první soutěžní den ovládlo  
a obě disciplíny vyhrálo.
 Sobotní program velice ovlivnilo nepříznivé počasí. Bludov-
ští si i díky tomu dali za cíl pojistit všechny ostatní disciplíny  
a to se nakonec ukázalo tím rozhodujícím.
 Zvítězili jsme ve štafetě CTIF nádherným časem 69,95s, 
druhá místa jsme vybojovali ve štafetě dvojic – 51,96s, štafetě 

4x60m s překážkami – 40,52s a požárním útoku s vodou na  
nástřikové terče časem 21,96s. Celkový součet umístění 9 zna-
menal vítězství před Hustopečemi nad Bečvou z okresu Přerov 
se součtem 16 a Trusovicemi z okresu Olomouc se součtem 20.
 Splněný sen, titul krajských přeborníků Olomouckého kraje, 
osmý postup na Mistrovství České republiky z toho sedmý bez 
přerušení. Vypadá to jednoduše, ale jsou za tím spousty hodin 
tréninků a příprav. Jen málo zasvěcených si uvědomuje, že po-
žární sport ve všech kategoriích na té nejvyšší úrovni je sportem 
vrcholovým stejně jako atletika a podobné sporty.
 V neděli 11. června pokračovalo krajské kolo soutěžemi do-
rostu. Hodnocení kategorií družstev je velice jednoduché. Vítěz-
ství a postup na mistrovství ČR obhájili dorostenci a dorostenky 
Bludova, kteří shodně zvítězili s přehledem ve všech disciplí-
nách a zaslouženě pocestují do Zlína. Věříme, že menší počet 
tréninků vzhledem k přípravě na hasičskou olympiádu nebude 
mít vliv na co nejlepší umístění na mistrovství. Nejpotěšujícím 
výsledkem určitě je vítězství mladší dorostenky Venduly Čermá-
kové a její premiérová účast na mistrovství dorostu. 
 Bludovské barvy zvítězily ve všech kategoriích, které jsme 
obsadili, a také pořadatelsky bychom mohli být spokojeni, ale 
toto hodnocení necháme na všech zúčastněných. Jako vždy  
děkujeme našim skvělým fanouškům a štědrým sponzorům za 
podporu.

Přeborníci dorostu Olomouckého kraje
Horní řada zleva: dorostenci SDH Bludov - Radomír Bureš, Antonín 
Pekr, Patrik Šíbl, Vojtěch Kotrlý, Pavel Weidinger, Tomáš Riedl
Dolní řada zleva: Lenka Strouhalová, Monika Sobotková, Karolína 
Kotrlá, Monika Kamlarová, Eliška Březinová, Tereza Tylová,  
Štěpánka Březinová
Dolní řada, první zprava: Vendula Čermáková - přebornice mladších 
dorostenek
Autor: Antonín Pekr

Družstvo žáků SDH Bludov
Dolní řada zleva: Filip Matějček, Michal Krobot, Martin Žižka,  
Patrik Soural, Petr Morávek, Martin Renda
Horní řada zleva: Vojtěch Kotrlý, Jiří Červinka, Martin Sobotka ml.  
- vedoucí, Štěpánka Březinová, Štěpán Vojtek, Martin Kondler
Autor: Milena Sobotková

Bludovan 6/2017

Bludovští hasiči budou 
soutěžit v Rakousku !!!
Villach čeká 9. - 16. července 
i na Bludov !!!
Nejvýznamnější hasičská sportovní akce 
posledních let – hasičská olympiáda se 
uskuteční ve dnech 9. - 16. července  
v rakouském Villachu. Této obrovské sportovní a společen-
ské události se spolu se stovkami sportovců z různých zemí  
zúčastní i družstvo žáků a družstvo žen Sboru dobrovolných ha-
sičů Bludov. V týmu spřátelené Pískové Lhoty startuje také náš  
bludovský talent Vendula Jílková. Oba týmy prošli náročnou  
národní kvalifikací a budou reprezentovat Českou republiku.  
Reprezentovat svou zemi je pro každého sportovce tou nejvyšší  
metou a zároveň ctí. I u hasičů platí „Není důležité zvítězit, ale 
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Družstvo žen SDH Bludov
Dolní řada zleva: Patrície Sýkorová, Tereza Tylová, Nikola Tylová, 
Karolína Jánětová
Horní řada zleva: Lucie Strouhalová, Eliška Březinová,  
Karolína Kotrlá, Lenka Strouhalová, Monika Sobotková
Autor: Bohuslav Strouhal

