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Bludovan

Pozvánka na zastupitelstvo
V pondělí 11. června 2018 od 18:00 hod. 

proběhne v kulturním domě  
18. zasedání  

zastupitelstva obce. 
Všichni jste srdečně zváni.

Vážení spoluobčané,
již téměř tři čtvrtě století nás dělí od kon-
ce poslední války, která poznamenala ži-
voty obyvatel naší obce. Letos na podzim 
si připomeneme osmdesát let od událos-
tí, které stály na jejím počátku – tedy od 
Mnichovské dohody a násilném připojení 
velké části českého a moravského území, 
včetně našeho Bludova, k nacistické  
Německé říši.
 Z toho vyplývá, že drtivá část z nás, 
současných obyvatel obce, už hrůzy vál-
ky nezažila. Znamená to ale, že bychom 
měli mír chápat jako samozřejmý stav? 
Ne. V žádném případě ne! Mír, bohužel, 
samozřejmý nikdy nebyl, není a asi ani 
nebude.
 A právě proto se každoročně schází-
me u tohoto pomníku, který naši předko-
vé vystavěli nám na připomínku a nám na 
paměť. Proto se každoročně zastavujeme 
ve shonu krásných jarních dnů, přineseme 
květy a setrváme v tichém zamyšlení.
 Stojíme přitom v úžasu, když si uvě-
domíme, kolik hrdinství je skryto za mno-
hými jmény, jež jsou vytesána na dvou 
mramorových deskách za mými zády.  
A kolik nejenom hrdinství, ale i pravé, 
nefalšované lásky k vlasti.
 Právě láska k vlasti, k národu  
a k bližním vedla ty bludovské hrdiny, 
kteří za svou statečnost zaplatili životem, 
i ty, kterým dal Bůh hrůzy války přežít.
 Vždyť asi většina z dnešních horli-
vých vlastenců plných nenávisti by se tře-
ba po úspěšném útěku z koncentračního 
tábora schovala do nejhlubší skrýše a do 
konce války by nevylezla. Plukovník Jo-
sef Březina se ale po útěku z koncentráku 
znovu zapojil do protinacistického odboje 
a škodil nepříteli. Po opětovném zatčení už 
jej čekala jen smrt v drážďanské věznici.
 Bludovští váleční hrdinové jsou nám 
ale nejen připomínkou odvahy, ale také 
ještě něčeho jiného.
 Svými životy ukázali, že jim vlaste-
nectví nebylo prázdným slovem, ale bylo 
jím pobídkou k řádné práci. Mohli přitom 
sedět a nadávat – na Beneše a na politiky, 
na Hitlera a na Němce, na celý svět, který 
nám ubližuje. Možná také nadávali, ale 
kromě toho pomáhali partyzánům, sami 

Projev starosty obce k 73. výročí konce války VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH  
KONTEJNERŮ NA PAPÍR  

A PLAST V SYSTÉMU MESOH

Pokud jste se zapojili do systému MESOH  
a papír a plast z domácnosti dáváte  

do veřejných modrých či žlutých 1100 l 
kontejnerů či podzemních kontejnerů,  

je zapotřebí tuto skutečnost zadat  
ve Vašem odpadovém účtu na webových 

stránkách www.mojeodpadky.cz.  
Přihlašovací údaje naleznete na pravém  
boku archu se štítky na pytle, které jste 
obdrželi koncem minulého roku. Tato  

povinnost platí jak pro obyvatele rodinných 
domů, tak pro obyvatele všech bytových 

domů. U bytových domů není tato  
skutečnost zadávána automaticky.  

Automaticky se zadávaly do systému  
pouze kontejnery na komunální odpad.  
Pokud nebude učiněn tento krok, tak  

nemohou být pro domácnost načítány  
eko body za třídění papíru a plastu.

Návod naleznete po přihlášení do svého 
odpadového účtu v záložce Dokumenty  
a články nebo na webových stránkách  

obce Bludov v sekci Odpadové  
hospodářství. Pokud nemáte možnost  

si tuto skutečnost z jakéhokoliv důvodu 
zadat na svůj odpadový účet, můžete  
informace nahlásit paní Šoupalové  

přímo na obecním úřadě nebo  
telefonicky 583 301 436,  

605 254 426 a údaje Vám budou  
na odpadový účet zadány. 

se partyzány stali, bojovali proti Němcům 
na východní i západní frontě... Hleděli dál 
než jenom na svůj dvorek.
 Hledáme-li inspiraci pro dnešní dobu, 
nemusíme chodit daleko. Stačí se ales-
poň občas zastavit před tímto pomníkem  
a uvědomit si, že pro vlast a celou spo-
lečnost můžeme udělat něco důležitého  
v jakémkoli věku a pracujeme-li na ja-
kémkoli místě.
 Nejstaršího a nejmladšího z bludov-
ských padlých dělilo přes čtyřicet let 
věku; někdo byl učitelem, jiný knězem, 
další dělníkem. Neseděli s rukama v klíně 
a nečekali, co jim vláda dá zadarmo.
 A přitom mohli. Německá říše totiž 
uplácela své obyvatele nejrůznějšími so-
ciálními vymoženostmi. Naši hrdinové 
ale svou statečností opovrhli Hitlerovými 
úplatky a vysmáli se mu. Svoboda jim 
byla víc než hrnce plné masa.
 Odkaz druhé světové války je v dneš-
ní době snad ještě aktuálnější než dřív.  
I dnes jsme v pokušení zůstat sedět  
a čekat, co někdo jiný udělá. 
 Vláda, prezident či někdo jiný. Ti 
nám slibují, že se o nás postarají a na-
praví všechny křivdy světa. A moc za 
to nechtějí, jen abychom mlčeli a tiše či 
hlasitě je podporovali. Svoboda – o té se 
moc nemluví. Ale my bychom se neměli 
nechat uplatit a ošálit. Bez svobody nelze 
důstojně žít. Člověk je totiž ke svobodě 
povolán. A tak odporujme zlu – tomu 
zjevnému i skrytému. A pracujme. Nejen 
pro sebe a své nejbližší, ale i pro svou 
obec a pro svůj národ.

Ing. Pavel Ston, starosta obce
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Leontýna Vágnerová

Sofie Mazáková

Tobiáš Krušinský

Nela Machálková

Antonín Frank

Jakub Marek

Ondřej Pazour

Tomáš Zorek a Anna Zorková
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Ve středu 9. května 2018 se v Kulturním domě od 18:00 do 
18:30 uskutečnilo mimořádné, 17. jednání obecního zastupi-
telstva. Přítomno bylo 12 zastupitelů, omluveni byli Bohuslav 
Strouhal, František Snášel a Karel Bank. Zasedání řídil starosta 
Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Karel Směšný  
a Šárka Dostálová. Všechna hlasování byla jednomyslná.
Elektronická dražba nemovitých věcí čp. 145
Hlavním důvodem pro svolání mimořádného jednání zastupi-
telstva mimo předem stanovené termíny byla zvažovaná účast 
obce v elektronické dražbě domu čp. 145 a přilehlých pozemků 
o celkové výměře 539 m2. Ještě před tím, než o věci začalo za-
stupitelstvo jednat, informovala spolumajitelka dražených nemo-
vitostí (nemovitosti jsou v dražbě z důvodu exekučního příkazu 
k prodeji) Ludmila Straková, že zaplatila dluhy a že se dražba 
konat nebude.
 Jelikož ale obec do jednání zastupitelstva neobdržela oficiál-
ní rozhodnutí o zrušení elektronické dražby, starosta informoval, 
že daný bod se přesto bude projednávat. Konkrétní dražební vy-
hláška byla vydána 4.4.2018, dražba se měla konat 17.5.2018, 
nejnižší podání bylo stanoveno na 456.000 Kč, výše jistoty na 
85.000 Kč, která musí být zaplacena před dražbou.
 Rada obce schválila záměr obce dražby se zúčastnit – pokud 
se bude dům skutečně prodávat, jde o zajímavou šanci získat 
nemovitost v samotném centru obce, navíc nemovitost s vel-
kým vztahem k historii obce (někdejší škola, místo narození  
A. Kašpara).
 V diskusi Milan Klimeš doporučil nehlasovat o maximál-
ní výši podání, ale tu stanovit jiným způsobem, např. pracovní 
poradou. Stanislav Balík souhlasil s nehlasováním o maximální 
výši podání, doporučil pověřit stanovením ceny radu. Dále navr-
hl schválit usnesení v obecné rovině bez maximální výše podání 
i pro případné další exekuce těchto nemovitostí (pokud bude tato 

