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Bludovan

Oznámení o době a místě konání voleb  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce Bludov podle § 15, odst. 
1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 20. října 2017 od 14:00 do 22:00
dne 21. října 2017 od   8:00 do 14:00

2. Místem konání voleb 
v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování  
v Kulturním domě, Tř. A. Kašpara 353, 
Bludov pro oprávněné občany s trvalým 
pobytem v ulicích: 8. května, Ermisova, 
Husova, Lázeňská, Masarykova, Na Vis-
kách, Nádražní, Palackého, Pod Baštou, 
Polní, Stará, Špalkova, Tyršova, U Ryb-
níčku, Ve Slévi, Ztracená

v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování  
v Kulturním domě, Tř. A. Kašpara 353, 
Bludov pro oprávněné občany s trvalým 
pobytem v ulicích: Bludoveček, Bohutín-
ská, Dr. Březiny, Družstevní, Hrabenov-
ská, Jana Žižky, K Zámečku, Na Baloně, 
Ha Hradě, Nová Dědina, Rudolfa Kor-
dase, Sokolská, Tř. A. Kašpara, Úzká, V 
Potokách, Vlčí Důl, Žerotínova

Středa 25. října 2017 v 18.00 hod. 
  KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/ 

Zveme srdečně všechny občany
Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 28. října
99. výročí vzniku samostatného 

Československav okrsku č. 3 je místnost pro hlasová-
ní v Obecním klubu, Tř. A. Kašpara 
340, Bludov pro oprávněné občany s tr-
valým pobytem v ulicích: Boženy Něm-
cové, Čapkova, Jiráskova, Komenského, 
Krátká, Kroupova, Nerudova, Plk. Karla 
Hlásného, Příční, Řed. Fr. Léhara, Slepá, 
Školní, Vančurova, Vitonínská, Za Ško-
lou, Zahradní
3. Voliči bude umožněno hlasování po 
prokázání totožnosti a státního občanství 
České republiky (platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány nejpoz-
ději 1 den přede dnem voleb hlasovací 
lístky. V den voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování ve volební místnosti je ka-
ždý povinen uposlechnout pokynů předse-
dy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní.

Ing. Pavel Ston, starosta obce Bludov

Skautská zahajovací výprava

Jako školní rok začíná usednutím do lavic, 
tak náš skautský rok začíná zahajovací  
výpravou v okolí Bludova. V sobotu 9. září 

- pokračování na str.2 -

2017 jsme v brzkých dopoledních hodi-
nách vyrazili od naší klubovny směrem  
k Brusné. Tam nás čekala první hra a tudíž  
i seznámení s tématem, které nás prová-
zelo celou výpravou. Děti byly rozděleny 
do dvou týmů a jejich úkolem bylo nasbí-
rat určitý počet žaludů, šípků a listy jitro-
cele v co nejkratším čase. Kromě toho, 
že nějaká družina byla první, jim byl kaž-
dý sběr uznán až po zodpovězení otázek, 
které se týkaly státní symboliky. Na konci 
této hry byly vítězné družině přiděleny 
fazole. Celá výprava se točila okolo fa-
zolí, jelikož za fazole se v pozdější fázi  
dražily neznámé indicie. 
 Naše kroky dále vedly přes pole 
směrem na Skalku nad Sudkovem, kde  

KPH a kulturní dům Bludov 
vás zvou na

koncert
 

Vstupné 40,- Kč, děti zdarma

účinkují
Daniela Demuthová – mezzosoprán

Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa

V SOBOTU  
21. ŘÍJNA 2017
V 15:00 HOD.

NA ZÁMKU BLUDOV

Musica 
dolce vita



Bludovan 2

Bludovan 8/2017

ještě než nastal čas oběda, proběhla pro změnu vědomostní hra  
o Bludovu.
 Dále jsme kráčeli Bludovskou strání až na „Příčnou“. Náhle 
se vyskytl velký problém, sladký a lepkavý problém. Stali jsme 
se mravenci a ve družinách společnými silami, protože jinak by 
to nešlo, překonávali rozlitý sirup. Není to jen tak, čím déle jste 
přilepený, tím více se stáváte lehkou kořistí, tudíž nejrychlejší 
družina byla značně ohodnocena - a už asi víte čím. Po značných 
nesnázích jsme pokračovali na Bludoveček.
 Zde jsme doplnili vodu a před vstupem do lesů a dále  
k jezírku nás čekala další vědomostní soutěž, která se opět  
týkala Bludova. Kapsy se znovu nahromadily fazolemi, ale  
nikdo nechtěl přijít byť o jedinou a čekal na správnou chvíli,  
na indicie. Každoroční cílové místo se blížilo a my za sebou 
trousili fazole jako drobečkovou cestu.

 Konečně nastala chvíle, na kterou všichni čekali: dražba  
indicií. Každá po otřesu vydávala jiný zvuk a nikdo neměl tušení, 
co se v nich nachází. Až po nákupu a otevření bylo hned každé-
mu jasné, o co tady půjde. Každá indicie obsahovala ingredienci 
pro čaj, např.: čaj, cukr, citron a znova cukr. Úkolem bylo uvařit 
za šibeniční čas co nejchutnější čaj. Ani jsem nedořekl poslední 
věty a všichni se rozutekli pro chrastí, dřevo či kameny. K mé 
radosti vyšlehly první plameny velmi brzy. Určili jsme vítězný 
čaj, tedy i družiny, uklidili ohniště a dali se konečně do přípravy 
zahajovacího ohně.
 Čas nás docela tlačil a museli jsme si pospíšit. Dřevo,  
chrastí a kameny létaly vzduchem a než jsme se nadáli, oheň byl 
přichystaný. Teď už jen převléct do kroje a usednout k ohni. Měl 
jsem to štěstí a nesmírnou radost, že hned první rok, co jsem ve 
vedení našeho oddílu, jsem mohl mít tu čest pasovat nové skauty 
a předat jim skautský hnědý šátek. Byl to pro nás krásný začátek 
nového skautského roku.

Rádi v oddíle přivítáme nové kluky a holky. 
Zveme všechny školáky od 1. do 4. třídy, přijďte se podívat na 
naši schůzku, vždy v pátek od 15.30 v klubovně za zdravotním 
střediskem.
Vykročte s námi vstříc dobrodružství.

Martin Dostál – Roy
vůdce 2. oddílu Bludovit

skautské středisko Františka Pecháčka Bludov
Autor fotografií: Libor Bryx - Plesk, Jan Juránek - Hanes

Špekáček

Autoři fotografií: Mgr.  Lubomír Vepřek, Anna Znojová
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V pondělí 11. září 2017 se v kulturním domě od 18:00 do 20:00 
uskutečnilo 14. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno bylo 
12 zastupitelů, omluveni byli Jaroslav Čech, Jindřich Matěj  
a Bohuslav Strouhal. Zasedání řídil starosta Pavel Ston, ověřo-
vateli zápisu byli zvoleni Jaroslav Balhar a Jiří Homola.
 Na začátku projednalo zastupitelstvo zprávu o plnění úkolů 
z minulých zastupitelstev, kdy starosta konstatoval jejich plnění, 
příp. trvání. V diskusi navrhl Milan Klimeš, aby úkol zabývat se 
návrhem jeho a Karla Banka na změny rozpočtu měl zkrácený 
termín plnění do 31. října 2017 (ne až do konce roku). Tento 
návrh nebyl schválen (2 pro, 8 proti, 2 se zdrželi). Poté zastupi-
telstvo zprávu o plnění úkolů 10 hlasy (2 se zdrželi) schválilo.

Zpráva o činnosti rady
Josef Ťulpík přednesl zprávu o činnosti rady od červnového 
zastupitelstva. Za tu dobu se rada sešla třikrát a kromě běžné 
agendy, příp. toho, co předložila zastupitelstvu k projednání, ře-
šila zavedení motivačního a evidenčního systému odpadového 
hospodářství, případné ukončení členství obce v Kruhu přátel 
hudby, pronájem výlepových ploch pro volební materiály atd.
 V následné diskusi požádal M. Klimeš, aby byla veřejnost 
informována o ukončení členství v Klubu přátel hudby. Na to 
obsáhle reagoval Stanislav Balík, jakožto vedoucí komise kul-
turní, mládeže a sportu, která záležitost projednávala. Vysvětlil, 
co členství obci přináší a k čemu ji zavazuje. Za hlavní problém 
považuje to, že si obec v zásadě nemůže vybírat interprety a pře-
devším termíny, takže se často stane, že je dohodnut (nevhod-
ný) termín až dva tři týdny před konáním, což problematizuje 
propagaci, návštěvnost apod. Navíc stejný interpret vystupuje  
i v řadě okolních obcí, odkud by jinak mohli přijet návštěvníci. 
Výsledkem bývá tristní účast, která je nepříjemná vystupujícím, 
účastníkům i organizátorům. Komise navrhuje radě, aby obec  
z Kruhu vystoupila a soustředila se na konání menšího počtu kva-
litnějších koncertů ročně, jimž bude věnována větší pozornost. 
Za příklad výborné praxe označil koncerty organizované rodi-
nou Mornstein-Zierotinových na zámku. Rada obce danou věc 
projednala a uložila vedoucí kulturního domu projednat možnost 
konání koncertů pod hlavičkou Kruhu přátel hudby za přijatel-
nějších podmínek. I kdyby obec přestala být členem klubu a ne-
dostávala by příspěvek, existovala by možnost vybrat si koncerty  
z nabídky klubu. Zkrátka směrovat to k menšímu počtu koncertů, 
což zvýší kvalitu a účast. M. Klimeš poté informoval o orga-
nizačních nedostatcích na dvou koncertech. Zastupitelstvo poté 
zprávu o činnosti rady jednomyslně schválilo. Stejně tak vzalo 
na vědomí zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru za 
uplynulé období.