zúčastnit se“. Spoustě sportovců se tento sen nikdy nevyplní, my 
ho prožijeme.
 Nic ale není zadarmo, dva roky dřiny, slz, několikrát týdně 
trénink, bezmála všechny neděle obětované přípravě. Tak jako 
ve všech sportech spousta zajišťování  nářadí na trénink, studi-
um videí soupeřů a nakonec finanční zajištění. Kdo to dokáže  
při svém zaměstnání a studiu táhnout ?
 Martin Sobotka starší – vedoucí družstva žen, veškeré sou-
těžní nářadí mu prochází rukama, příprava, výroba, doprava, pří-
prava stravy atd. , Martin Sobotka mladší – vedoucí družstva 
žáků, postupy při provádění disciplín zná i pozpátku, změřit, vy-
myslet rychlejší postup, a pořád nebude spokojen. Záliby a volný 
čas? Jen jeho svěřenci, Milena Sobotková – pomáhá s trénin-
kem žáků, organizace, stravování, ubytování, zajišťování financí  
a kontakt se sponzory, je to všechno? Nevěřte. Zaměstnání – sta-
rostka obce. Volný čas? Teď ne, až to všechno bude za námi.
 Bydliště této rodiny? To oficiální mají, to skutečné - Blu-
dov hasičárna. Obdiv, úcta? Raději přijmou pomoc. Samozřejmě 
pomáhá řada dalších členů sboru. Stačí to na takové sny? Ne.  
Je potřeba chtít, chtít trénovat, obětovat kina, diskotéky, výlety  
s rodinou a hodně dalšího. Ano, to platí o samotných dětech  
a ženách, o obou týmech, o jejich rodinách, na jejich přístu-
pu záleželo, aby všechna snaha nevyšla zbytečně. A co ještě?  
Sponzoři, lidé a firmy, kteří neváhají podporovat mládež,  
sportovce, hasiče, budoucí záchranáře. Bez těch by se sny plnit 
nedaly. Nebojte, nezapomenu – Fanoušci, s velkým F. Máme  

SK Bludov - Shrnutí letošní sezony

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE

STARŠÍ ŽÁCI

DOROST

Pro letošní ročník 2016/2017 jsme byli plni očekávání , jak si 
povede každé z našich mužstev ve svých kategoriích  , kde do 
soutěží zasáhlo 6 mužstev, počínaje mladší přípravkou děti od 7 
do 8 let, starší přípravka, mladší žáci a žákovskou soutěž uza-
vřeli starší žáci od 13 do 15 let, celkově to dělá zhruba 80 dětí, 
které jsou v denním tréninku na našich dvou travnatých hřištích. 
Následují naši dorostenci, kteří se staršími žáky patří za posled-
ních pár roků ke špičce okresních soutěží! Jako fakt je  loňský 
titul Starších žáků a letošní obhajoba. Poslední kategorie završí 
celek mužů, kteří ve své druhé sezoně (po předloňském sestupu 
z vyšší soutěže) v I.B třídě zaujali postavení ve druhé polovině 
tabulky a konečné 10. místo je za očekáváním než jsme si před 
sezonou určili. 
 Ani ostatní celky směrem dolů neudělaly našemu klubu 
hanbu, ba naopak nás reprezentovaly tak, jak by měly a každý  
mančaft, s výjimkou mužů a mladších žáků, pobraly nejhůře 
4.místo (starší přípravka) když zaostaly jen za mančafty věhlas-
ných rozměrů jako je Šumperk C, Mohelnice, Zábřeh, a to je co 
říci, když vezmeme v potaz možnosti, jaké máme MY a jaké ONI,  
ale furt je to jen sport a taky to tak musíme brát! Mladší příprav-
ka obsadila nádhernou bronzovou medaili. S dalším a věhlasnějším  

úspěchem nás napínali, až dokonce starší žáci, kteří hráli poslední 
utkání na hřišti soupeře ze Štítů a díky jednobodovému roze-
stupu bylo o co hrát. A nejsladší triumf za poslední roky klubu 
je obhajoba poháru za Přeborníka okresu starších žáků, za což 
klukům a jedné dámě moc děkujeme a samozřejmě i oběma tre-
nérům Jirkovi Kohoutovi a Pavlu Maturovi za takovou reklamu 
na fotbalu , kterou v jejich podání prezentují naši obec / klub na 
našem území ! Dalším týmem jsou naši junioři, kteří za celou 
sezonu, což činilo 24 utkání, se dopracovali ke 22 vítězstvím  

ty nejlepší a budou s námi! A ti, kteří s námi být nemohou, nám, 
věříme, budou fandit na dálku. Co nám zbývá? Plány na umís-
tění. Budou typicky bludovské – předvést to nejlepší z tréninků, 
plus troška štěstí a snad .................   
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Rk. Tým Záp.  + 0 - Skóre Body
1. Nový Malín 16 16 0 0 228:55 48
2. Rovensko 16 14 0 2 278:65 42
3. Bludov 16 10 1 5 213:88 31
4. Obědné “A” 16 9 1 6 150:109 28
5. Šumperk “B” 16 9 0 7 152:153 27
6. Horní Pomoraví 16 7 0 9 124:158 21
7. Velké Losiny 16 3 0 13 124:253 9
8. Petrov - Sobotín 16 2 0 14 94:268 6
9. Staré Město 16 1 0 15 62:276 3