17. zasedání zastupitelstva obce
zrušena a poté jiná vyhlášena).
 Zastupitelstvo poté schválilo účast obce v elektronické draž-
bě dle dražební vyhlášky; pověřilo starostu, aby obec zastupo-
val v dražbě; zmocnilo radu, aby rozhodla o nejvyšším podání; 
schválilo uhrazení jistoty ve výši 85.000 Kč.  Schválená usnese-
ní jsou platná i pro případné další opakované dražby vztahující 
se k předmětným nemovitostem. Dále zastupitelstvo schválilo 
letošní rozpočtovou změnu č. 2.
Dotace na zajištění Festivalu dechových hudeb
Zastupitelstvo v prosinci přislíbilo poskytnout dotaci spolku 
Dechová hudba Bludověnka na zajištění Festivalu dechových 
hudeb ve výši 110.000 Kč. Festival se bude konat 30.6.2018. 
S dotací počítá i rozpočet. Je potřeba ještě schválit smlouvu  
o poskytnutí dotace.
 M. Klimeš reagoval, že schválení předložených žádostí  
o dotace, které nejsou řešeny v rámci Dotačního programu obce, 
nemá žádná omezení. Schvalování dotací z Dotačního programu 
obce se oproti tomu řídí striktními pravidly. S. Balík připomněl, 
že úplně stejným způsobem se schvalovala veřejnoprávní smlou-
va, mimo dotační program obce, na opravu podlahy Sokolovny 
v roce 2017. Chápe poskytnutí těchto dotací jako mimořádné, 
pokud by se akce měla v příštích letech opakovat, měla by již 
být řešena v režimu Dotačního programu obce. Zastupitelstvo 
poté poskytnutí dotace schválilo.
Dotace na rekonstrukci chodníků u kostela
Podobná situace se týká další dotace. Při schvalování rozpočtu 
byla vyčleněna částka 280.000 Kč pro místní farnost na rekon-
strukci chodníků u kostela. V rámci rekonstrukce bude obnove-
na první část chodníků u kostela, nevyhovující betonová dlažba 
bude nahrazena dlažbou z přírodního materiálu. Zastupitelstvo  
i tuto dotaci schválilo. 

Stanislav Balík ml.

Navštívili jste již v letošním roce kulturní dům? Pokud ano, jistě 
jste si všimli, že vnitřní prostory dostávají nový kabát. A hned se 
začalo největšími zátěžovými zkouškami v podobě plesů. I dět-
ský maškarní karneval trhal rekordy v návštěvnosti a chvílemi se 
zdálo, že kulturní dům budeme muset nafouknout. Tolik pohád-
kových postav je už snad jen v Říši pohádek. I dospělí si užili 
večer v originálních maskách. Po několika letech se v Bludově 
obnovil Maškarní ples pro dospělé a podle zábavy, která byla 
až do ranních hodin, si myslím, že rok od roku bude stále oblí-
benější. Ples otevřených srdcí vždy zakončuje plesovou sezónu  
a nebylo tomu jinak i letos. Jsem velice ráda, že se organizá-
torům i účastníkům u nás líbí a naši spolupráci jsme již v loň-
ském roce rozšířili o Mikulášskou diskotéku otevřených srdcí. 
Jak plakáty uvádějí – na těchto akcích se“ trsá“ od 14 hod. až 
do vyčerpání sil.
 Velice rychle plesová sezóna utekla a v kulturním 
domě předjarní období hlásá Oblastní kolo trampské porty.  
O oblíbenosti této akce nejen u bludovských občanů svědčí 
množství zaparkovaných aut. Nejde-li zaparkovat už od zámku, 
je to jasné, v KD je PORTA!
 Závěr měsíce patřil maminkám, které chtějí prodat věci, ze 
kterých jim už radolesti vyrostly, nebo naopak maminkám, které 
si tyto věci přišly pořídit, a to na akci s názvem Dětský bazárek 
jarního a letního oblečení. I přes obrovský nárůst internetového 
prodeje se stále najdou maminky, které chtějí nakoupit osobně. 
Velké díky patří škole, která zapůjčuje prostory jídelny. 
 Ještě před Velikonocemi stihli nejmenší návštěvníci zhléd-
nout pohádku O křišťálovém srdci a pak si užít přicházející jaro.

Z kulturního domu…
 Po Velikonocích byla připravena akce, tentokrát pro dospělé. 
Ti mohli zavítat na Country bál, kam každoročně za bludovskou 
taneční skupinou Pohodáři dojíždí i jejich spřátelené taneční 
skupiny. Bohatá tombola, přátelská setkání, zábava a spousta 
tance – to jsou znaky Country bálu.
 Víkend 14.4. a 15.4. byl „divadelní“. V sobotu ve večerních 
hodinách zahráli ochotníci divadelního souboru TYL Králiky 
komedii s názvem Postel pro anděla. Diváci se dozvěděli, že 
postřelit anděla, ještě k tomu v podnapilém stavu, není vůbec 
žádná legrace.  V neděli k nám přijeli další ochotníci. Tentokrát 
zahráli Bratřušovští divadelní nadšenci pro malé diváky. Hloupý 
Honza a celé království se nechali zlákat a začali jíst peníze. 
Ano, čtete dobře. Takového závisláka na penězích se dalo snad-
no poznat. Rychle mu rostly zuby a když je nepiloval, tak se už 
moc nenajedl.
 První venkovní akcí a zároveň první akcí tohoto typu  
v Bludově, byla Odpadová olympiáda. A jak to na ni vypadalo, 
se dočtete v příspěvku Lucky Šoupalové.
 A co se děje v Obecním klubu? Při jeho kompletní vyba-
venosti až pro 35 osob bylo skoro nemožné najít volný víkend, 
kdy by se v něm nic nedělo – soukromé oslavy, přátelská pose-
zení, přednášky, semináře, vítání občánků, svatby…
 V březnu se konala v Obecním klubu cestopisná přednáška 
o Novém Zélandu a výstupu na horu Aoraki. Další cestování 
přiblížil posluchačům pan MUDr. Jaroslav Mikuláš, tentokrát 
Mexikem za kaktusy. Na duben si členky SPOZu připravily přá-
telské posezení pro sedmdesátníky i pětasedmdesátníky. Jak se 
jim líbilo? To Vám už musí povědět sami… Anna Znojová
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Po strhujícím týdnu (škola, závody, hudebka, atletika atp.) se jdu 
konečně pořádně vyspat. Asi tak po třech hodinách mi zazvonil 
budík. A mně to došlo. Mám skautskou akci!
 Ještě jsem ani pořádně neotevřela oči, když jsem v 5:32 šla 
ke klubovně. Hned, jak jsem přišla, tak jsme vyrazili na vlak. 
Když jsme dorazili na nádraží, vlak už přijížděl. Koupili jsme 
jízdenky a vyjeli směr jihomoravská metropole Brno. Vagon pří-
jemně kodrcá - poslední šance se trochu dospat. Dorazili jsme do 
Vyškova a kvůli výluce jsme odtud jeli autobusem až do Brna. 
Už jsem konečně pořádně otevřela oči a vidím BRNO, ale les 
nikde?!
 Přešli jsme o blok dál a tam na nás čekal oddílový vedoucí. 
Stál u nějakého domu. Odemkl nám a přivítal nás v klubovně 
brněnských skautů. Po nějaké chvíli, co už jsme si stačili vybalit 
a najíst se, nám Roy začal povídat, že dnes bude hra na celý den. 
Všichni byli nadšení! Řekl nám příběh: „Švédská armáda obléhá 
Brno! Jen vy ho můžete zachránit tím, že zjistíte pár informací 
pro informátory švédské armády. Oni vám pak na oplátku řek-
nou, co budete chtít o strategii!“
 Tak jsme bloudili ulicemi Brna po různých památkách  
- například kostel sv. Jakuba, kostnice, katedrála sv. Petra  
a Pavla, protiatomový bunkr 10-Z a hrad Špilberk. Bylo to super! 
Potom jsme se vrátili do klubovny a zašli jsme si zahrát „frisbee“ 
do parku na Slovaňáku. Neskutečně jsem si ten den užila. 
 Druhého dne jsme se vzbudili a sbalili se. Když už byli 
všichni hotoví a zbylo nám hodně času, zašli jsme si do Technic-
kého muzea. Až na pár komplikací na začátku s paní recepční to 
bylo neskutečně úžasné. Po cestě nazpátek jsme se stavili znovu 
na hřišti. Vrátili jsme se do klubovny a tam, protože jsme měli 
pořád dost času, jsme si zahráli ještě pár malých her. Ale to již 
byl čas vydat se na nádraží.
 Autobus nás opět přivezl do Vyškova na vlak a tam jsme  
nasedli a vyjeli směr Šumperk. Dorazili jsme do Šumperka  
a tam jsme přes ulici nastoupili do autobusu domů do Bludova.  
Na zastávce se všichni pozdravili a šli každý svou cestou domů. 
 Byl to super víkend, moc jsem si ho užila a myslím, že  
i všichni mí kamarádi skauti, kteří se zúčastnili. Mám vzpomínky 