Změna usnesení - poskytnutí finančního daru na rekonstrukci 
podlahy sokolovny; rozpočtové změny
Zastupitelstvo na červencovém zasedání schválilo poskytnutí fi-
nančního daru pro TJ Sokol Bludov na financování havarijního 
stavu podlahy Sokolovny ve výši 500.000 Kč. Po dohodě s TJ 
Sokol předložila rada zastupitelstvu návrh na změnu přijatého 
usnesení, která bude spočívat v tom, že obec nebude poskytovat 
spolku dar, ale účelovou dotaci na základě veřejnoprávní smlou-
vy. Dotace bude poskytnuta ve výši 500.000 Kč za podmínky, 
že opravená podlaha bude odpružena na roštech a bude mít par-
ketový povrch, vyúčtování dotace spolek provede nejpozději do 
11.12.2017. Je vhodnější poskytovat na tento typ akcí prostředky 
formou dotace, kterou lze účelově vázat a splnění účelu je mož-
né kontrolovat. Zastupitelstvo tuto formální změnu jednomyslně 
schválilo.
 Zastupitelstvo jednomyslně vzalo na vědomí rozpočtové 
změny učiněné radou a schválilo další rozpočtovou změnu řešící 
např. opravu břehů rybníka „Zmrzlé moře“.

14. zasedání zastupitelstva obce

Dotační program na rok 2018
Rada předložila dotační program obce na rok 2018, který přináší 
jen minimum změn proti minulým dvěma letům.
 Současný dotační program byl upraven a doplněn o formál-
ní úpravy. Došlo například k doplnění předepsaných příloh při 
podání žádosti o dotaci na výsadbu stromků do pronajatého či 
propachtovaného pozemku, dále byl doplněn odstavec o kont-
role dodržení účelu a podmínek použití poskytnuté dotace. Tak-
to doplněný návrh dotačního programu byl předložen komisím  
k posouzení. Příjem žádostí bude probíhat od 2.1. do 31.1.2018 
do 16.30 hodin, vyúčtování dotací musí příjemce dotace předlo-
žit nejpozději do 10.12.2018. Zastupitelstvo vyhlášení jednomy-
slně schválilo. 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu
Rada předložila návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2017  
o nočním klidu, která reaguje na změnu zákona – výjimku  
z nočního klidu nově musí schválit zastupitelstvo ve formě obec-
ně závazné vyhlášky, nikoli rada obce jako dosud. Rada nechala 
zpracovat vyhlášku, která zahrnuje co nejvíce tradičně konaných 
akcí tak, aby byl občanský život co nejméně omezen. Návrh byl 
konzultován s ministerstvem vnitra. V případě schválení bude 
vyhláška účinná od 1.10.2017. S. Balík v diskusi navrhl dvě 
drobná upřesnění, zastupitelstvo poté takto upravenou vyhlášku 
jednomyslně schválilo.
Revokace prodeje parcely na dolním konci
Zastupitelstvo na červnovém zasedání odsouhlasilo mj. prodej 
stavebního pozemku 1314/22 (na dolním konci) o výměře 1050 
m2 za kupní cenu 505,-Kč/m2 včetně 21% DPH Lence Kohout-
kové. Ta ovšem poté obci písemně sdělila, že o pozemek již 
nemá zájem. Zastupitelstvo proto usnesení o prodeji jednomysl-
ně zrušilo. Pozemek se bude dále nabízet k prodeji.

Žádost o odprodej pozemku 169/2 - Evžen Fazor
Evžen Fazor, Tř. A. Kašpara 531, si podal žádost o odprodej po-
zemku 169/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2. Na 
části tohoto pozemku stojí jeho rodinný dům, přes pozemek také 
vede hlavní přístup k domu. Pozemek je zaplocen a dlouhodo-
bě užíván, prodejem pozemku dojde k majetkovému narovnání.  
V březnu 2017 prodala obec sousední pozemek 169/2 manželům 
Březinovým a paní Daňkové, jednalo se o stejný případ. Zastu-
pitelstvo jednomyslně souhlasilo s prodejem pozemku za 76,50 
Kč/m2 s tím, že náklady spojené s odprodejem pozemku půjdou 
na vrub kupujícího.

Žádost o odprodej pozemku 2760/11 - Josef Sedláček ml., 
Bludovská a. s. 
Josef Sedláček ml., Jana Žižky 116, si podal žádost o odprodej 
pozemku 2760/11 – ostatní plocha o výměře 2871 m2; jedná 
se o pozemek na Bludovském kopci. Je vlastníkem sousedních 
pozemků 2760/12 a 2760/13, kde má sad regionálních odrůd 
ovocných stromů. Celý sad je zatravněn a je obhospodařován  
v režimu ekologického zemědělství. Sad v této lokalitě plní pro-
tierozní a protipovodňovou funkci. Pan Sedláček ml. má zájem 
na požadovaném (dosud obecním) pozemku vysadit další řadu 
stromů a tím rozšířit dosavadní sortiment odrůd. Pozemek bude 
splňovat interakční prvky, které jsou součástí systému ekolo-
gické stability krajiny. Pozemek na základě pachtovní smlouvy 
užívá k zemědělské výrobě Bludovská a. s. Stavební komise 
souhlasila s odprodejem pozemku bez připomínek. Rada nechala 
zveřejnit záměr prodeje za 12 Kč/m2. K záměru prodeje si kro-
mě J. Sedláčka ml. podala žádost o odprodej Bludovská a.s. Ve 
své žádosti uvádí, že pozemek má již dlouhodobě propachtova-
ný (pozemek užívala již před rokem 1989) a je také vlastníkem 
sousedního pozemku 2760/10. Záměrem společnosti je scelení 
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užívaných pozemků z hlediska vlastnického a z hlediska obhos-
podařování půdních bloků. Rada posléze zastupitelstvu prodej 
ani jednomu ze zájemců nedoporučila.
 V obsáhlé diskusi František Snášel doporučil takovéto obec-
ní pozemky neprodávat, ale pronajmout, jsou určeny do bu-
doucna v souladu s komplexními pozemkovými úpravami ne  
k zemědělství, ale k výstavbě veřejně prospěšných zařízení, kte-
ré budou mít protipovodňový, protierozní charakter, budou plnit 
funkci významného krajinného interakčního prvku. Doporučil 
prověřit možnost využití pozemku do budoucna na Pozemko-
vém úřadu, bude určitě potřeba k ochraně zemědělského půd-
ního fondu vybudovat mez, případně křovinné patro. S. Balík 
toto vyjádření podpořil. Josef  Sedláček st. z pléna potvrdil, že 
podle komplexních pozemkových úprav je pozemek veden jako 
interakční prvek, který má sloužit k ochraně přírody, migraci ži-
vočichů. Součástí prvku musí být travní porost, keřový porost  
a stromy. Pokud by bylo žádosti vyhověno, pozemek by neslou-
žil k zemědělským účelům. Dle jeho názoru je žádost opodstat-
něná, naplňuje podmínky komplexních pozemkových úprav, po-
zemek by plnil funkci protipovodňovou, protierozní. J. Sedláček 
ml. z pléna doplnil, že odkoupením pozemku a provedením jeho 
úprav by se současný stav ještě vylepšil. M. Klimeš se dotázal, 
jestli by Bludovská a.s. v případě prodeje pozemek dál využívala 
zemědělsky, ne v souladu s komplexními pozemkovými úprava-
mi. F. Snášel zopakoval, že by pozemek měl zůstat v majetku 
obce s případnou možností pronájmu. Dle jeho názoru je sou-
časný sad s ovocnými stromy dostačující. J. Balhar se dotázal, 
jaký je tedy plán Bludovské a.s. na budoucí využití pozemku  
v případě prodeje, protože stávající účel využití pozemku a ny-
nější prezentace se neshodují. F. Snášel reagoval, že chtěl upo-
zornit, aby se pozemky určené v souladu s komplexními pozem-
kovými úpravami k plnění funkce interakčního krajinného prvku 
neprodávaly. S. Balík vyjádřil svůj nesouhlas s prodáváním to-
hoto typu obecních pozemků. M. Klimeš doplnil, že by se tedy 
obec měla zavázat vybudovat protierozní opatření. Poté zastupi-
telstvo těsnou menšinou (7 hlasů pro, 1 proti, 4 se zdrželi – po-
třeba bylo 8 hlasů pro prodej) prodej zamítlo. Poté neschválilo 
(3 hlasy pro, 7 proti, 2 se zdrželi) zamítnutí prodeje, ani prodej 
Bludovské a.s. (0 pro, 9 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval). Závěr 
tohoto mírně zmateného hlasování (v němž si ale jednotliví za-
stupitelé drželi své pozice) je zachování stávajícího stavu, tedy 
to, že se pozemek neprodal a zůstal v majetku obce.