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body
1. Šumperk “C” 22 22 0 0 424:81 66
2. Mohelnice 22 20 0 2 391:64 60
3. Zábřeh 22 14 2 6 265:145 44
4. Bludov 22 13 2 7 152:108 41
5. Sudkov 22 12 3 7 114:121 39
6. Lesnice 22 10 0 12 124:209 30
7. Štíty 22 9 2 11 158:194 29
8. Rovensko 22 9 1 12 140:205 28
9. Dubicko 22 8 1 13 162:175 25
10. Zvole 22 3 3 16 103:326 12
11. Maletín 22 3 0 19 102:232 9
12. Moravičany 22 2 0 20 61:336 6

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body
1. Velké Losiny 16 14 2 0 147:39 44
2. Libina 16 13 2 1 91:25 41
3. Nový Malín 16 10 0 6 102:29 30
4. Rapotín 16 8 2 6 97:52 26
5. Ruda n./Mor. 16 8 1 7 51:43 25
6. Hrabišín 16 7 1 8 72:86 22
7. Petrov - Sobotín 16 6 0 10 63:81 18
8. Vikýřovice 16 1 1 14 15:160 4
9. Bludov 16 0 1 15 8:131 1

Mladší žáci

Starší žáci

Starší přípravka

Mladší přípravka

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body

1. Bludov 22 19 2 1 173:22 59

2. Štíty 22 18 4 0 179:12 58

3. Bohdíkov 22 18 0 4 167:25 54

4. Rapotín 22 16 2 4 145:30 50

5. Velké Losiny “B” 22 13 1 8 132:55 40

6. Sudkov 22 13 1 8 103:65 40

7. Lesnice 22 9 0 13 87:104 27

8. Zvole 22 6 0 16 41:119 18

9. Kamenná 22 6 0 16 54:177 18

10. Dubicko 22 4 0 18 27:107 12

11. Bratrušov 22 4 0 18 37:215 12

12. Úsov 22 1 0 21 22:236 3

Rk. Tým Záp. + - Skóre Body PK+ PK-

1. Leština 26 19 7 81:35 57 1 1

2. Lesnice 26 18 8 49:17 56 1 3

3. Jindřichov 26 17 9 79:41 52 1 2

4. Postřelmov 26 16 10 57:40 50 1 3

5. Písečná 26 15 11 70:56 44 1 0

6. Vidnava 26 16 10 48:61 42 6 0

7.
Staré Město 
p. Sněž.

26 13 13 59:54 41 1 3

8. Štíty 26 11 15 57:47 36 1 4

9. Sudkov 26 12 14 74:56 35 2 1

10. Bludov 26 11 15 38:51 34 1 2

11. Nový Malín 26 12 14 47:72 34 4 2

12. Zlaté Hory 26 9 17 37:54 30 0 3

13. Hrabišín 26 8 18 21:64 20 5 1

14. Javorník 26 5 21 25:94 15 1 1

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body

1. Bludov 23 21 0 2 126:20 63

2. Zvole 24 16 3 5 94:44 51

3. Mikulovice 24 15 2 7 87:38 47

4. Česká Ves 24 13 5 6 82:49 44

5. Sudkov 23 13 2 8 53:55 41

6. Štíty 24 11 5 8 63:47 38

7. Dubicko 24 11 3 10 58:75 36

8. Velké Losiny “B” 24 11 2 11 99:93 35

9. Nový Malín 24 9 3 12 56:69 30

10. Oskava 24 7 3 14 49:77 24

11. Leština 24 7 2 15 40:92 23

12. Petrov-Sobotín 24 3 1 20 42:124 10

13. Lesnice 24 1 3 20 32:98 6

Dorost

Muži

Na úplný závěr bych chtěl za klub SK Bludov poděkovat Obci 
Bludov a všem sponzorům za finanční dary, bez jejichž přispění 
bychom horko těžko fungovali na úrovni, na jaké fungujeme. 
Děkuji taktéž rodičům, díky kterým máme možnost děti rozví-
jet a fotbalově je učit. Dalšími, jimž děkuji, jsou fanouškové,  
kteří chodí na naše utkání a tvoří nám celoročně pěknou kulisu. 
A v neposlední řadě hráčům, funkcionářům a ochotníkům ve  
fotbalu se jakkoliv angažovat.