Hrrr na výlet do Brrrna! Dvoudenní skautská akce v Brně.

na celý život! A ti co s námi nebyli, můžou jen skřípat zuby,  
že zasklili takovou akci!

ses. Kája Juránková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Autoři fotografií: Adam Kašpar, Kája Veselá

Dětský pěvecký sbor MOTÝLI ŠUMPERK pořádá ZÁPIS ZPĚVÁČKŮ do přípravných oddělení sboru. 
Přijímáme chlapce i děvčata  od pěti let s chutí do zpívání. Věříme, že talent má každý, my jej pomáháme rozvíjet. 

Proto mohou přijít i děti, které dosud zpívat neumí.
Termín zápisu: 20. a 21. června, 14.00 – 18.00, zkušebna sboru, 

(budova SVČ Doris „Komín“, Komenského 9  v Šumperku). 
Více informací na www.motyli-sumperk.cz, nebo tel. 725 012 639 (I. Žůrková).

Helena Stojaníková
Autor fotografií: archiv sboru
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JUDr. Josef Sedláček (foto archiv autora)

Náš seriál se pomalu završuje. S jeho závěrem přicházejí nejob-
tížnější díly – jednak proto, že se týkají v zásadě již současnosti; 
především ale proto, že jejich autor je či byl současně aktérem 
některých událostí, o nichž píše. Prosím proto laskavé čtenáře, 
aby brali tato omezení na vědomí. Jakkoli se snažím o objektivi-
tu a odstup, ne vždy se mi to musí podařit.
 Dvaadvacátý nejvyšší představitel naší obce po roce 1848 
JUDr. Josef Sedláček se stal prvním starostou po téměř půl sto-
letí; stal se člověkem, který úřadu bludovského starosty vdechl  
důležitost a důstojnost, takže je tato pozice dodnes v obci vnímá-
na jako výjimečná, nikoli běžná, že by ji mohl zastávat kdekdo. 
Byl prvním vysokoškolsky vzdělaným bludovským starostou, 
po téměř dvaceti letech byl prvním představitelem obce, který ji 
dobře znal, neboť z ní pocházel a vyrostl v ní. Ze starostů zvole-
ných ve dvacátém století byl nejdéle úřadujícím – celkem 12 let, 
v celkovém pořadí je čtvrtý. 
 Narodil se 16. července 1950 v Bludově na dolním konci  
v domě čp. 461, kde žije celý život. Sourozence neměl, nicméně 
díky početným rodinám, z nichž pocházeli jeho rodiče, měl a má 
v Bludově řadu bratranců a sestřenic.
 Jeho otec Josef Sedláček pocházel ze Skaličky u Zábřeha. 
V době dětství se s rodiči a sourozenci (měl 5 bratrů a 4 sestry) 
přestěhovali do Bludova. Ve svých dvaceti letech koupil v nově 
budované čtvrti na dolním konci od obce pozemek a během krát-
ké doby postavil (byl vyučený zedník) rodinný dům čp. 461, kde 
posléze bydlel s rodiči a několika sourozenci. Ve třicátých letech 
pracoval na výstavbě pohraničních opevnění, 
kde se naučil, jak se dělá nezničitelný beton  
a podobný pak budoval všude doma (a na 
koupališti). Po válce se stal zaměstnancem 
MNV Bludov, kde působil až do odchodu do 
důchodu v roce 1970 na různých pozicích – 
jako druhý tajemník, matrikář apod. Již v září 
1945 byl za sociální demokracii členem rady 
MNV, v radě byl i v letech 1954-1960, posléze 
až do roku 1976 byl členem pléna MNV. Jeho 
životním dílem byla stavba bludovského kou-
paliště, na němž bezplatně odpracoval mnoho 
tisíc hodin.
 Matka Jaroslava, rozená Směšná, pocházela 
z Hartíkova (nicméně její otec pocházel z Blu-
dova). Do Bludova se posléze přestěhovali  
a žili v domě čp. 284 (pod Balonem směrem 
k Drahám). V říjnu 1949 se na sv. Kopečku provdala za Josefa 
Sedláčka. Celý život pracovala jako dělnice.
 Budoucí starosta vychodil v letech 1956-1965 bludovskou 
devítiletou školu, poté v letech 1965-1968 šumperské gymná-
zium (tehdy střední všeobecně vzdělávací škola). Vzpomíná 
na „kulturní šok“ svůj i řady svých vrstevníků, který prodělal 
po příchodu do Šumperka, kde měli oslovovat profesory „pane  
a paní“, nikoli „soudruhu“ a „Čest práci“, jak byli zvyklí z bludov-
ské školy vedené Břetislavem Březinou. Odmaturoval v květnu 
1968, v červnu 1968 byl přijat na Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. Cení si účasti na studentské stávce v listopadu 
1968 i na demonstraci v lednu 1969, při níž byl zadržen a strávil 
noc v Bartolomějské – následovalo řízení před Místním lidovým 
soudem ukončené zprošťujícím rozsudkem. Právnická studia 
úspěšně ukončil v roce 1973 a nastoupil jako advokátní čekatel 
do Advokátní poradny v Šumperku. V říjnu 1977 byl jmenován 

advokátem (v letech 1974-1975 absolvoval roční vojenskou  
službu v Hodslavicích). 
 S kolegou z advokátní kanceláře JUDr. Pavlem Švestákem 
vytvořil J. Sedláček po privatizaci advokacie k 1. 7. 1990 spo-
lečnou advokátní kancelář, ve které oba dosud pracují. Za dobu 
výkonu advokátní praxe prošlo J. Sedláčkovi rukama cca 9.000 
případů.
 Ještě při studiu vysoké školy se v říjnu 1972 oženil s Ire-
nou Blechovou z Rapotína, která posléze pracovala na Okresním 
soudě v Šumperku, v letech 1986-1990 byla vedoucí bludovské-
ho kulturního domu. Po zvolení manžela starostou s vedením 
kulturního domu skončila, pomáhala v jeho advokátní kanceláři  
a věnovala se rodině. J. Sedláček zpětně hodnotí, že na jeho po-
litické názory měl zásadní vliv rodinný původ manželky, která 
pochází z rodiny volyňských Čechů, kteří po druhé světové válce 
opustili ukrajinskou Volyni a vrátili se do staré vlasti, ze které se 
jejich předci vystěhovali ve druhé polovině 19. století. Po ob-
sazení své vlasti Sovětským svazem byli nahnáni do kolchozů, 
zažili vyhánění velkých sedláků do gulagů apod. Odpor vůči ko-
munistickým ideám i praxi si uchovali po celý život a značně tak 
ovlivnili svou rodinu – včetně J. Sedláčka, který jejich vypravo-
vání naslouchal, což jej uchránilo od pokušení vstoupit do KSČ.
 Ve volném čase se věnoval sportu – dálkové pochody a běhy, 
uběhl 5 maratonů, hrál tenis a stolní tenis. Ten hraje závodně za 
Bludov ještě dnes. Postupně se začal zajímat o ochranu přírody, 
začátkem osmdesátých let vstoupil do Českého svazu ochránců 