Žádost o odprodej části pozemku 911/1 - manželé Skoumalovi
Manželé Skoumalovi, 8. května 160, Bludov si podali žádost  
o odprodej cca 12 m2 z obecního pozemku 911/1 – ostatní plo-
cha v centru obce. Obec jim v roce 2015 již prodala část z to-
hoto pozemku o výměře 13 m2 pro přístavbu sociálního zařízení 
jejich stánku. Nyní se na obec opět obrací s žádostí o odprodej 
další části pozemku. Ve své žádosti uvádí, že z důvodu jejich 
chyby a špatného zaměření nově budované stavby (namísto trafi-
ky kancelář), kdy byl zaměněn rozměr vnitřní podlahové plochy 
s plochou venkovní, došlo k chybnému výkopu a zabetonování 
základové desky o cca 90 cm do obecního pozemku. Po zho-
tovení základové desky došlo k přesnému zaměření skutečného 
stavu a bylo zjištěno, že zábor obecního pozemku je 11,3 m2 (k 
tomuto byl doložen situační výkres skutečného stavu). Sousední 
pozemek byl manželům Skoumalovým prodán za cenu 200 Kč/
m2 + DPH. V majetku obce je požadovaný pozemek ohodno-
cen cenou 7,19 Kč/m.2 Stavební komise souhlasí s odprodejem 
části pozemku bez připomínek. Rada navrhuje prodat tuto část 
pozemku za výrazně vyšší cenu, a to 2.000 Kč/m2 + příslušná 
sazba DPH. V diskusi prohlásil S. Balík, že bude hlasovat proti 
prodeji, a to především proto, že se mu nelíbí přístup žadate-
lů. Ti ve své žádosti evidentně lžou – museli vědět, že betonu-
jí na obecním pozemku a navíc skutečně zabraná plocha není  

způsobena zabráním jen 90 cm navíc, ale zabráním několi-
kanásobku. Vidí v tom snahu obec ošidit a dělat si, co chtějí.  
M. Klimeš se přiklonil k názoru S. Balíka, zpochybnil celý 
proces stavby, kdy od samotného začátku byla stavba řešena  
a prezentována jako přístavba novinového stánku a dnes zde stojí 
stánek prezentovaný a využívaný jako kancelář. Upozornil, že 
doposud žadatelé nepodali na stavební úřad žádné oznámení  
o změně stavby, jejího rozsahu, způsobu užívání. Zastupitel-
stvo poté prodej neschválilo (6 hlasů pro, 3 proti, 3 se zdrželi).  
S. Balík se dotázal, co bude následovat. J. Balhar odpověděl, že 
je dořešení stavby na šumperském stavebním úřadu. M. Klimeš 
doplnil, že je na žadatelích postupovat podle stavebního zákona, 
zažádat o změnu stavby, užívání a kolaudaci.

Žádost o prodloužení budoucí kupní smlouvy o prodeji čp. 319 
Bydlení pro všechny, z.ú.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo prodloužení termínu na 
uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej budovy čp. 319 (na 
Nové) a okolních pozemků se zapsaným ústavem Bydlení pro 
všechny. Smlouvu o smlouvě budoucí uzavřela obec 19.12.2016 
s tím, že v případě získání dotací na rekonstrukci domu prodá 
obec tyto nemovitosti nejpozději do 30.9.2017. Zapsaný ústav 
nyní žádá obec o prodloužení tohoto termínu o rok, tj. že by se 
vlastní kupní smlouva uzavřela nejpozději do 30.9.2018 s tím, 
že obci za toto prodloužení nabízí finanční kompenzaci v část-
ce 100.000 Kč, celková kupní cena by tak činila 3.100.000 Kč.  
Dotace totiž dosud nezískali, nicméně budou podávat v nové  
dotační výzvě novou žádost.

Žádost o dotaci na zametací stroj - Obecní lesy Bludov s.r.o. 
V souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2017, který 
obsahuje i schválenou položku nákupu zametacího stroje pro 
Obecní lesy Bludov, předkládá tato společnost oficiální žádost  
o poskytnutí této dotace ve výši 200.000 Kč. Závěsný zametač 
za traktor byl zakoupen 22.3.2017 z důvodu urgentní potřeby 
úklidu komunikací po zimním posypu, a to za cenu 676.269 Kč. 
Zastupitelstvo s poskytnutím této dotace jednomyslně souhlasilo.

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 2018 - 2019
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo uzavření dodatku č.1 
Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obsluž-
nosti Olomouckého kraje mezi obcí Bludov a Olomouckým 
krajem na léta 2018 a 2019. Částka příspěvku obce zůstává  
v platnosti dle Smlouvy a činí 70 Kč ročně na jednoho obyvate-
le, tedy 214.270 Kč ročně.

Volba přísedícího Okresního soudu v Šumperku
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo návrh Okresního soudu  
v Šumperku, aby stávající přísedící tohoto soudu paní Danuška 
Hojgrová, které v roce 2017 končí čtyřletý mandát, byla zvolena 
na další čtyřleté období 2017-2021.

Diskuse
Radek Březina upozornil, že obecní úřad zapomněl dětem  
v místním rozhlase zahrát písničku k zahájení nového školního 
roku. Starosta přislíbil, že se to příště nebude opakovat.
 K. Bank se zamyslel nad řešením místa příp. zřízením sběr-
ného dvora pro skladování velkoobjemového odpadu v mezidobí 
jeho dvou naplánovaných svozů. M. Klimeš doplnil, že pro skla-
dování by se mohl využít prostor ve Skale (pískovně).
 Tajemník OÚ reagoval, že na jednom z posledních zastupi-
telstev byl součástí podkladů materiál informující o možnosti od-
vozu velkoobjemového odpadu do Šumperku na základě dokladu 
potvrzeného obecním úřadem přímo ke zpracovateli SITA a.s.

Stanislav Balík ml.
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Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží

Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice a že obce a města hledají  
způsoby, jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože ministerstvo životního prostředí  
projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka, ve které je uvedeno předpokládané zdražování 
poplatku za skládkování komunálního odpadu.  

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se  
pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou muset chybějící 
peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se zdražování dá bránit poctivějším tříděním 
odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se skrývá v tomto schématu. 

Byli bychom rádi, aby se v naší obci třídilo ještě lépe, proto zavádíme Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství  
(MESOH). Zavedením tohoto systému chceme udělat třídění odpadů pohodlnější, zajímavější a pro zodpovědně třídící občany  
i finančně výhodnější. Více informací očekávejte v horizontu 14 dní, kdy každá domácnost obdrží podrobný popis systému včetně 
pozvání na besedu, kde bychom s Vámi rádi prošli případné dotazy. Přejeme příjemné čtení a mnoho kilogramů vytříděného odpadu!

Ing. Pavel Ston starosta obce a Ing. Radek Staňka autor systému MOJE ODPADKY

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost 
vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části hradí náklady spojené se 
svozem těchto tříděných odpadů.  Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je „Odstranění/využití odpadu“. Zde je 
třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, 
ale naopak za ni při určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V případě směsného netříděného odpadu obec/město zcela platí jak 
za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které bude rok od roku dražší!

Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a z odpadů  
zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů 
je v komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů  
a zbylých 60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný  
odpad, za který obec/město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory.  
Pokud se zdraží skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho 
se dá dosáhnout poctivějším třídění odpadů a snižováním jejich produkce.  
Kdo poctivě třídí odpady, nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro  
více informací doporučujeme na YouTube zhlédnout pořad MOJE ODPADKY.