Člen VV výboru SK Bludov z.s. 
Michal Závodný, Tel : 607 094 340 
email: zavodnymichael@seznam.cz

Autor fotografií: Katěřina Matějová

a jasně usedli na metu nejvyšší a z rukou sekretáře okresního 
fotbalového svazu přebírají POHÁR pro vítěze letošního roční-
ku. Pod vedením v podzimní části Marcela Zedníka a na jaře 
Miroslava Breckla a Luďka Dvořáka dovedli kluky tam, kam by 
měl díky výchově našich děti fotbal v Bludově směřovat. 
 Zároveň bych chtěl podotknout, že jsme založili od loňského 
roku předpřípravku, která momentálně ještě nezasahuje do fot-
balových utkání díky věku, ale jejich tréninky jsou pro nás velmi 
inspirující a věřím, že tento standard u nás zůstane na dlouhou 
dobu zajištěn. Kdo by měl zájem, tak od druhé poloviny červen-
ce započnou tréninky pod vedením hlavního trenéra a asistentky 
této kategorie pana Komínka a paní Schnaubertové, a to ve dnech 
pondělí a čtvrtek od 17 hodin na fotbalovém hřišti v Bludově. 
Věková kategorie děti narozené 2013 až do 2011. Ale není to 
podmínkou. Navštívit a zapojit se do fotbalu mohou děti staršího 
věku a v neposlední řadě i lidé staršího věku, kteří by nám po-
mohli s fungováním a chodem klubu, hlavně v papírové části, ale 
i jiných.
 I letošní rok jsme, stejně jako loni, pořádali 2.6.2017 nábor 
do našich řad. Zúčastnil se nespočet dětí, jak děvčat, tak samo-
zřejmě i chlapců od 4 do 10 let. Tímto bych chtěl rodičům, kteří 
k nám své ratolesti přihlásili, moc poděkovat. Je vidět, že mají 
zájem o to, aby se jejich dítě hýbalo. A ať to bude v našem klubu 
či jiném sportovním odvětví, tak za to jim patří náš dík!
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Dne 2. července 2017 oslaví své 70. narozeniny  
pan Karel Čmakal.

Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví,  
mnoho životního elánu a pohodových dnů.

Manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti červenec 2017
Čmakal Karel, Dostálová Marie, Zámečníková Eva,  
Poprach Jaroslav, Kubíčková Viktorie, Matějček Jindřich, 
Matějíčková Marie, Vichta Vratislav, Hojgr Alois, Šaj Jan,  
Válová Zita, Ptáčková Květoslava

Jubilanti srpen 2017
Nováková Jaroslava, Kvapilík Jan, Matějíčková Jaroslava,  
Polách František, Dokoupil Zdeněk, Janíčková Marie, 
Dohnálková Jaroslava, Ondráčková Jarmila, Plhák Petr,  
Kvapil František, Holinková Marie

   Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit  
dne 16. června 2017 s panem 
Miroslavem Kašparem
Děkuji hasičům za uctění památky a všem 
za květinové dary. Manželka, syn a dcera  
s rodinou.

POZVÁNKA na červenec, srpen 2017

 

   Dne 19.8.2017 by oslavila své 100. 
narozeniny naše drahá maminka, babička, 
prababička paní  

Marie Snášelová 
S láskou a úctou vzpomínají dcera  
a synové s rodinami.

Dne 16.8.2017 oslaví 80. narozeniny paní 
Marie Janičková.

Hodně zdraví, elánu, lásky a Božího 
požehnání přeje manžel, syn František  

a dcera Marie s rodinou. 

   Odešels tiše, jako když hvězda padá ...
Dne 22.7.2017 vzpomeneme nedožité  
70. narozeniny manžela, tatínka, bratra, 
kmotra a strýce pana  

Jindřicha Klimeše
S láskou vzpomíná manželka a syn.

Můj koníček
Ve dnech 11.5. – 28.5.2017 se v kulturním domě konala tradiční 
výstava „Můj koníček“. Přestože počet vystavovatelů byl opro-
ti jiným ročníkům nižší, bylo co obdivovat. Návštěvníci mohli 
zhlédnout od kreseb, patchworku, sbírek, až po ruční práce  
a netradiční koníčky.
 Srdečně děkuji všem vystavovatelům za čas a ochotu zapůj-
čit exponáty na výstavu. Díky nim jste mohli načerpat inspiraci 
a potěšit se zajímavostí a krásou sbírek. Velké poděkování patří 
i paní Zdeňce Svatoňové za pomoc při instalaci výstavy. Již teď 
se těším na další ročník, který nás čeká opět za 2 roky.