přírody. Někdy po roce 1986 se stal členem 
komise zemědělské a životního prostředí 
MNV. Zpracoval návrh dlouhodobého ekolo-
gického programu obce, který nakonec plé-
num MNV schválilo – i když byl jeho obsah 
v přímém rozporu s tím, co MNV do té doby 
dělal.
 To byl první vstup do místní politiky. 
Jeho velká, byť zvnějšku neviditelná, chvíle 
přišla v souvislosti s již vzpomínanou kau-
zou střelnice na Bahýnkách. Jako právník 
uměl připravovat argumentaci proti tomu-
to nezákonnému záměru OV KSČ – odpor 
bludovských občanů (jak řadových obča-
nů, tak některých funkcionářů MNV v čele  
s tajemníkem Bedřichem Kaňou) argumen-
toval porušováním lázeňského statutu obce  

i různých zákonů. J. Sedláček navštívil Český inspektorát lázní 
a zřídel, který měl pravomoc výstavbu střelnice nepovolit. To se 
díky jeho jednáním nakonec také podařilo.
 V závěru roku 1989 při pádu komunistického režimu byl  
v Bludově u zakládání Občanského fóra, stal se jedním z jeho tří 
mluvčích. Zakrátko právě J. Sedláček založil Stranu zelených, 
jejíž hlavní tváří (byť ne vždy předsedou) je v Bludově až do 
současnosti. Od počátku ale všechny nové strany, včetně obroze-
ných lidovců a socialistů, postupovaly společně. Projevem toho 
byla i společná kandidátka v podzimních komunálních volbách.
V březnu 1990 byl spolu s dalšími kooptován do pléna MNV 
a zvolen jeho místopředsedou. Byl jediným vrcholným novým 
představitelem MNV, neboť jak předsedkyně J. Křížová, tak 
tajemník B. Kaňa byli ve funkcích ponecháni. Kooptovaní čle-
nové zabránili necitlivým protierozním opatřením, obložení bře-
hů zámeckého rybníka betonovými zatravňovacími tvárnicemi  

Bludovští starostové – JUDr. Josef Sedláček (1990-2002)
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a zahájili kroky k likvidaci černých skládek (Drážník, Kovošrot 
u nádraží).
 V zásadě okamžitě se J. Sedláček začal politicky angažovat  
i na vyšších úrovních. V červnu 1990 byl lídrem kandidátky  
Strany zelených do České národní rady pro Severomoravský kraj. 
S tímto angažmá pak pokračuje v zásadě až dosud – kandidoval 
v řadě sněmovních a krajských voleb, vždy za Stranu zelených. 
Vrcholem tohoto „mimobecního“ politického angažmá byla jeho 
kandidatura v prvních senátních volbách v roce 1996. V šumper-
ském a jesenickém volebním obvodu nekandidoval jako kandidát 
Zelených, ale jako nezávislý kandidát. Jeho hlavním volebním 
heslem bylo: „Se mnou přijde zákon“. Do druhého kola sice ne-
postoupil, v prvním kole ale získal velmi solidních 10,5 % hlasů 
a skončil pátý. V samotném Bludově zvítězil, když získal 52 % 
odevzdaných hlasů. Zpětně viděno se zdá, že to byla doba, kdy 
zažíval v Bludově vrchol svého polistopadového vlivu.
 Fakticky celou dobu svého starostenství formoval J. Sedlá-
ček zastupitelskou většinu se stejnými stranami: OF (od roku 
1994 namísto něj ODS) a KDU-ČSL; jen v letech 1990-1994 
byla doplněna o Československou stranu socialistickou. Hlav-
ní strany byly vždy dvě – Strana zelených, která měla starostu  
a od roku 1994 ještě druhý mandát v radě, a OF/ODS, která měla 
po celá tři období místostarostu a dalšího jednoho člena rady. 
Složení radniční koalice a celé rady bylo nesmírně stabilní, dva 
z pěti členů v ní byli celých dvanáct let. Radu 1990-1994 tvořil 
kromě starosty místostarosta Mgr. Vladimír Vlček (OF), Ing. Jiří 
Juránek (ČSL), Ing. Pavel Ston (OF) a Bohuslav Vařeka (ČSS). 
Radu 1994-1998 tvořil spolu se starostou opět místostarosta  
V. Vlček (ODS), dále Zdeněk Markovský (ODS), MUDr. Jaro-
slav Mikuláš (SZ) a Ing. Petr Novotný (KDU-ČSL; ten byl ale 
radním zvolen až na jaře 1995, kdy byl od prosince 1994 do 
března 1995 radním J. Juránek z KDU-ČSL). V řadě let 1998-
2002 se změnilo obsazení postu místostarosty, jímž se nově stal 
P. Ston (ODS), V. Vlček (ODS) se stal radním a další dva členo-
vé (J. Mikuláš, P. Novotný) zůstali z předchozího období. 
 Volby 1990 přinesly drtivé vítězství předvolební koalice OF, 
SZ, ČSL a ČSS, která obsadila 13 z 18 mandátů (4 OF, 4 SZ,  
4 ČSL, 1 ČSS), mezi poražené patřila KSČ se 4 mandáty  
a Politické hnutí JZD, které mělo 1 mandát. Volby 1994 a 1998 se 
nesly ve znamení vyrovnaných výsledků čtyř politických stran, 
doplněných o několik malých stran. V obou těchto volbách zís-
kaly SZ (jež v nich vždy zvítězila na počet hlasů), ODS, KDU-
-ČSL a KSČM každá vždy po třech mandátech. V roce 1994 
získala dva mandáty HSMS a jeden SPR-RSČ. V roce 1998 byly 
tři zbývající mandáty rozděleny mezi tři malé strany – US, DEU  
a SPR-RSČ. Prolomení vyrovnanosti čtyř hlavních stran přišlo 
až s volbami 2002.
 Ačkoli si Strana zelených držela prim, postupně oslabova-
ly Sedláčkovy volební zisky. Stále vítězil, ale s menšími počty  
i podíly hlasů. V roce 1990, ačkoli nebyl lídrem kandidátky  
(tím byl P. Ston), zvítězil ze čtvrtého místa s 1340 hlasů (hlaso-
valo pro něj tehdy 69,1 % voličů). V roce 1994 získal 803 hlasů 
(47,9 %), v roce 1998 645 hlasů (45,2 %), v roce 2002 529 hlasů 
(35,5 % voličů).
 Rozvoj obce, přinejmenším v prvních dvou Sedláčkových 
obdobích, byl velkolepý. Hned na začátku skončila nesmyslná 
integrace s Chromčí a Vyšehořím z minulých let. Chromeč se 
oddělila ke dni voleb 1990, Vyšehoří k 1. březnu 1992. Obec 
zvládla proces dělení majetku s oběma obcemi a mohla se zamě-
řit na svůj vlastní rozvoj. Když nová politická garnitura přebírala 
v roce 1990 obec, chyběla řada důležitých věcí občanské vyba-
venosti a řada aspektů byla zcela zanedbaná – nebyl plynovod, 