Tříděný odpad Netříděný směsný odpad

Svoz odpadu Přispívá obci/městu AOS Platí obec/město

Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina Platí obec/město
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Bludovští předsedové MNV – František Šimek (1954-1960)

Čtvrtý předseda MNV a šestnáctý nejvyšší představitel Bludova 
po roce 1848 František Šimek z Bludova pocházel a byl v něm 
silně zakořeněn – skrze své dětství i skrze rodinu své manžel-
ky. Ze všech komunistických nejvyšších představitelů obce byl 
nejvíce osobně provázán s předúnorovou lokální politikou. Byl 
posledním z bludovských starostů/předsedů MNV, kteří se na-
rodili v 19. století a v době habsburské monarchie. Narodil se 
dokonce dřív než pět jeho bezprostředních předchůdců – naopak 
byl vrstevníkem prvorepublikových starostů Jana Ploda, Františ-
ka Krejčího a Aloise Svozila, kteří úřadovali o třicet let dříve. 
Při nástupu do funkce byl také ze všech nejvyšších představitelů 
Bludova v historii nejstarší – bylo mu přes 66 let; stejně tak byl 
nejstarší oproti všem ostatním starostům, když ve funkci končil 
– bylo mu 72 let. 
 Narodil se 27. února 1888 (na jeho pomníku na hřbitově je 
mylně uveden namísto února duben) v Bludově v rodině řezní-
ka a hostinského Františka Šimka na čp. 35, tedy na místě, kde 
ještě čtyři roky před tím stála bludovská rychta (1884 vyhořela), 
která měla hostinskou koncesi. Zřejmě tedy v té době jeho otec 

(i v letech 1945-1948) za sociální demokraty. V zastupitelstvu 
působil v letech 1923-1931, od svých pětatřiceti let. Dne 17. 
března 1926 se stal dokonce druhým náměstkem starosty (dnes 
bychom řekli druhým místostarostou) a byl jím rok a půl do vo-
leb v říjnu 1927. Poté pokračoval čtyři roky jako radní. V roce 
1931 už vůbec nekandidoval. Svým členstvím v zastupitelstvu 
navázal na rodinnou tradici – jeho otec František byl členem 
obecního výboru v letech 1896-1900.
 Po nástupu druhé světové války jako státní zaměstnanec  
(železničář) odešel z Bludova do Protektorátu. Do struktur obec-
ní správy se vrátil po válce. V únoru 1948 se stal členem re-
volučního Místního akčního výboru Národní fronty, ještě jako 
reprezentant sociální demokracie. Po jejím tzv. sloučení s KSČ 
byl jedním ze třetiny členů ČSSD, komu bylo „umožněno“ stát 
se členem KSČ. Jako takový již byl 7. července 1949 zvolen 
místopředsedou bludovského MNV. Celá obec jej znala pod jeho 
přezdívkou „Čibuček“ – jeho předchůdci F. Hamalovi se říkalo 
„Jednoručka“.
 Přestože byl již od roku 1921 bez vyznání a s kostelem tak 

provozoval na rychtě hostinec. Otec se narodil 
v Bohutíně (syn Františka Šimka a Terezie, roz. 
Kubíčkové z Olšan), ale od svých dvanácti let 
žil v Bludově. Matka Marie byla dcerou Ma-
touše (podle jiného záznamu Evžena) Klugera, 
měšťana v Branné, a Terezie, roz. Dittrichové. 
Pokřtěn byl 29. února 1888 jako František Jan, 
za kmotra mu byl (stejně jako dalším sourozen-
cům) Jan Pospíšil, obvodní lékař v Lesonicích, 
se svou manželkou.
 V roce 1885 žili rodiče na čp. 161 u zámku, 
1888 na čp. 35, od roku 1890 na Krčmě, kde 
otec provozoval hostinec. V tomto prostředí, 
centru pokrokářského, antiklerikálního tábora, 
František Šimek vyrůstal. Kromě staršího bratra Jaroslava, který 
zemřel týden po narození, měl sestru Marii Terezii a bratry Ru-
dolfa a Jana. Bratr Rudolf (oženil se s Josefou Truksovou z čp. 
11) v dospělosti nejprve provozoval do roku 1930 hostinec v Ná-
rodním domě, poté postavil v Sedláčkově zahradě novou budovu 
čp. 542 pro řeznickou a hostinskou živnost – dnešní Šimkova 
hospoda „Na Staré“. Hostinec měl šest pokojů, které byly pro-
najímány lázeňským hostům. Bratr Jan vlastnil dům čp. 33 (dro-
gerie, dnes večerka). Po bratru Janovi jsou potomci Zapletalovi  
a Sršňovi.
 F. Šimek se oženil 27. června 1916 v Olomouci u sv. Mořice 
s Marií Sekaninovou z Bludova, čp. 116 (nar. 27. srpna 1893). 
Byla dcerou sedláka Matěje Sekaniny a Žofie, roz. Venosové; 
za svědka jim byl Rudolf Šimek, řezník v Bludově, a Josef  
Sekanina, studující reálky. Přes manželku měl vztah k sedlákům 
z horního konce, s nimiž ona vyrůstala. 
 Když se F. Šimek v osmadvaceti letech ženil, byl již „pod 
penzí“, tedy státním zaměstnancem – byl strojvedoucím státní 
dráhy v Šumperku, kde také bydlel. Zaměstnancem státních drah 
byl až do důchodu. Když se jim v únoru 1917 narodilo jediné 
dítě – syn Zdeněk, bydleli v Poličce.
 Po skončení války se vrátili do Bludova, kde zpočátku žili 
v domě čp. 339 (dnes Tř. A. Kašpara, bydlí zde Holinkovi).  
V letech 1924-1925 si postavili dům čp. 417 v nově budované 
ulici naproti myslivně (dnes ulice Dr. Jana Březiny), v sousedství 
učitele Blažka. 
 V únoru 1921 vystoupil z katolické církve a zůstal bez  
vyznání. Už za první republiky byl v zastupitelstvu, celou dobu 

neměl nic společného, na začátku padesá-
tých let sloužil jako tzv. církevní důvěrník 
okresního církevního tajemníka (ten byl spíše 
„proticírkevním“ tajemníkem, jeho úkolem 
bylo církev co nejvíc omezovat). V Bludově 
byli tito „důvěrníci“ dva – vedle Šimka ještě 
Břetislav Březina, hlavní komunista. Institut 
církevních důvěrníků byl tajný, věřící o něm 
nevěděli.
 Vrchol Šimkovy kariéry přišel s volbami 
do národních výborů 16. května 1954. Po 
nich byl 25. května 1954 pětadvacetičlenným 
plénem MNV zvolen předsedou, místopřed-
sedou byl zvolen Ladislav Pavlík z čp. 42. 

Tajemníkem byl Josef Lehar (čp. 450), radním a 2. tajemní-
kem Josef Sedláček (čp. 461) a dalšími radními učitel Jaroslav 
Lukavský (čp. 156), Karel Zlámal (čp. 278) a Jaroslav Spáčil 
(čp. 98). Předsedou finanční komise se stal Šimkův švagr Oskar  
Plhák (čp. 116). 
 Byly to nejzajímavější komunistické volby v Bludově mezi 
lety 1948 a 1989. Jednak to byly vůbec první „komunální“ vol-
by od roku 1931, tedy téměř po čtvrt století. Mezi tím se volby 
nekonaly, národní výbor se doplňoval a obnovoval sám svým 
rozhodnutím. Byly to už čistě komunistické volby s jednotnou 
kandidátkou Národní fronty, kdy kandidovalo právě tolik kandi-
dátů, kolik mohlo být zvoleno – kdo bude kandidovat, určova-
la KSČ (nekandidovali jen její členové, ale i bezpartijní, které 
strana odsouhlasila, a také členové strany lidové a socialistické,  
s nimiž musela také souhlasit KSČ). Ve všech dalších volbách 
byli vždycky všichni navržení kandidáti zvoleni, většinou s 98-
99 % procenty hlasů. Ne tak v roce 1954. Bludov byl tehdy po-
dle ulic rozdělen do 25 volebních obvodů (v každém bylo jen 
55-80 voličů). V pozdějších volbách spolu s rostoucím počtem 
volených poslanců rostl počet volebních obvodů tak, aby každý 
reprezentoval jeden. Volby v květnu 1954 se konaly uprostřed 
zjitřené bludovské nálady, nedokončené kolektivizace, krátce po 
církevním monstrprocesu – a vedly k poslednímu vzepětí občan-
ského odporu.
 Voleb se sice zúčastnilo 98 % voličů, nicméně kladný hlas 
pro kandidáta navrženého Národní frontou odevzdalo jen 71,7 % 
z nich. Hlavně ale ve dvou obvodech nebyl v prvním kole (moh-
lo se konat i druhé, ale nikdy jindy už se nekonalo) navržený 