Anna Znojová
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
Adam Karel  filatelie, sbírka blud. pohlednic
Bilachová Marie  košíkářství
Flašarová Gabriela sbírka knoflíků
Hojgrová Dana  pletené papučky, ruční práce
Horký Emil  kovovýroba
Kubíčková Vlasta  ruční práce
Kvapilová Libuše  puzzle
Mašková Lada  tkané šály
Procházková Vlasta  pletené papučky, ruční práce
Pazourová Ivana  blahopřání technikou Quilling
Soukopová Olga  malování obrazů
Skoumal Tomáš  sbírka moravských předmětů
Vavrečková Anežka vyšívané obrazy
Vojtek Ondřej  sbírka turistických známek
Veselá Jana  sbírka autogramů
Vepřková Barbora  malování obrazů
Winkler Vladimír  ruční práce

17.5. připravila MŠ besídku ke Dni matek.  
Třída Papoušků pod vedením jejich paní učitelek  

předvedla, co se pro své maminky naučila.  
Program byl velmi vtipně a krásně připravený,  

takže jsme ve školce strávili s našimi dětmi  
velmi pěkné odpoledne. Za hezký zážitek  

děkuji paním učitelkám i dětem  
prababička Indrová Božena.

Poděkování

Pá 14.7. 21:15 hod. Letní kino /zahrada KD/
So 29.7. 21:15 hod. Letní kino /zahrada KD/
So   5.8. 21:15 hod. Letní kino /zahrada KD/
So 26.8.    Letní ples /zahrada KD/
So   2.9.   8:00 hod. XXV. Výšlap za bludovským špekáčkem
Ne     3.9.    Pouť ke cti sv. Rosálie  
      /Kostelíček nad Bludovem/
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KULTURNÍ DŮM BLUDOV VÁS ZVE DO 
 

 

 
V ZAHRADĚ ZA KULTURNÍM DOMEM 

 
 
 

NA SAMOTĚ U LESA 
14. července 2017 po setmění cca 21:15 

 
 
 

ŠPUNTI NA VODĚ 
29. července 2017 po setmění cca 21:15 

Jiří Langmajer, Pavel Liška a Hynek Čermák, hlavní mužští představitelé nové české rodinné 
komedie, měli skvělý plán, ale jako každý plán i ten jejich měl své trhliny. Proto se ocitli na 

vodě ve vysněných kánoích sice bez žen, zato ale se všemi dětmi. A tak desetičlenná expedice 
vyplouvá na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků… 

 
 

TEORIE TYGRA 
5. srpna 2017 po setmění cca 21:15 

Film pojednává o stárnoucím veterináři, který se pokusí vymanit z vlivu své ženy 
tím, že finguje duševní poruchu a je přijat do ústavu. Hlavní roli hraje Jiří 

Bartoška. 
 

 
 

-vstupné dobrovolné- 
 

LETNÍHO KINA 

GALANTERIE 
KREJČOVSTVÍ
v Bludově na ulici Lázeňské č. p. 43 

(vedle cukrárny)
NABÍDKA: 

Otevřeno:  Po-Pá 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,00 hod.
Kontaktní osoba: Hana Sigmundová

Mimo provozní dobu po tel. dohodě  737 838 767

 Textilní galanterie

12.7.2017  Kostelíček - Lovák - Komňátka - zpět vlakem.  
 Délka trasy 11km. Sraz u KD v 9 hodin

26.7.2017 Skřítek - ,,Vlastíkova“ trasa - Rabštejn - Rudoltice  
 (Rybářská bašta).Délka trasy 13 km.  
 Odjezd autobusu dol.konec 7.41 hod,zámek 7.45 hod. 
 Přestup v Šumperku:odj.8.20 hod. Zóny: 1,2,6,10,12

9.8.2017    Branná - NS Pasák - hájovna Banja Luka - Branná.  
 Délka trasy 10km.
                 Odjezd vlaku Bludov 8.39 hod, Blud. lázně 8.43 hod.

23.8.2017  Hradisko (starý hrad) - rozhledna Háj - Kostelíček
 - koupaliště Vlčí důl (plavky s sebou). 
 Délka trasy 10km. Sraz u KD v 9.00hod.

září-říjen
6.9.2017 Ramzová - Čerňava (lanovka) - Šerák - Obří skály
 - Vražedný potok - Ramzová. Délka trasy 9 km.
 Odjezd vlaku: Bludov 8.39 hod, Blud.lázně 8.43 hod.