kanalizace, na většině území nebyl vodovod, území zatěžovaly 
dvě nelegální skládky, zanedbané byly památky… Přidáme-li  
k tomu prakticky permanentní nedostatek peněž pro obce a růz-
ná „dědictví“ minulosti, je přinejmenším první polistopadové  
desetiletí obdivuhodné.
 V roce 1993 se podařilo zahájit tolik touženou plynofikaci 
obce, která pomohla výrazně zlepšit kvalitu vzduchu v obci. Na-
pravovalo se tak nesmyslné rozhodnutí komunistických předsta-
vitelů z šedesátých let, kteří odmítli obec plynofikovat, že to není 
třeba – a to přesto, že na katastru obce plyn byl (byla plynofiko-
vána kotelna v lázních). Plynofikace probíhala po dobu několika 
let. Zastupitelstvo o ní rozhodlo 24. března 1993, v prvním roce 
se plynofikovala oblast v trojúhelníku zámek-Nealko-kostel;  
2. srpna 1993 byla zahájena stavba, 23. října 1993 topily první 
domácnosti plynem. Skončilo se 21. listopadu 2000, kdy byla 
dokončena plynofikace dolního konce. Předtím mohl být v roce 
1999 zbořen 26 m vysoký komín u školní kotelny, který pohle-
dově hyzdil obecní panorama.
 V roce 1993 se začalo rovněž s budováním vodovodu  
(do té doby byl zaveden jen v malé oblasti kolem paneláků,  
napojen na tzv. Balatkovu studnu). Budování vodovodu rovněž 
probíhalo v několika etapách, poslední z nich byla ukončena  
v roce 1999.
 V roce 1998 proběhla telefonizace obce – až v té době získal 
každý dům možnost připojit se na telefonní síť, což byla do té 
doby výsada jen některých. Paradoxní je, že jen o několik málo 
let později rozvoj mobilních sítí tuto modernizaci učinil vlastně 
zbytečnou. V roce 2001 se započalo v obci s překládáním elek-
trických sítí ze vzduchu do země – v oblasti kolem kostela.
 Z velkých sítí tak zbývala jen kanalizace s čističkou odpad-
ních vod, jež se ale J. Sedláčkovi již nepodařilo ani zahájit. Pro-
blematické to bylo i v tom směru, že ačkoli se po všech zmí-
něných inženýrských sítích snažila obec uvádět komunikace do 
dobrého stavu, s jejich zásadní rekonstrukcí se stále čekalo na 
vybudování kanalizace, což v kombinaci s tím, že byla v nedo-
hlednu, způsobovalo nespokojenost a netrpělivost. Obec se sna-
žila opravovat některé chodníky (hlavně kolem ulice 8. května), 
nicméně nové nebudovala.
 Velkou změnou prošlo hospodaření obce. Na vzrušeném 
jednání zastupitelstva 25. února 1991 bylo rozhodnuto o zruše-
ní Drobných provozoven (měly až 60 zaměstnanců - holičství 
a kadeřnictví, zámečnictví, zahradnictví, doprava, pískovna, sta-
vební skupina, elektrikář, klempířství, stolařství, mandl, malíři, 
natěrači, keramik, rekreační zařízení Vlčí důl). K jejich likvidaci 
došlo k 31. květnu 1991. Část jejich zaměstnanců si pronajala 
provozovny a začala v nich podnikat, uvolnil se prostor pro nově 
vznikající živnosti… Obec pronajala většinu nemovitého majet-
ku, který nepotřebovala (např. Vlčí důl Milaně Jirglové, přičemž 
až do roku 1997 byly velké spory kolem plnění nájemní smlou-
vy). Část jej přímo prodala – např. Habermannovu vilu, čekárnu 
u zámku, z níž vznikla trafika, pozdější restauraci Rosso apod.
 Obec musela dořešit stavbu školní jídelny a tělocvičny,  
o jehož záměrném zkomplikování jsem psal v díle o J. Křížové. 
V roce 1991 přišla mimořádná dotace od okresního úřadu; po 
jejím prostavění se stavba na dva roky zastavila. Pohnula se až 
v roce 1994, dokončena a slavnostně otevřena byla 14. června 
1996.
 Velkou energii věnoval J. Sedláček obnově alejí a polních 
cest. V roce 1992 nechal vysadit aleje v obci v podobě okrasných 
třešní u Agregy a na ulici Školní, v témže roce byla vysazena 
lipová alej kolem cesty na Bludoveček, později u cesty z Bludo-
večku k židovkému hřbitovu. V roce 1996 byla vysazena alej na 
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ulici 8. května. Obnovena a zmlazena byla alej starých ovocných 
krajových odrůd Na Příčné. V září 1994 byla obnovena polní 
cesta z Příčné na Hambálek (družstevníci jí posléze posměšně 
podle jejího iniciátora říkali Sedláček Strasse).
 Obec vyvíjela pod Sedláčkovým vedením velkou aktivitu 
směrem k likvidaci nelegálních skládek odpadu. V roce 1992 
byla výrazně omezena největší – v Drážníku, kde se dlouhá léta 
ukládal bludovský komunální odpad. Provoz Drážníku byl ukon-
čen k 1. lednu 1993, pak už se tam ukládala jen výkopová zemi-
na, případně suť, skládka samotná byla sanována, takže dnes už 
na ni vzpomene asi jen málokdo, přestože byla velkou ekologic-
kou hrozbou (kdopak z návštěvníků dnešní Brusinky si uvědomí, 
že chodí kolem někdejší nevábné skládky?). K 31. červenci 1993 
vyklidil šumperský Kovošrot svou skládku kovového odpadu  
u bludovského nádraží – zasloužil se o to ve spolupráci s obcí 
hlavně tehdejší přednosta nádraží Jaroslav Daněk, který odmítl 
Kovošrotu prodloužit smlouvu. Již v roce 1987 byla zastavena 
a později vyklizena skládka kovového odpadu za družstevními 
bytovkami na ulici J. Březiny.
 Zastavit se naopak nepodařilo již několik let připravovanou 
těžbu wollastonitu – bludovitu. V srpnu 1991 bylo odtěženo prv-
ních 500 t pro odzkoušení v hutních provozech. V roce 1993 
vznikla společnost Bludovit, s.r.o., v níž má obec 30% podíl. 
Podařilo se ale alespoň to, že v lese na horním konci není posta-
vena zamýšlená drtička kamene.
 Dalším velkým znamením Sedláčkova úřadování byla péče 
věnovaná památkám, ta ovšem začala být postupem času vnímá-
na rozporuplně. Debaty nevzbuzovaly opravy kapliček a soch či 
žerotínské hrobky. Hlavní spory byly kolem oprav budov kolem 
zámku. Symbolem se v tomto směru stala zámecká kočárovna  
a správcovský domek. S určitými opravami se začalo v roce 
1994 a pokračovalo se postupně v dalších letech, nicméně bez 
jasné shody na jejich budoucím využití. Podobné diskuse vzbu-
zovala oprava oranžerie, která trvala téměř 10 let; v jejím prů-
běhu v roce 1999 obec odkoupila od restituenta ideální polovinu 
oranžerie a zahradnictví. Oprava byla dokončena v roce 2002 již 
s jasnou představou o využití pro zahradnictví a Obecní lesy. Při 
dokončení oranžerie a při vydláždění parkoviště u zámku se již 
velmi hlasitě ozývala opozice KSČM a řady dalších.
 Sedláčkově „zálibě v památkách“ se mezi lidmi přičítalo i vy-
hlášení ochranného pásma souboru památek lidové architektury 
na horním konci, které na začátku roku 1998 vyhlásil šumperský 
okresní úřad a které výrazně zkomplikovalo tamním občanům 
veškeré opravy a úpravy exteriérů jejich domů. Hlavní problém 
byl ve špatné komunikaci, kdy se s občany nikdo nebavil, ani 
samotná obec nebyla účastníkem řízení. Ačkoli zastupitelstvo 14 
hlasy (1 se zdržel) požadovalo stav změnit, nic se nezměnilo.
 Hlavní problém ohledně památek i tzv. památek kolem zám-
ku ale spočíval v otázce restitucí žerotínského majetku, kdy část 
občanů a zastupitelů zpochybňovala, že má obec opravovat to, 
co nechala zpustnout. J. Sedláček tvrdil, že ano – a navíc nevěřil, 
že by mohla být restituce úspěšná. Obec od roku 1991 vlast-
nila veškerý bývalý existující žerotínský nemovitý majetek ve 
středu obce – hlavně zámek a budovy kolem něj (k tomu ještě 
např. polovinu hospody Na Nové). V roce 1991 podali dědici 
posledních žerotínských majitelek restituční žádost. Po dlouhých 
sporech získal syn Heleny Žerotínové Ing. Karel Mornstein v 
roce 1996 polovinu Horního dvora. Dne 2. února 1998 vydal Po-
zemkový fond ČR rozhodnutí, že mu patří také ideální polovina 
zámku, parku apod.; nesouhlasící obec se odvolala k ostravské-
mu krajskému soudu. Ten ale 8. prosince 1998 rozhodnutí Po-