František Šimek
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kandidát zvolen, protože nedostal nadpoloviční většinu hlasů. 
Několik dalších kandidátů dostalo jen několik málo hlasů přes 
potřebnou polovinu. To bylo v dalších volbách nepředstavitelné. 
V prvním kole nebyl zvolen učitel Oldřich Siegl z čp. 593 (do-
stal jen 27 z 66 hlasů) a Františka Indrová z čp. 185 (dostala jen 
34 hlasů z 80). Těsně přes polovinu se dostal František Hudlík 
(38 hlasů z 69) či Karel Zlámal (35 hlasů z 57). Relativně malý 
podíl hlasů dostali i úřadující předseda MNV F. Hamal (64 %) či 
nově navržený předseda F. Šimek (65,7 %). Naopak nejsilnější 
podporu měl Vladislav Pavlík z čp. 42 (93,3 %) a Anežka Adám-
ková z čp. 605 (91,2 %).
 V těch dvou obvodech, které v prvním kole svého poslan-
ce MNV nezvolily, se za čtrnáct dní konalo kolo druhé. Pro něj 
udělala KSČ zajímavé změny. Do obvodu, kde nebyla zvolena  
F. Indrová, byl přesunut O. Siegl; do obvodu, kde napoprvé  
neprošel Siegl, byl zcela nově nasazen Alois Nimrichtr z čp. 66. 
Oba dva byli zvoleni – Siegl všemi hlasy (!), Nimrichtr 59 z 65. 
Co se dělo mezi prvním a druhým kolem, jakým způsobem byli 
lidé přesvědčováni a donucováni, nevíme.
 Do doby Šimkova předsednictví spadá období nejtvrdší 
kolektivizace, tedy faktické odebírání statků sedlákům a jejich 
zařazení do JZD. Nechme hovořit dobovou (za komunistického 
režimu vydanou) publikaci Bludov dříve a nyní z roku 1979, 
která možná nechtěně přesně popisuje i úlohu MNV vedeného 
Šimkem: „Bylo vidět, že již dozrála doba, kdy je možno přikro-
čit k soustředěné agitační akci pro vstup do JZD a zlomit defi-
nitivně odpor těch, kteří družstevní hospodaření ještě odmítali. 
... V dohodě MNV, ONV a KNV byl vypracován plán postupu 
socializace a s tím spojených agitačních prací, na nichž se vedle 
místních agitátorů podíleli i agitátoři okresní a krajští, jimž se 
po straně posměšně říkalo ‚misionáři‘, a to tak, aby do r. 1960 
byla socializace bludovského zemědělství v podstatě skončena. 
Nebylo to lehké, rolníci se před agitačními dvojicemi zavírali 
doma, nechtěli s nimi zprvu vůbec mluvit, některé bylo nutno 
volat na MNV a použít i některých dalších opatření, jako zvýše-
ní dodávek a změn v půdním fondu. Většině z nich však nako-
nec spíš jen bránil falešný stud jednoho před druhým. Jakmile 
ten byl překonán a objevily se po žních 1957 prvé přihlášky do 
družstva, následovaly v rychlém sledu další, takže na schůzi rady 
MNV 12. září 1957 bylo možno konstatovat, že‚ dík agitační 
práci vyslaných agitátorů a některých členů rady MNV bylo ko-
nečně dosaženo významného přelomu‘. Do konce září se druž-

stvo rozrostlo o dalších 132 zemědělských závodů s 600 ha půdy.  
Z větších rolníků zůstali mimo družstvo pouze tři a dále men-
ší počet kovozemědělců.“ V těchto slovech je skryto ohromné 
utrpení mnoha selských rodin těch let – hlad, obrovská dřina po 
polích rozstrkaných po všech čertech, výhrůžky, strach... Pokra-
čovalo znárodňování živností, ale pomaleji než združstevňování 
statků. Ještě v roce 1959 bylo v Bludově 8 soukromých živností.
V době, kdy byl F. Šimek předsedou, se pokračovalo v proměně 
veřejného prostoru obce. V letech 1957-1959 se rozběhly bri-
gádnické práce na vybudování bludovského koupaliště na místě 
dávného Petrovického rybníka. Jen v roce 1959 bylo odpracová-
no přes 4000 brigádnických hodin. Do roku 1954 byl rozšířen 
místní hřbitov (v zásadě do dnešní podoby), včetně nově zřízené-
ho urnového háje. V druhé polovině padesátých let se ve velkém 
budovala v obci dešťová kanalizace.
 V roce 1954 přišly Olšanské papírny s nápadem postavit  
za tehdejší bludovskou mlékárnou (pozdější Nealko) nové sídli-
ště pro své zaměstnance. Mělo jít o jednopatrové  bytové domy  
s celkem 140 bytovými jednotkami, tedy cca 24 domů. Šlo 
by tak o obrovské sídliště. Hned v roce 1955 se začalo stavět,  
o rok později byly dostaveny první dva domy (dnešní tzv. olšan-
ské bytovky). V tomtéž roce ale vedení papíren rozhodlo celý 
projekt zastavit, a tak z něj zůstaly právě jen ony dva domy.
 Volby do MNV v červnu 1960 přinesly konec Šimkovy míst-
ní politické kariéry – jak bylo zmíněno v úvodu, bylo mu již 72 
let. Do nového MNV již ani nekandidoval. 
 Závěr života měl smutný – v červnu 1961 mu zemřel ve věku 
44 let jediný syn Zdeněk. Na toho byl přitom nesmírně hrdý  
– v letech 1950-1961 byl zaměstnancem československého mi-
nisterstva zahraničních věcí. V letech 1953-1955 působil jako 
druhý tajemník československé ambasády v Turecku – v Anka-
ře, jednu dobu dokonce zastupoval velvyslance ve vedení úřadu. 
Syn Zdeněk měl čtyři děti (Evu, Dagmar, Zdeňka, Vladimíra),  
z nichž v Bludově žije (v dědečkově domě) Vladimír s rodinou, 
jediní bludovští potomci někdejšího předsedy MNV. Vladimír 
Šimek (dnes předseda představenstva DOLS a.s.) také pokračo-
val v rodinné tradici a byl v letech 1981-1990 poslancem blu-
dovského MNV.
 František Šimek zemřel v šestasedmdesáti letech 15. dubna 
1964. Je uložen v rodinném hrobě na bludovském hřbitově  
poblíž hlavní brány.

Prameny a literatura:
Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
osobní spis Zdeněk Šimek.
Státní okresní archiv Šumperk, fond MNV Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, Pamětní kniha obce Bludova, 
sv. I, 1927-1957; sv. II., 1958-1973.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, sbírka matrik, 
matriky narozených, oddaných a zemřelých Bludov.

Kösslerová, E. – Polách, D.: Bludov čp. 154 „Krčma“ Stavebně 
historický průzkum, duben 1996.
Snášelová, J.: Činnost církevních tajemníků na Šumpersku 
do roku 1968, diplomová práce, KTF UK 2012.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

 Za pomoc při shánění konkrétních informací děkuji své ma-
mince, dále pak Květoslavě Stonové, Vladimíru Šimkovi, Evě 
Kösslerové a Markétě Kuncové z Archivu Ministerstva zahranič-
ních věcí ČR.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příštěHrob Františka Šimka na bludovském hřbitově
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti říjen 2017
Večerka František, Basler František, Plháková Marie, 
Šefránek Zdeněk, Kotrlová Anna, Matys Karel, 
Indrová Božena, Muroň Zdeněk, Tomešková Božena, 
Vágnerová Marie, Kulhaj Ferdinand, Strouhalová Růžena, 
Gnácková Alena, Souralová Anna, Kvapilová Libuše, 
Osladilová Světla, Divišová Marie, Matějíček Josef

Vzpomínka
   Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.

Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

28. října před 24 lety nás nečekaně opustil  
Jan Pácalt
Letos 7. září by oslavil 70. let. S láskou 
vzpomínají a nikdy nezapomenou děti  
a sestra s rodinami.

   

   

Dne 1.10.2017 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí našeho drahého tatínka, 
dědečka a pradědečka pana 

Františka Kašpara
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

1.října letošního roku by oslavila 72 let paní 

Marta Špičková
27. října uplynou tři roky od jejího úmrtí.

S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

   Dne 27. října uplynou už dva roky ode dne, 
kdy nás opustila 

Martina Schauerová
Řeklo by se, že dva roky jsou dosti dlouhá 
doba na to přijmout tento fakt a vyrovnat 
se s jejím nečekaným odchodem. Ale není 
tomu tak. Stále nám chybí a postrádáme ji 
každý den, každou chvíli. Snad čas, který 
přijde, bude milosrdnější a přinese smíření 
s touto smutnou skutečností.
Vzpomeňte s námi.
Manžel Martin, dcery Tereza, Klára a Darja, 
maminka, babička a bratři s rodinami

POZVÁNKA
Út 10.10.   Zájezd Polsko Kudowa Zdroj
Pá, So 20.10.-21.10. Volby Poslanecké sněmovny Parlamentu
So 21.10. 9-11 hod. Dětský bazárek
So 21.10. 15:00 hod. Koncert KPH
So 21.10.   Zájezd Polsko Kudowa Zdroj
Út 24.10.   Zájezd Polsko Kudowa Zdroj
St 25.10.   Kladení věnců
So 28.10.   Zájezd Polsko Kudowa Zdroj

na říjen 2017
 

Devadesát není málo,
prožít je určitě za to stálo.
Jsi nejmoudřejší člověk mezi námi, 
obohacuješ nás krásnými vzpomínkami.
Ať Ti těch vzpomínek stále jen přibývá,
ve zdraví, v radosti život Ti ubíhá.
A když se Tvé srdce umí pousmát,
ten věk není vůbec znát. 

Dne 19. října 2017 oslaví své kulaté narozeniny
pan Ferdinand Kulhaj.
Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let
přejí manželka a synové Zdeněk, Jaroslav a Jan s rodinami.

Kulturní dům Bludov nabízí volná místa 
 na nákupní zájezd do POLSKA

KUDOWA ZDROJ
Odjezd od KD Bludov v 6:30 hod.  