20.9.2017  Vernířovice - Švagrov - Lesní ekostezka - Vernířovice. 
 Délka trasy 8 km. Odjezd autobusu od cukrárny  
 v 9.03 hod, přestup v Šumperku, odj.10.00 hod.
 Zóny:1,2,6,12

4.10.2017   Cyklovýlet: Sudkov - Třeština (Háj) - Leština
 - Postřelmov - Chromeč. Sraz u P.Marie v 10.00 hod.

18.10.2017 Sobotín - Maršíkov (dřevěný kostel) - Velké Losiny. 
 Délka trasy 7 km. Odjezd autobusu od cukrárny  
 v 9.03 hod, přestup v Šumperku: odj. 10.00 hod.
 Zóny: 1,2,6,12

VYCHÁZKY SENIORŮ 
červenec-srpen 

 Opravy oděvů 
 Šití oděvů na zakázku
 Šití bytového textilu
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ZŠ Bludov

Cena Ď
Dne 17.5.2017 se konal na Nové Scéně Národního divadla slav-
nostní ceremoniál celostátního kola Ceny Ď. Záštitu nad pro-
jektem převzal ministr kultury Mgr. Daniel Herman. Vzácnými 
hosty byli Kardinál Dominik Duka OP, paní Běla Gran Jensen  
a členové Kolegia.
 Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům  
v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot  
v ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“  
– neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen  
názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku.
 V letošním roce byla mezi 320 nominovanými i naše  
základní škola. Nominováni jsme byli za podporu hnutí Na 
vlastních nohou Stonožka a dlouholetou spolupráci.
 Kolegium udělilo 17 křišťálových celostátních cen Ď. Jednu 
z cen jsem měla tu čest převzít společně s dětmi z rukou Kardi-
nála Dominika Duky OP. Ocenil tak stabilní práci naší školy.
 Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispěli a přispívají do stonožkového hnutí a umožnili nám tak 
toto ocení získat. Velká zásluha patří i Tobiáši Křížovi. Své 
opravdu nezaměnitelné originální kresby často tvořil a věnoval 
paní Jensen.

Vladimíra Horáčková

Přijímací řízení 2016/2017
V dubnu proběhla  přijímací řízení na SŠ a SOU. Žáci  letos 
poprvé skládali přijímací testy  dvoukolově. Společnost Cermat 
po vyhodnocení testů poslala do škol vždy výsledek toho lepšího 
pokusu. Všichni žáci byli opět přijati tam, kam chtěli.
Žáci přijatí ke studiu na SŠ a SOU

Martina Hrdinová

Bludov vybojoval zlato!
V pátek 9.6.2017 se žáci 2. a 3.tříd zúčastnili florbalového turna-
je v Šumperku. Z osmi družstev, která se prala o vítězství, si naši 
žáci po dlouhém boji vystříleli úžasné 1.místo!!! Na závěr škol-
ního roku je to velká a zasloužená odměna za celoroční snažení 
ve florbalovém kroužku. Úspěšnými žáky byli Milan Příhoda, 
Dominik Paraska, David Kubíček, Roman Mazák, Denis  
Motyka, Nikolka Čožíková, Kubík Preget a Ondra Špička.  
Tímto jim moc gratuluji  a  děkuji.

Mgr. Lucie Hédlová

Škola Počet
Gymnázium Šumperk 4 + 2
VOŠ a SPŠ Šumperk 5
SOŠ Šumperk 5
SŠ železniční, technická a stavební  Šumperk 6
SZŠ Šumperk 1
OA Šumperk 2
SŠSP a S Zábřeh 4
VOŠ a SŠA Zábřeh 3
SSOŠ Prima Rýmařov 1
SŠ polygrafická Olomouc 1
SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové 1
SPŠ elektrotechnická Mohelnice 1
OU a Praktická škola Mohelnice 1
Konzervatoř Kroměříž 1

Výstava „Medicina v historii“
Jak už se stalo tradicí, v závěru letošního školního roku jsme 
opět uspořádali výstavu výtvarných prací, letos s názvem „Me-
dicina v historii“.
   Námětem prací bylo historicky pojaté téma zdraví, péče  
o zdraví, léčba, nesmrtelnost....už od pradávných dob.
   Naše šikovné děti zpracovaly toto nelehké téma s nevšední ori-
ginalitou a kreativitou. Hledali jsme informace o Hippokratovi, 
Asklepiovi, Hýgii.... Zabývali jsme se odvěkou lidskou touhou 
po nesmrtelnosti v Eposu o Gilgamešovi, léčbou v Babylonii, 
Egyptě, Řecku i Římě.  Děti zaujal proces mumifikace, možnost 
ovlivnit své zdraví sportováním a zdravým životním stylem.  
   Vznikly tužkokresby, kresby, malby, akvarely, pastely i kera-
mika.
   Výtvarné práce budou zaslány do soutěže, mnohé poslouží 
jako výzdoba v Lázních Kynžvart.
   Všem, kteří na výstavu dodali své práce, ale i těm, kteří výsta-
vu pomohli instalovat, děkuji.