zemkového fondu potvrdil. Ústavní stížnost, kterou obec podala  
prostřednictvím advokátní kanceláře Sedláček-Švesták v úno-
ru 1999, ústavní soud 19. května 1999 jako nedůvodnou za-
mítl. Tím bylo jasno. Obec se rozhodla přesídlit obecní úřad  
z jižního křídla zámku, neboť tam se chtěla přestěhovat rodina  
K. Mornsteina. Další roky se nesly ve znamení tahanic o vzájem-
né majetkové uspořádání, přičemž J. Sedláček mu příliš nepomá-
hal. Do konce jeho starostenství nebyla otázka vyřešena (došlo 
jen k finančnímu vyrovnání za ty žerotínské pozemky, které obec 
po roce 1991 prodala).
 Musela se řešit otázka sídla obecního úřadu. V roce 1999 
padlo rozhodnutí zrekonstruovat nevyužitou starou školu u kos-
tela na novou radnici. Mezitím se v srpnu 1999 úřad dočasně 
na necelé dva a půl roku přestěhoval do administrativní budovy 
Bludovské a.s. Rekonstrukce radnice začala v roce 2000, výraz-
ně se při tom angažoval J. Sedláček s tajemníkem Ing. Janem 
Šajem; za spolupráce přednosty okresního úřadu a pozdějšího 
senátora Ing. Adolfa Jílka se jim podařilo sehnat 6,5 mil. Kč  
dotací. Slavnostně otevřena byla radnice 7. prosince 2001. Šlo  
o poslední velkou akci Sedláčkova starostování.
 V lednu 1991 začal být vydáván pravidelně obecní časopis 
Bludovan, předsedou redakční rady byl první čtyři roky mís-
tostarosta Vladimír Vlček. V prvním roce vyšlo deset čísel,  
v dalších letech periodicita výrazně klesala. V roce 1995 se šéf-
redaktorkou stala Irena Sedláčková (do roku 2002), časopis začal 
vycházet v současné periodicitě 10 čísel ročně. V květnu 2001 
vykročila obec do digitálního věku, kdy zprovoznila své oficiální 
internetové stránky.
 V prosinci 1991 inicioval J. Sedláček založení Nadace Karla 
st. ze Žerotína. Jejími zakládajícími členy se stali tehdejší  
členové rady, kteří do nadace vložili všechny odměny a platy  
za výkon samosprávy od voleb 1990; starosta byl zvolen předse-
dou správní rady. Nadace se zasloužila o opravu žerotínské hrob-
ky a především v roce 1992 o zorganizování oslav 150. výročí 
přenesení ostatků Karla st. ze Žerotína do Bludova.
 V roce 1992 získala obec z iniciativy J. Sedláčka rozhodnu-
tím České národní rady svůj znak a prapor, jehož autorem byl 
heraldik Jiří Louda z Olomouce. 
 K 1. únoru 1997 byla založena stoprocentní obecní dceřiná 
firma Obecní lesy s.r.o., prvním jednatelem byl jmenován Ing. 
Jan Basler. Obecní lesy vznikly z důvodu očekávané daňové 
výhodnosti z původního Hospodářského střediska obce Bludov. 
Následovaly dva roky třenic mezi zastupitelem za KSČM Ing. 
Karlem Janíčkem a J. Baslerem, které se projevovaly hádkami 
téměř na každém zastupitelstvu. Baslerova pozice se nakonec 
stala neudržitelnou, a tak byli novými jednateli od 1.2.1999 jme-
nováni Jaromír Člupný a Marie Balharová. V roce 2001 se jed-
natelem stal i Stanislav Balík st., který měl na starosti pískovnu.
V devadesátých letech se v zásadě s obnovou respektu k sou-
kromému vlastnictví zastavil boom výstavby nových rodinných 
domků. Nová místa (ulice) se podařilo připravit V Potokách  
a na Kostelním vrchu; nicméně na začátku 21. století se  
z pociťovaného velkého nedostatku stavebních míst stalo téma, 
jež bylo vedení obce vyčítáno.
 Nedostatek stavebních míst byl způsoben hlavně dvěma  
faktory: neochotou soukromých majitelů prodávat půdu a také 
tím, že obec neměla půdu pro stavění, resp. že si nastavila  
priority při tvorbě komplexních pozemkových úprav jinak.
 S těmi se začalo v roce 1996, skončily 2003 a zpětně je  
J. Sedláček považuje za svůj největší úspěch, a to přesto, že  
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proběhly bez zájmu veřejnosti a zastupitelstva. Jde o zásadní 
právní dokument pro uspořádání bludovské krajiny. Na celou 
akci starosta osobně dohlížel a ta tak zahrnula řadu jeho myšle-
nek – možnost obnovit cestní síť v krajině i učinit protierozní, 
protipovodňová a ekologická opatření. Každý vlastník zeměděl-
ské půdy, pokud by se rozhodl hospodařit sám, bude mít mož-
nost zřídit polní cestu, aby se na pozemek dostal – a právě za 
budoucí polní cesty apod. byla směněna část obecních pozemků.  
Z komplexních pozemkových úprav vzešly např. nové cesty po-
dél železniční trati či zasakovací průlehy na Bludovském kopci, 
které výrazně přispěly k protipovodňové ochraně obce.
 Druhým zásadním dokumentem Sedláčkovy éry v tomto 
směru byl první polistopadový územní plán sídelního útvaru 
obce Bludov, schválený těsně před volbami 9. listopadu 1998.
 Jedním z ústředních témat, která nakonec přispěla k Sed-
láčkovu pádu, byl rozpor v tom, jak má být řízen obecní úřad.  
J. Sedláček celou dobu prosazoval model, aby starosta řídil 
obec „ideově“, koncepčně a aby neřešil otázky běžného provozu  
a sporů. Tedy že není správné, aby vykonával funkci jako uvol-
něný, jako své hlavní zaměstnání. Tak to také celých 12 let bylo 
– jeho hlavním zaměstnáním byla advokátní praxe. Obecní úřad 
měl v jeho představě po úřední stránce řídit tajemník. Nutno ale 
podotknout, že pozice tajemníka byla za Sedláčkova starosten-
ství problematická – za 12 let se v ní vystřídali 4 lidé, k tomu 
ale nebyla funkce 50 měsíců vůbec obsazena. Jinými slovy, prů-
měrná životnost tajemníka byla necelé dva roky (Ladislav Kubí-
ček 1990-1992, Ing. Petr Novotný 1992-1993, Eliška Hányšová 
1993-1995, Ing. Jan Šaj od 1999). V mezidobí 1995-1999 pak 
fakticky úřad řídil vedoucí jeho hospodářsko-správního odboru 
Stanislav Balík st. Proti pojetí starostenství „na vedlejší úvazek“ 
se začala formovat stále větší opozice, která ovšem selhávala na 
tom, že v zastupitelstvu nebyl přijatelný alternativní kandidát, 
který by byl ochoten funkci vykonávat tzv. uvolněně, tedy na 
plný úvazek. Když se k tomu přidal pocit zaostávání za srovna-
telnými obcemi (např. Postřelmovem), bylo to přisouzeno mj. 
tomu, že Bludov nemá uvolněného starostu. V prvních dvou 
letech nového století pak zcela převládla vůle mít uvolněného 
voleného představitele a ten byl usilovně hledán.
 Volby 2002 v tomto směru přinesly rozuzlení, což vedlo  
k Sedláčkovu vystřídání na pozici starosty. Ačkoli získal  
i v těchto volbách největší počet hlasů, jeho Strana zelených po-
prvé od roku 1990 nezvítězila – získala stejné tři mandáty jako 
vždy před tím, nicméně ODS v čele s P. Stonem získala mandáty 
čtyři. Volbě nového starosty v roce 2002 se bude věnovat příští, 
poslední díl.