/možnost nástupu Šumperk  
Mototechna 6:15 hod./

Cena: 220,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

Tel.: 583 238 177

Úterý – 10. října 2017
Sobota – 21. října 2017
Úterý – 24. října 2017

Sobota – 28. října 2017
Pátek – 17. listopadu 2017

v sobotu 11. 11. 2017 od 12 hodin 
- Svatomartinské posezení s vínem 

a programem s překvapením :D  

v pátek 24. 11. 2017 od 13 hodin 
odborná konference – Nové pohledy na civilizační choroby

Děkujeme hasičům za likvidaci sršňů.
Rodina Jánětova

PODĚKOVÁNÍ
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Bludovské  zajímavosti  aneb  Jistě víte, že ……….
……..v hospodě na bývalé bludovské rychtě došlo podle po-
věsti ke známé události, při které hrabenovský rychtář v bu-
jaré náladě a již bez peněz, nabídl   bludovskému rychtáři, že 
mu za soudek dobrého piva prodá Kostelíček se vším všudy.  
Bludovský rychtář s nabídkou souhlasil, vyvalil ze sklepa sud 
piva a naložil jej hrabenovskému rychtáři na vůz. Od té doby 
Kostelíček patří k Bludovu a hrabenovští jeho ztrátu dodnes  
s lítostí zapíjejí.……………

Prosím, seznamme se...  Socha „ dobrého pastýře“, po bludovsku „Beránek“.

Fotografie

…….křížová cesta kolem Kostelíčku je tvořena betonovými 
stélami pocházejícími  z roku 1908………

……ve středu 30. srpna 2017 dopoledne byla zpětně osazena 
na ulici Nádražní památka, prezentovaná soustavou kamenných  
architektonických prvků, kdysi nosná část vrchní stavby – žu-
lového kříže. Památka byla přemístěna o 220m blíže k vesnici. 
Honosí se svojí krásou a čeká na realizaci zajímavé myšlenky, 
která žulový kříž nahradí ……………..

Eva Kösslerová

     Ve významu slova pastýř můžeme na-
lézt pastevce nebo pasáka, tedy hlídače na 
pastvě; současně může být význam slova 
přenesen na duchovního pastýře nebo-li 
duchovního či kněze.
 Beránek je symbolem nevinnosti  
a čistoty a v kombinaci s pastýřem zná-
zorňuje věřícího člověka. Samotný berá-
nek je také symbolem Ježíše Krista jako 
obětního beránka , kterého dal Bůh lidstvu.
 Výklad výše uvedených významů měl  
s největší pravděpodobností vliv na výbě-
ru sochy v místě nad Bludovem při cestě 
na Kostelíček.
 Z historických pramenů nebylo dlou-
ho jednoznačné, kdo nechal sochu blu-
dovského „Beránka“ na jaře roku 1898 
postavit. Socha byla vystavěna přes noc  
a protože se k výstavbě nikdo nepřihlásil 
a nebyl zajištěn fond na její udržování, 
nedošlo ani k vysvěcení této sochy. Te-
prve v roce 1915 věnovala výměnkářka 
Františka Minářová peníze na udržova-
cí fond. Přihlásila se, že sochu nechali 
postavit se svým manželem, bývalým 
starostou obce. Uhradila výdaje spojené  
s převodem pozemku z obce v majetek 

Vážení Bludované,
předkládám vám fotografii, kterou 
jsem našla v naší rodinné pozůstalos-
ti. Je na ní skupina mladých mužů, 
kteří v uvedeném roce absolvovali 
tovaryšský kurz u tehdejší bludovské 
firmy pana Stona.
 Snad Vás zaujme tento dávný do-
klad a možná zde poznáte také své, 
dnes již nežijící, předky.
 Co asi prožili tito mladí lidé? Za-
stihly je dvě světové války a vrátili se, 
či nevrátili se domů? Jaký měli život, 
kam je čas zavál?
 Můj dědeček Hynek narozen  
v roce 1886, je ten muž s kladivem 
přes rameno.

lap

farnosti. Den po zaplacení formalit Fran-
tiška Minářová umírá. 
     Bludovský „Beránek“ je vytesán  
z bílého slezského mramoru. Výška pa-
mátky dosahuje až ke třem metrům. Sokl 
je umístěn na dvoustupňovém podstavci  
s podnoží. ˇPředsazená římsa tvoří nástup 
pro šestihranný dřík s patou, ukončený 
hlavicí . Hlavice současně tvoří podestu 
pastýři s ležícím beránkem.
Postava pastýře je v podživotní velikosti, 
oděna do přepásaného roucha. Levé ko-
leno pokrčené, v levé ruce berla, pravou 
rukou ukazuje  na beránka. Pastýřovy 
vlasy jsou sčesané dozadu, ve tváři boha-
tý plnovous a mírný, ale znatelný úsměv. 
Věrný beránek leží u nohou svého pána  
s oddaností.
Dřík sloupu byl doplněn kamennou des-
kou s textem: „Jestli chceš s Ježíšem 
vonné ruce lámat, musíš se jako on trní 
neobávat; s ním snášej pokorně všecky ne 
libosti, za-to ti popřeje nebeské radosti“. 
     Ať už měla výstavba sochy jakýko-
liv důvod, je zřejmé, že měla zdůrazňovat 
nevinnost, čistotu a víru.
 Ať tomu tak je co nejdéle.

 Eva Kösslerová
Autor fotografie: Gabriela Flašarová
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Prodej obecního majetku

Pietní akt v rodové hrobce Žerotínů

Prodej obecního majetku aneb zamyšlení nad přístupem součas-
ného vedení obce k prodeji obecního majetku.
 K napsání tohoto článku mě přivedly skutečnosti, které se 
udály na nedávných jednáních obecního zastupitelstva.
 První případ je prodej spojovací uličky mezi ulicí Špalkova, 
nově upravenou komunikací podél potoka. Jedná se o nemnoho 
m2 pozemku, který však umožňuje pěší průchod mezi místními 
komunikacemi. Kdysi byl prosazován názor, že tyto uličky dělají 
vesnici vesnicí a že by se v zásadě neměly rušit. O tuto uličku 
projevil zájem nový majitel sousední parcely. Ačkoli vyjádření 
stavební komise bylo negativní, ačkoli asi 14 občanů bydlících 
v okolí a uličku využívající, ačkoli obecní úřad musel vynaložit 
mnoho úsilí, aby splnil legislativní podmínky prodeje (vyjmutí 
uličky z pasportu komunikací, úprava Změny územního plánu), 
přesto se našlo dostatek zastupitelů, aby byl prodej uličky schvá-
len.
 Druhý nedávný případ se týká, dnes už můžeme říci, bývalé 
trafiky u křižovatky u zámku. Majitelé prodejního stánku na no-
viny požádali o odprodej obecního pozemku v rozsahu nutném 
pro zřízení sociálního zázemí a rozšíření skladu. S tím vedení 
obce nemělo vcelku problém, souhlasila i Stavební komise, a tak 
byl pozemek o velikosti asi 12 m2 řádně převeden a zaknihován  
v katastru nemovitostí na majitele stánku. Majitelé požádali  
Stavební úřad v Šumperku o souhlas se stavbou. Stavební úpra-
vy byly řádně povoleny. Bohužel stavebník nedodržel podmínky 
uvedené ve stavebním povolení a stavbu prodloužil asi o dalších 
2,5 m na obecní pozemek. Následně podal žádost o odprodej asi 
0,9 m (!) pozemku. Rada obce k této žádosti dala doporučují-
cí stanovisko, aby neoprávněně zastavěný pozemek byl prodán 

Moravská národní obec (místní sdružení Sever) uskutečnila v so-
botu 16. září setkání u příležitosti výročí narození Karla staršího 
ze Žerotína (15.9.1594 až 9.10.1636). Krátký projev o osudech 
Karla staršího ze Žerotína i Karla Emanuela Žerotína přednesl 
Bc. Jaroslav Svozil.
 Ani tak mě nepřekvapila nízká účast, ke které přispělo ne-
příznivé počasí, ale spíš složení účastníků pietního aktu. Po-
kusím se o laickou statistiku: - pietního setkání bylo přítomno 
asi 20 účastníků, z toho asi 12 byli členové Moravské národní 
obce, ostatní byli občané bludovští. Překvapila mě neúčast vede-
ní obce, členů Nadace Karla staršího ze Žerotína, rodiny Mor-
stein-Zierotinů a také vedení Základní školy, která nese jméno 
této významné osobnosti. Tento nezájem je o to překvapující,  
protože obec hodlá podpořit nemalou finanční částkou výstavbu 
pomníku Karla staršího ze Žerotína. Milan Klimeš