Vladimíra Horáčková

Přednáška o zubech
Koncem května opět přijala mé pozvání k nám do školy paní 
zubařka MUDr. Hana Kupková. A tak mohlo být jedno čtvrteční 
dopoledne věnováno přednášce na téma“ „Zdravé zuby“. Této 
přednášky se postupně zúčastnili žáci 1. – 4. ročníku. Společ-
ně s paní doktorkou si povídali o zubech, pravidelné péči o ně,  
o jejich kazivosti a o dalších možných onemocněních zubů, které 
mohou nastat, pokud se oni sami nebudou o své zuby poctivě  
a pečlivě starat. Nechyběl ani kvíz, v němž si žáci ověřili své 
znalosti, a ti nejrychlejší obdrželi i malou odměnu.
     Blanka Pavelková

Slovíčkový král
Letos v květnu se konal další ročník soutěže v anglickém jazyce 
„Slovíčkový král“, kterého se mohli zúčastnit žáci 3. – 5. roč-
níku. Žáci z každého ročníku soutěžili ve vlastní kategorii, aby 
si porovnali své dosavadní znalosti se svými vrstevníky. Soutěž 
měla prověřit nejen slovní zásobu, pohotovost ve vyjadřování, 
ale také to, jak děti dokáží vyřešit některé úkoly. Nechyběly ana-
gramy, práce se slovníkem, poslech či ověření znalostí anglické 
abecedy.
 Výsledky soutěže byly velmi těsné. Všechny děti byly moc 
šikovné a prokázaly své vědomosti z angličtiny. Všem bych chtě-
la poděkovat za jejich účast v soutěži. Z velkého počtu soutěží-
cích se nakonec umístili na prvních třech místech v jednotlivých 
kategoriích tito žáci:
3. třída     
1. Doubrava Adam
2. Ston Ondřej
3. Špička Daniel

5. třída
1. Filipová Tereza
2. Hrabkovská Markéta
3. Šefr Ondřej

Blanka Pavelková

4. třída
1. Jílková Vendula
2. Matějíčková Barbora, Konečná Julie
3. Saňáková Irma, Holinková Tereza
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Celostátní kolo Ceny Ď Florbalový turnaj v Šumperku

Přednáška o zubech

Slovíčkový král

Výstava „Medicina v historii“

Fotky: archiv ZŠ Bludov

foto J.Baslar
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Odpoledne s muzikou 3.6.2017
Na zahradě kulturního domu se uskutečnil 2. ročník Poseze-
ní s muzikou, na kterém nám letos k tanci a poslechu zahrál 
Clasic Band pod taktovkou Ivana Zely, Veselá kapela Zábřeh  
a Duo Discant. Před perným počasím návštěvníky chránily nové 
přístřešky a před tancem dali letos přednost raději společnému 
zpěvu známých písniček. Až slunce ubralo na síle, objevili se  
i odvážní tanečníci.
 Děkuji panu Zelovi za pomoc při organizaci akce, členkám 
SPOZu za nadstandartní starost o pohodlí návštěvníků a samot-
ným návštěvníkům za pohodovou atmosféru.
Na 3. ročníku na shledanou                              Anna Znojová

Foto: Jana Holinková

Rebelové 
pod hvězdami

www.odraz.cz

       KD BLUDOV
ZAHRADA      VNITŘNÍ AREÁL& 

střelnice • swingování 
 rebelské soutěže • focení polaroidem  

a další 
            ... jedinečný závěr léta!

sobota 26. 8.     

18:00 - 2:00 hod.

vstupné 150,-

První letní ples

grilování • pivní speciály 
 míchané nápoje • domácí limonády

     živá hudba

Hřbitovní nález

Dne 19.6.2017 při kontrole na místním hřbitově stála konev  
u vchodové branky, kterou tam nějaký občan asi z lenosti  
nebo jiného nepochopitelného důvodu zanechal, a neodnesl  
ji na své místo o necelých 30 m dál. 