 Po skončení starostenské kariéry se J. Sedláček stal v zastu-
pitelstvu vůdcem opozice, přičemž zvláště tvrdé bylo hned první 
období 2002-2006. Jako velezkušený praktik si často „vychut-
nával“ nezkušené nové představitele; navíc se v té době rozjíž-
děla příprava a posléze stavba kanalizace s čističkou, vyrovnání  
s Mornsteinovými apod., což zavdávalo spoustu podnětů ke kon-
fliktům. Výraznou postavou opozice byl navíc stále K. Janíček 
(hlavní opoziční postava let Sedláčkova starostenství), s nímž  
J. Sedláček nově často postupoval koordinovaně; schůze za-
stupitelstev trvaly často pět hodin do jedenácti v noci. Volbám 
2006 pak předcházela tvrdá předvolební kampaň, jež měla vést  
k Sedláčkově návratu. Tentokrát šlo o střet mezi SZ (resp.  
J. Sedláčkem) na jedné straně a ODS a KDU-ČSL na straně  
druhé. Výsledkem byl propad Zelených ze tří na dva mandáty  
a výrazné oslabení J. Sedláčka, který poprvé od roku 1990 nezís-
kal nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech (306 hlasů, 22,8 
% voličů, 12.-13. místo). Nové volební období bylo již mírnější; 
v zastupitelstvu zasedal se svým stejnojmenným synem (bylo to 
poprvé v novodobé historii obce, že by v zastupitelstvu zároveň 
zasedal otec a syn). V dalších volbách 2010 už nekandidoval, 
Zelení už získali jen jediný mandát, aby v roce 2014 nekandido-
vali už vůbec. V zastupitelstvu (a MNV) tak působil 20,5 roku, 
je druhým nejdéle působícím polistopadovým zastupitelem (po 
svém nástupci P. Stonovi). V letech 2003-2015 (12 let, stejně 
dlouho jako starostenské působení) byl předsedou TJ Sokol  
Bludov.
 S manželkou vychovali tři děti – Irenu (provdaná Kocůrková, 
učitelka, žije s rodinou v Rapotíně), Josefa (advokát, žije v Blu-
dově na horním konci) a Jana (provozuje ve Velkých Losinách 
hudební školu).

Prameny a literatura:
Písemné vzpomínky JUDr. Josefa Sedláčka 
z Velkého pátku 2018.
Státní okresní archiv Šumperk, fond MNV Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, 
Kronika obce Bludov, sv. V., 1990-2004.
Volby.cz (http://www.volby.cz).

Za ochotu při sdílení vzpomínek a informací děkuji 
JUDr. Josefu Sedláčkovi.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

SAMOLEPKY NA POPELNICE  
S BIOODPADEM

Obecní úřad Bludov informuje občany, kteří  
na bioodpad používají popelnici jiné barvy než 

hnědé, že mají možnost si na obecním úřadě  
u paní Šoupalové vyzvednout samolepku s nápisem 

„BIOODPAD“,  
která při svozu bioodpadu  

zajistí lepší identifikaci této popelnice. 

- p
la

ce
ná
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e 

-

Bludovská a.s. nabízí prostory 

k pronájmu od 1.7.2018 v přízemí 

vedle prodejny potravin 

na ulici Špalkova 156 Bludov,

 nyní prodejna drogerie. 

Info Dostálová: 583 238 952
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Narozeniny kardinála Dominika Duky
Od paní Běly Jensen jsme – jako škola, která se Stonožkou úzce 
spolupracuje - dostali pozvání na narozeniny patrona Stonožky, 
J. Em. Dominika kardinála Duky O. P.
 Slavnost se konala ve čtvrtek 26. dubna 2018. V ten den se 
slavnostní prostory Arcibiskupského paláce zaplnily stonožko-
vými dětmi, pedagogy a významnými spolupracovníky a příz-
nivci Stonožky, kteří přišli popřát panu Dukovi k životnímu ju-
bileu.
 Paní Běla poděkovala oslavenci za přízeň a podporu, kterou 
Hnutí projevuje, a popřála mu hodně zdraví a spokojenosti. Ke 
gratulaci se připojili i další zúčastnění. Karel Vágner dokonce 
přání zhudebnil - „Gratulaci pro Dominika Duku“ – zazpíval 
jeho syn Pepa Vágner s dětským sborem.
 Mezi významnými hosty byli gen. Josef Bečvář s manžel-
kou, gen. Pavel Štefka, gen. Josef Šíba, plk. Rudolf Honzák 
s manželkou, bývalý místopředseda Senátu Parlamentu ČR 
MUDr. Přemysl Sobotka, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel 
Fakultní nemocnice Plzeň, RNDr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo 
Praha a mnoho dalších.
 Od stonožkových dětí pan kardinál dostal koše ručně malo-
vaných blahopřání a od všech přítomných osobní dary.
 Přátelské odpoledne uběhlo velmi rychle. Děkujeme paní 
Běle, že nám tento milý zážitek umožnila.

Vladimíra Horáčková
Autor fotografií: archiv ZŠ Bludov

ZŠ Bludov

Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti 
se v letošním roce bude konat již po dvanácté. Festival se  
v tomto roce značně rozšiřuje, celkem tedy zasáhne do 14 měst  
a obcí. Koncerty také proběhnou na několika zajímavých místech  
a v zajímavých prostorách. Mezi taková místa patří nově např. 
Tančírna v Račím Údolí na Javornicku, bývalý Augusti-
niánský klášter ve Šternberku, dřevěný kostel sv. Archan-
děla Michaela v Maršíkově nebo třeba zámek Konice. Mezi 
umělce, kteří přijali pozvání na festivalu vystoupit, můžeme  
s radostí jmenovat sopranistku Evu Urbanovou, harfistku Janu 
Bouškovou, houslistu Jaroslava Svěceného, flétnistu Jiřího 
Stivína, herečku Vandu Hybnerovou, soubor Musica Florea 
či muzikálovou zpěvačku Báru Basikovou. V programu zazní 
také slavná díla světových i českých autorů, mezi jinými Stabat 
Mater A. Dvořáka, Čtvero ročních dob A. Vivaldiho nebo 
se můžeme těšit na tématický španělský večer s flamencem  
a operou Carmen.
 Koncert v Bludově se uskuteční v pátek 13.7.2018 na zám-
ku Bludov. Návštěvníci se mohou těšit na jedinečné vystoupení  
populární české zpěvačky Báry Basikové. Za doprovodu  
Luboše Přibyla (klavír) zazní v komorním provedení výběr  
ze známých muzikálových melodií. Začátek koncertu je  
v 19:00 a vstupenky je možné zakoupit v online předprodeji  
prostřednictvím serveru goout.net, či v průběhu června také  
v KD Bludov (tel. 583 238 177). Pro bližší informace navštivte 
www.klasternihudebnislavnosti.cz.

Bára Basiková na zámku Bludov!
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti červen 2018
Kozák František, Cekrová Libuše, Weiserová Anna,  
Hauková Zdenka, Šopíková Hella, Vondrušková Růžena,  
Kvapilíková Emilie, Skokan Lubomír, Brecklová Jiřina,  
Schwarzerová Květuše, Páťalová Alžběta, Losová Marie,  
Chlebik Karel, Jílková Elisaveta.

Vzpomínka

POZVÁNKA
So 2.6. 7:00 hod. Zájezd do ZOO Olomouc
Ne 3.6. 10:30 hod. Pouť u kostelíčka Božího Těla
Čt 7.6. 17:00 hod. Besídka studentů hudebních  
      oborů klavír, flétna, kytara
So 9.6. 21:00 hod. Letní kino „Samotáři“
So 16.6. 13:00 hod. Oslavy k 360. výročí založení školy  
      v Bludově a 110. výročí založení  
      měšťanky v Bludově
So 23.6. 14:00 hod. Slavnost slunovratu
So 30.6. 14:00 hod. Festival dechových hudeb

na červen 2018
 

   Vydal ses na cestu,  
kam chodí každý sám,  

jen dveře vzpomínek  
nechal jsi dokořán…

Dne 17. června 2018 uplyne již 5. smutných 
let, co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček pan 

Jan Kacar
Za tichou vzpomínku děkujeme všem,  
kdo jste ho znali a měli rádi. S úctou  
a láskou stále vzpomíná manželka s rodinou.      