Autor fotografie Milan Klimeš

za zvýšenou cenu – 2.000,- Kč/ m2 (celková cena by byla asi 
24.000,-Kč). Naštěstí se nenašlo dost zastupitelů ke schválení 
prodeje. Dost možná k tomu přispěl i fakt, že se pan starosta  
P. Ston zúčastnil uvedení (teď již kanceláře) do provozu, ačkoli 
věděl, že stavba není provedena podle zákona a není zkolaudová-
na -viz minulé číslo Bludovanu. Teď je na Stavebním úřadě, aby 
se s takto načerno postavenou stavbou vypořádal podle zákona.
Třetí případ uvedu jen krátce, protože o něm není ještě roz-
hodnuto. Jistě jste zaregistrovali nový sad na bludovském kop-
ci směrem k Šumperku. Majitel sadu požádal obec o odprodej 
sousedního pozemku šířky 5-7 m, aby mohl rozšířit sad o další 
řadu stromů. Stavební komise prodej tomuto zájemci doporučila. 
V rámci zveřejnění úmyslu prodeje se přihlásil další zájemce, 
který má tento pozemek dlouhodobě propachtován (pronajat)  
a obdělává ho zemědělským způsobem. V zemědělské činnosti 
by pokračoval i nadále. Háček je v tom, předmětný pozemek je 
určen jako tzv. biokoridor a měl by být osázen keřovým patrem 
a stromy např. ovocnými. Rada obce předložila Zastupitelstvu  
3 varianty řešení (neprodávat, prodat na sad, prodat obálkovou 
metodou nejvyšší nabídce), ať si s tím zastupitelé poradí. Ti  
z vás, kteří jste se jednání zastupitelstva zúčastnili víte, že ani 
jeden z návrhů nebyl podpořen dostatečným počtem zastupitelů. 
Biokoridor tedy bude i nadále zemědělsky obděláván...
 A tak, milý občane, pokud jsi dočetl mé zamyšlení až sem, 
zkus také popřemýšlet, jak by sis představoval řešení těchto 
případů. Neváhej oslovit kteréhokoli zastupitele, aby tento znal 
mínění lidu bludovského a mohl svá rozhodnutí opřít i o Tvůj 
názor.

Milan Klimeš, zastupitel



RESTAURACE a jídelna Bludovská a.s.  
- splněný sen pro všechny Bludováky?

V restauraci Bludovská a.s. - závodní stravování, „Čas oponou 
trhl a změněn svět“ – jak píše Jan Neruda ve své Romanci  
o jaru 1848. Tahle jeho metafora vešla do obecného jazyka, aby 
se nám připomínala svou nadčasovostí. 
 Taková krásná je ta naše restaurace! Nyní čistě průzračná  
ve všech prostorách! Avšak vlastní jídelna, kde se jídla vydávají 
a také se zde konzumují, je spíše zapomenutým koutem! Tehdej-
ší  architekt rozdělil původní vzdušný prostor na část reprezen-
tační (i s nekuřáckou jídelnou/salonkem) a na část skrytou, coby 
zaměstnaneckou stravovnu.  Takováto úprava se dá pochopit  
z provozních důvodů, v dnešní době však se její „vyloučení“  
jeví poněkud nešťastné.
 Ale, jak to v té naší restauraci ve skutečnosti vypadá  
v pracovní den, například v polovině září? A tak jsem tam šel na 
oběd - již na oběd nekuřácký.Všechny místnosti jsou čisté a pro-
vzdušněné, bez někdejšího všudypřítomného tabákového odéru. 
 Hlavní restaurace je téměř prázdná. Jen několik málo lidí 
sedí společně u stolu s pivečkem a ne a ne si zapálit. Ale sarkas-
mus zde není namístě. Prostě „bezpopelníkovost“ jídelních stolů 
je zde už samozřejmostí.
 Původní nekuřácký jídelní salonek (býval taktéž decentně 
prodchnut kouřem) je prázdný, přestože věžní hodiny právě bijí 
poledne. Po chvíli však vejde další host, takže jsme tu již dva! 
 Naproti tomu jídelna abonentů, jak by se dala nazvat, je 
poněkud živější. Sice skrytá jako Popelka, zato je však hlavní 
dodavatelkou strávníků, včetně těch v domácnostech, využívají-
cích  rozvozy obědů.   
 Obsluha restaurace a salonku rychlá, s nabídkou menu za 
dobrou cenu, porce bohaté jako pro těžce pracující...  A k tomu 
všemu také kvalita jídel by si zasloužila i nějakou tu Michelin-
skou hvězdičku. Také na požádání hosta „vzít si jídlo s sebou“ 
(angl.: „take away“ „tejk´avej“) je okamžitě a profesionálně vy-
hověno. Praktické krabičky udrží oběd teplý až domů. 
 Na závěr si dovolím načrtnout jeden  návrh (z mnoha mož-
ných, co nás napadne), v uspořádání restaurace Bludovská 
a.s. tak, jak by si tyto místnosti a především hosté a personál 
zasloužili: 
Oddělené prostory restaurace a jídelny bylo by možno upra-
vit mírnou rekonstrukcí, t.j. esteticky a vzdušně = současné 
nevkusné, matně průsvitné panely nahradit například mořenými 
laťovými mřížemi. Na parapety takovéto dělící přepážky „za-
ložit“ malou zdobnou popínavou botaniku. A nad jednotlivými 
stoly rozzářit vkusná svítidla. Rozmařilost? Nikoliv! Protože 
hosta, notabene stálého  klienta, jest třeba si hýčkat a rozmaz-
lovat, aby tam chodil rád a utrácel tam své penízky. To je přece 
jedna ze základních pouček marketingu. Krátce řečeno - kde se 
točí prachy, tam to vzkvétá :-) 
 Nashledanou v nové Bludovské a.s. aneb Ve stínu Pípy  
s vlasteneckým „A přece se točí“.   

R. Žalio 

V pondělí 4.září bludovská škola opět ožila. Slavnostně oble-
čeni, učesáni a za podpory rodiny vkročili do tohoto mumraje  
32 prvňáčci. 
   Ředitelka školy i starosta obce (a vlastně v duchu i my  
všichni) přáli dětem, aby se jim ve škole líbilo, úspěch, radost 
z objevování nových věcí, dobré kamarády a hodné paní  
učitelky, které je mnoho naučí. Od členek SPOZu dostali malí 
školáci několik dárečků a paní kuchařky jim upekly sladkou  
tečku za jejich prvním školním dnem. Ať se jim daří!!!

                                           Iveta Šejnohová 
Autor fotografií ZŠ Bludov

Poprvé do školy

Velké díky bludovským hasičům, známým, 
sousedům a rodině při likvidaci škod 
po prázdninové bouřce z 22.7.2017 

Manželé Divišovi 

PODĚKOVÁNÍ
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Senioři komunikují

Nadační fond Lívie a Václava Klausových již jedenáctým rokem 
realizuje v různých místech vzdělávání seniorů v oblasti počíta-
čových dovedností. V letošním roce nabízíme toto školení deseti  
seniorům z Bludova. Cílem kurzu je v prvé řadě odbourat obavy  
z používání počítačů, ale i nabídnout možnost procvičení již zís-
kaných základních dovedností na PC. Ideální je k tomu právě 
forma kurzu. Jedná se o pět dopolední jdoucích za sebou (pon-
dělí až pátek), takže kurzisté navazují na získané informace hned 
druhý den a nabytí znalostí je tak hlubší a odzkoušené hned  
v praxi. Během společných setkání si účastníci osvojí základ-
ní uživatelské operace, práci s textovým editorem, e-mailovou 
komunikaci a práci s internetem. Finanční spoluúčast za celý 
kurz je opravdu symbolická – jedná se o pouhých 200,- Kč. 
Senioři, které tato problematika zajímá, se mohou hlásit na 
tel.:776190982 . Bližší informace včetně termínu poskytne zá-
stupkyně realizujícího vzdělávacího spolku EDU institut, z.s.   
z Olomouce Barbara Protivánková.



Příměstský tábor  při ZŠ Bludov 2017

Křížem krážem naším krajem jsme společně s dětmi putovali 
poslední prázdninový týden. Od Bukové hory až k Pradědu nás 
provázely „ Severomoravské pověsti a zkazky“ od autora Bohu-
slava Indry, který se narodil u nás v Bludově. Tato sbírka ska-
zek čerpá z lidových tradic a táborová  hra děti nejen seznámila  
s historií našeho kraje, ale připraveny byly hry a soutěže, které 
na známé pověsti navazovaly.
 Celodenní výlet nás zavedl do faunaparku v Horní Lipové, 
kde  děti viděly naše i exotická zvířátka, která si mohly také 
nakrmit. Odpoledne jsme navštívili přírodní balneopark v láz-
ních Jeseník, který je koncipovaný jako stezka s jednotlivými 
zastaveními a rozprostírá se u umělého potůčku protékajícího 
svahem nad lázněmi. Děti si užily různé bazénky a vodotrysky, 
vyzkoušely chodit po různě velkých oblázcích.
 Za celotýdenní spolupráci bych ráda poděkovala svým  
kolegyním Zuzaně Měrkové a Aleně Mikulové a také studentce 
Veronice Hýblové. 
   Soňa Nikolovová, vedoucí vychovatelka ŠD

Autor fotografií ZŠ Bludov

OZNÁMENÍ - podzimní sběr papíru
Tradiční podzimní sběr papíru, který organizuje  

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov,  
se uskuteční od 16. do 20. října 2017. 