 Při bližším pohledu do konve je vidět, že dotyčný občan se 
neobtěžoval ani vyhodit obaly od vyhořelých svíček a krabičku 
od zápalek do velkého kontejneru. Takový nález není ojedinělý. 
Již párkrát se stalo, že u branky byly na zemi položené vyhořelé 
obaly od svíček. Že by se někdo mstil za odstraněné koše??  
Takové chování je nepochopitelné, když i na hřbitově po sobě 
lidé zanechávají nepořádek. Je špatné si říkat: „VŠAK ON TO 
ZA MĚ NĚKDO UKLIDÍ.“ 

Obecní úřad Bludov

Nové známky pana Karla Adama

foto J.Baslar



stanoviště papír plast sklo kov potravinářský
olej

Ermisova 2 x 1100 1 x 1100 1 x 1100
Na Vískách (obchod Urban) 1 x 1100 2 x 1100 1 x 240

Špalkova 4 x 240
Lázeňská (domov důchodců) 1 x 1100 1 x 1100 1 x 240
Polní (areál MŠ) 1 x 1100 1 x 1100 1 x 1100 1 x 240

Plk. Karla Hlásného 2 x 1100 1 x 1100 1 x 1100
Zahradní 2 x 1100 1 x 1100 1 x 1100
Jiráskova (obchod Jednota) 1 x 1100 2 x 1100 2 x 1100 1 x 1500 1 x 240

Řed. Fr. Léhara 1 x 1100 1 x 1100 2 x 240
Kroupova 1 x 1100 3 x 240
Za Školou (u ZŠ) 1 x 1100 1 x 1100 3 x 240
Vlčí důl (horní část za školou) 1 x 1100 1 x 1100 1 x 1100
Hrabenovská (točna) 1 x 240
Pod Baštou 1 x 1100 1 x 240

Pod Lipami 3 x 240
Družstevní 2 x 1100 2 x 1100 1 x 1500 1 x 240

K Zámečku (u trafačky) 1 x 1100 1 x 1100 2 x 240
Školní (podzemáky) 1 x 3000 1 x 3000 1 x 3000
Slepá 2 x 1100 1 x 1100 2 x 1500 2 x 240

Sokolská 1 x 1100 1 x 1100 2 x 1100
Dr. Březiny (u řadovek) 2 x 1100 2 x 1100 1 x 1100 1 x 240

Lázeňská „olšanské bytovky“ 2 x 1100 2 x 1100 1 x 1100 1 x 240
bytovka u sběrného dvora 1 x 1100 1 x 1100 1 x 240
bytovky Bludoveček 1 x 1100 1 x 1100 2 x 240
bytovka 8. května 69 1 x 1100 1 x 1100 2 x 240

Stanoviště barevných kontejnerů na tříděný odpad

STARÉ NEPOTŘEBNÉ  
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
Máte doma staré elektrické spotřebiče, které jsou 
nefunkční nebo je už nepoužíváte? Nevyhazujte je do 
popelnice. Raději takové spotřebiče kdykoliv dovezte 
k vratům budovy sběrného dvora, která se nachází 
nad zámkem, viz. obrázek. Do sběrného dvora 
můžete dovézt také staré monočlánkové baterie, 
zářivky a úsporné žárovky. Za likvidaci a svoz 
všech elektrospotřebičů obec žádné peníze neplatí, 
ba naopak dostává za každý odevzdaný kilogram 
zaplaceno.   

SBĚR POTRAVINÁŘSKÉHO  
OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ
Obecní úřad připomíná občanům, že mají možnost 
vhazovat použitý potravinářský olej z domácností 
do speciálních popelnic. Nashromážděný olej 
v řádně uzavřené PET lahvi můžete vhodit do 
popelnic na těchto místech – ulice Na Vískách 
(obchod U Urbana), ulice Polní (u MŠ), ulice 
Jiráskova (obchod Jednota), ulice Slepá, ulice 
Pod Baštou, ulice Družstevní, ulice Dr. Březiny  
(u řadovek) a u „olšanských bytovek“. Nezbavujte 

SBĚR BATERIÍ A MONOČLÁNKŮ  
V DOMÁCNOSTECH
Pro zajištění lepšího třídění a sběru starých 
baterií a monočlánků Obecní úřad Bludov nabízí 
domácnostem možnost skladovat staré baterky do 
speciální krabičky. Plnou krabičku následně můžete 
vysypat do zelené krabice na obecním úřadě a začít 
plnit opět znovu. Krabičku na baterky si můžete 
vyzvednout na obecním úřadě u paní Šoupalové. 

Lucie Šoupalová
referent ŽP OÚ Bludov

se zbytečně použitého oleje  
z pánve nebo friťáku vylitím 
do kanalizace či vhozením 
do běžné popelnice.
Splašková kanalizace se 
olejem velice zanáší a obec 
musí vynakládat nemalé 
finanční prostředky na její 
čištění.