Přijďte podpořit děti a dovezte nepotřebný papír  
do přistaveného kontejneru, který bude umístěn  

u budovy stravovny. Za dovezený papír už teď děkujeme.
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Senioři Bludov
Ramzová  6.9.2017
19 účastníků
Na Ramzové nás přivítalo příjemné sluníčko, ale i nevlídná sleč-
na v pokladně lanovky. “Pořád se mě ptáte dokola, kdy pojede 
lanovka, visí tu přece jízdní řád, tak si to přečtěte, jedeme o půl 
jedenácté ...“. 
 Nás jen tak něco nerozhodí, natož slečna v pokladně nebo 
jejich vysokohorské ceny ( kozlík v plechovce 40 Kč apod.). 
Zásoby jsme měli vlastní ,tak jsme posvačili a v klidu vyčkali. 
Na Černavě jsme se museli vyfotit u kovové „kozy“ a pak už po 
vlastních na Šerák na Šeráček nebo na kávičku do chaty Jiřího. 
 Výhled na Jeseník nás mile překvapil, ráno to vypadalo na 
mlhu, déšť či vítr – nic z toho nás na Šeráku nepostihlo, kochali 
jsme se přímo od stolu.
 Obří skály jsou skutečně obří a krásné. Údolí Vražedného 
potoka je kouzelné, pokud někdo nezná, doporučuji. Sv. Petr se 
nás pokoušel vystrašit několika kapkami deště, ale nebylo to ani 
na pláštěnku. Asi nás má rád.
 Musím přiznat (i podle názoru ostatních),že tato túra byla 
nejnáročnější ze všech, co jsme s BluTu absolvovali, hlavně ta 
cesta dolů byla těžkou zkouškou pro naše kolena a kyčle. Kdo 
měl hůlky, vyhrál.
 Někteří z nás stihli na Ramzové v restauraci ještě občerstve-
ní, někteří stihli tak tak vlak. Ale o občerstvení nebyla nouze ani 
ve vlaku. Všichni jsme se vrátili v dobré náladě...

Jiřina Klimešová
Autor fotografií: Slávek Straka

Děti v Bludově se stále baví tenisem…
S přicházejícími podzimními plískanicemi nám končí další  
tenisová sezona, a tak společně se vzpomínkami na parné léto,  
je na místě lehce se poohlédnout a hodnotit.
 Nejprve bych ráda vyjádřila velké díky všem dětem naší te-
nisové školy TJ Sokol Bludov, z.s. za snahu a tréninkovou píli, 
za milé, tolik důležité úsměvy a rodičům samozřejmě za podpo-
ru. Chtěla bych také ocenit úspěchy závodních hráčů na indivi-
duálních turnajích, které se promítnou do celkového umístění na 
celorepublikovém žebříčku.
 Co se týče týmových soutěží, v letošní sezoně naši mladší 
žáci bojovali v soutěži družstev společně s dětmi ze Zábřehu,  
a ve své skupině oblastní soutěže smíšených družstev jim patří 6. 
místo před Šternberkem a T.J. Sokol Šumperk.
 Překvapením v Severomoravské lize se stal tým baby tenisu 
TJ Sokol Bludov, z.s., tedy děti ve věku 8 – 9 let, kteří v soutě-
ži smíšených družstev 2017 Memoriálu Zd. Kocmana v oblastní 
soutěži 1. třídy obsadili 2. místo, když v tabulce prohrály pouze 
s tenisovým klubem Mohelnice, a nechaly za sebou týmy jako 
je SK Véska, Milo Olomouc, ITS Tennis centre a další. Díky 
tomuto úspěchu se baby tenisté probojovali do závěrečného tur-
naje družstev v Přerově, kde se mezi sebou utkaly ty nejlepší 
týmy celé severomoravské ligy. Bludovský dream team bojoval 
dle umístění ze základní tabulky o 13. – 16. místo, a po vítězství 
v celé skupině, kde ve finále porazil TK Deza Valašské Meziříčí, 
dětem zaslouženě patří šťastné 13. místo. 
 Za mne je to obrovský úspěch, a dětem to z celého srdce 
přeji za všechnu tu dřinu, bojovnost, úsměvy ale také slzičky, 
kterých je naštěstí ale čím dál méně.
 Na závěrečném ceremoniálu předávání cen neskrývali údiv  
a zároveň obdiv ani prezident TK Precheza Přerov a více prezi-
dent severomoravského tenisového svazu nad tím, že na před-
ních příčkách ligy se umístil zrovna Bludov, o němž doposud 
nebylo v Přerově vidu ani slechu… ☺
 Kéž by to dětem bylo dostatečným oceněním a motivací do 
další tréninkové „práce“ ☺

S láskou k bílému sportu trenérka Lucie Chudějová.
Autor fotografií: Lucie Chudějová
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Z tenisových dvorců

V měsíci září začíná nový školní rok. 
Také ubývá slunečního světla, zkracuje se 
den a mění se počasí k horšímu, ochlazuje 
se. 
 To již podzim klepe na dveře a nám, 
co si občas hrajeme s tenisovým míčkem,
to připomíná blížící se konec tenisové 
sezóny. Nastává chvíle pro bilancování, 
připomenutí si toho, co se nám povedlo  
i toho, co nás zklamalo.
 Svoje sportovní aktivity realizujeme 
pod širým nebem a tím jsme závislí na 
charakteru a průběhu počasí. To si s námi 
letos hrálo jako kočka s myší. Po tep-
lém  začátku jara nastalo velmi studené 
a chladné období, a tak jsme letos začali 
pravidelně hrát tenis mnohem později než 
předešlé roky. V létě se střídalo poměrně 

postoupil do „útěchy“ - druhá vyřazovací část turnaje. Pátý resp. 
šestý v pořadí skupiny v soutěži skončil. Přestože letos mezi 
soutěžícími chyběla některá zvučná jména předchozích vítězů 
turnaje, nedá se říci, že by úroveň hry byla nižší. Ve všech vyřa-
zovacích zápasech se bylo na co dívat a sportovní úroveň zápasů 
gradovala až do finále obou vyřazovacích částí. Zajímavostí by 
se našlo na turnaji více, ale určitě mezi ně patří bratrský souboj 
o vítězství v „útěše“ nebo souboj otce se synem v semifinále 
hlavní soutěže. Vítězství v turnaji si vybojoval poprvé Jaroslav 
Huf st., který ve finále porazil Dr. Jiřího Nejedlého. Třetím  
v pořadí byl Radek Píša. V soutěži „útěchy“ si vítěství  
vybojoval Roman Mazák.
 Závěrem mohu jen konstatovat, že přítomní hráči měli zajiš-
těno vše potřebné ke svým sportovním výkonům: příjemné letní 
počasí, kropené tenisové dvorce, míče, tenisové rakety (každý 
svoji vlastní), bohaté občerstvení a zajištěný pitný režim. A také 
příjemnou přátelskou atmosféru během hracích dnů.

Přestože letošní tenisová sezóna ještě zdaleka nekončí, je zřejmé, 
že to nejlepší již máme letos za sebou, a tak nezbývá než se  
těšit na tenisovou  sezónu 2018.

Mgr. Vladimír Vlček
V Bludově 3.9.2017

autorem fotografie - účastníci je pan Ing. J. Baslar,  
dalších dvou fotografií Mgr. Vladimír Vlček

zleva vítěz turnaje Jaroslav Huf st. zleva Roman Mazák, Dr. Jiří Nejedlý, Jaroslav Huf st.,  
Radek Píša a starosta

teplé a chvílemi větrné počasí s přívalovými dešti. Antukové 
dvorce  potřebují  časté kropení vodou, aby se na nich mohlo 
hrát, ale čeho je moc, toho je příliš. Sucho, vítr a mnoho vody 
najednou během přívalových dešťů, silně ovlivnily kvalitu povr-
chu dvorců.
 Ale i přes uvedené výkyvy počasí to nemělo větší vliv na 
naši sportovní a klubovou činnost. Pokud  bylo jen trochu příz-
nivé počasí, bylo na dvorcích rušno. Pokračovala tenisová škola 
s tréninky, zápasy a soutěžemi dětí. Dospělí spolu soutěžili ve 
vzájemných zápasech jen tak, pro radost a zdraví. O sobotách 
se letos hrálo mnoho turnajů, ať již benefičních nebo tradičních.  
O jednom tunaji, právě z těch tradičních, se chci rozepsat, proto-
že se od těch ostatních liší.

Putovní pohár starosty obce Bludov.
Tento turnaj organizuje pan starosta již v tradičním termínu na 
přelomu července a srpna. Letos to již bylo po dvanácté, sluš-
ná tradice ne? Zvláštností turnaje je, že je vypsán pro dvouhru 
dospělých (jako jediný v sezóně). Tradičně se začíná hrát již  
v pátek a dohrává se v sobotu podvečer. Do soutěže se letos  
přihlásilo 22 hráčů, kteří byli rozlosováni do čtyř skupin.  
V nich hráli účastníci systémem každý s každým na jeden set.  
Po dohrání a sečtení výsledků ve skupinách se určilo pořadí. 
První dva z každé skupiny postoupili do hlavního“pavouka“ 
- vyřazovací část turnaje. Třetí a čtvrtý v pořadí z každé skupiny  