   Utichly tvé kroky,
utichl tvůj hlas,

odešel jsi od nás tiše,
odešel jsi navždy spát.

Dne 20.6.2018 uplynou 3. smutné roky,  
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, 
dědeček pan  

Jílek Rudolf
Stále vzpomínají děti s rodinami  
a manželka Lidka.

   Ztichlo srdce otcovo,
odešlo už spát,

zůstaly jen vzpomínky
a vděčnost nastokrát.

Dne 8. června vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí pana   

Josefa Zamykala
Zároveň v červnu vzpomeneme 16. smutné 
výročí úmrtí paní 

Vitoslavy Zamykalové
Vzpomíná syn.

   Kdo v srdci žije, nezemřel.
Dne 12. června 2018 si vzpomeneme  
na 1. smutné výročí úmrtí 

Miroslava Kašpara
Za tichou vzpomínku děkujeme všem,  
kdo jste ho znali a měli rádi.
Vzpomíná rodina.

Upozornění pro nájemce hrobových míst  
na pohřebišti v Bludově, kterým končí  
nájemní smlouva k 31.12.2018.
Vážení nájemci, v průběhu letošního roku obdržíte  
od pronajímatele – Obce Bludov dopis s instrukcemi  
ohledně uzavření nájemní smlouvy k hrobovému místu  
od 1.1.2019. Vyčkejte tedy na tento přípis. Děkujeme.
    Gabriela Flašarová
     OÚ Bludov
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Rád bych čtenáře Bludovanu informoval o právě ukončené sezóně stolních 
tenistů 2017 - 18. Do soutěží krajské a okresní úrovně jsme letos nasadili  
4 týmy. 
 „Áčko“ po loňském  postupu do divize čekala o poznání těžší práce.  
Tajným přáním byla záchrana, ale bohužel úroveň této soutěže byla nad síly 
našich borců. I přes několik vyrovnaných zápasů a velkou snahu hráčů to  
stačilo jen na poslední místo. Tak snad příští rok to bude zase veselejší.

O zhodnocení výsledků a výkonnosti mládeže 
jsem poprosil trenéra F. Polácha:
 V soutěžním roce 17 - 18 se zúčastňovalo 
tréninků a soutěží 8 hráčů všech mládežnických 
kategorií. Na rozdíl od loňského roku nehráli sou-
těže s dospělými, ale věnovali se hlavně bodova-
cím soutěžím jak v regionu, tak v kraji. Celkem 
se zúčastnili 16 turnajů, včetně přeborů. Mezi 
největší úspěchy patří 3. místo Adély Mrázkové  
v krajských přeborech nejmladších žáků a rovněž 
3.místo Vítka Skoumala s Jardou Müllerem ve 
čtyřhře mladších žáků tamtéž. Také v regionálních 
přeborech je pěkné 2.místo V. Skoumala v mladších 
žácích, 2. místo K. Strnada v dorostech, 2.místo  
K. Mrázka ve starších žácích. Ve čtyřhrách Mrá-
zek - Sadil vybojovali také 2. místo ve st. žácích  
a aby se to nepletlo rovněž dvojce Strnad - Mrázek  
2. místo v dorostech.  Největší výkonnostní vze-
stup je vidět u V. Skoumala, který se výrazně 
posunul i v krajském žebříčku, kde mu patří  
11. pořadí. Chtěl bych také poděkovat všem, kte-
ří se podíleli na uspořádání regionálních přeborů  
v naší herně. Akce byla velmi úspěšná a všemi  
zúčastněnými kladně hodnocena.

Foto: F. Polách
Tak to bylo loňská sezona v číslech a tabulkách. 
Ale stejně jako sportovní výkony je pro nás důle-
žité i to, že se můžeme 2-3 týdně spolu setkávat na 
tréninku, nebo při různých společenských akcích, 
či oslavách. Myslím, že nám to docela dobře fun-
guje a doufám, že ještě pár roků bude.

S. Soural

To „béčko“ po sestupu z krajského přeboru do okresní jedničky si vedlo vý-
borně.  Druhé místo je hodně slušný výsledek i s ohledem na obvyklé potíže 
se sestavou, kdy tahounům T. Jílkovi a V. Blaťákovi často museli vypomáhat 
hráči z „céčka“.

A když už jsem u „céčka“ i jim patří pochvala. Také druhé místo v tabulce OP 
II a jen dvě porážky se silným Šumperkem, to byla povedená sezóna. Tento 
tým těžil z dobré výkonnosti a hlavně vyrovnanosti  celé pětice hráčů.

Také „déčko“ ve třetí třídě se umístilo v horních patrech tabulky. Zde měl ve-
doucí družstva možnost využít jak „dorostence“, tak „veterány“ a mohl skládat 
různé kombinace ke prospěchu věci. Jak bylo vidět, tak se to celkem dařilo. 

Stolní tenis Bludov

Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Kont. Skóre Body
1. KST Jeseník B 22 20 1 1 0 217:105 63
2. TTC Pramet Šumperk A 22 20 1 1 0 217:79 63
3. TJ Sokol Čechovice A 22 13 3 6 0 193:143 51
4. SK Přerov B 22 12 2 8 0 184:141 48
5. T.J. So Olomouc Neř B 22 11 3 8 0 165:169 47
6. TJ Sokol Buk A 22 10 2 10 0 162:157 44
7. TJ Sokol Jezernice A 22 10 0 12 0 158:159 42
8. TTC Mohelnice A 22 9 2 11 0 155:157 42
9. TJ Sokol Ondratice A 22 6 2 14 0 138:197 36
10. KMěsto Albrechtice A 22 6 1 14 1 113:185 34
11. T.J. Sokol Šternberk A 22 5 0 17 0 118:195 32
12. TJ Sokol Bludov A 22 1 1 20 0 83:216 25

Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Kont. Skóre Body
1. Jedlí A 22 18 2 2 0 250:146 60
2. Bludov B 22 16 2 4 0 239:157 56
3. Štíty B 22 14 5 3 0 248:148 55
4. Postřelmov B 22 12 5 5 0 234:162 51
5. Šumvald A 22 11 5 6 0 233:163 49
6. Jestřebí B 22 12 2 8 0 196:200 48
7. Dolní Studénky A 22 8 4 10 0 187:209 42
8. Mohelnice C 22 6 4 11 1 170:226 37
9. Nový Malín B 22 4 5 13 0 170:226 35

10. Velké Losiny B 22 5 3 14 0 142:254 35
11. Palonín A 22 5 2 15 0 175:221 34
12. Lišnice-Mohelnice A 22 1 1 20 0 132:264 25

Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Šumperk C 22 20 2 0 269:127 64
2. Bludov C 22 19 0 3 281:115 60
3. Linhartice A 22 17 2 3 255:141 58
4. Postřelmov C 22 12 2 8 207:189 48
5. Jedlí B 22 8 7 7 198:198 45
6. Dubicko B 22 9 2 11 190:206 42
7. Štíty C 22 7 4 11 179:217 40
8. Dlouhomilov A 22 8 1 13 180:216 39
9. Jestřebí C 22 7 2 13 178:218 38
10. Kolšov C 22 4 5 13 163:233 35
11. Nový Malín C 22 5 3 14 153:243 35
12. Slavoj Loštice A 22 1 0 21 123:273 24

Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Kont. Skóre Body
1. Šumvald B 22 18 1 3 0 273:123 59
2. Leština A 22 16 0 6 0 234:162 54
3. Bludov D 22 11 8 3 0 232:164 52
4. Mohelnice D 22 12 2 8 0 221:175 48
5. Nový Malín D 22 12 2 8 0 198:198 48
6. Lišnice-Mohelnice B 22 11 2 9 0 205:191 46
7. Libina A 22 10 3 8 1 183:213 44
8. Jedlí C 22 8 5 9 0 190:206 43
9. Dlouhomilov B 22 8 1 13 0 181:215 39
10. Linhartice B 22 6 3 13 0 171:225 37
11. Kolšov D 22 4 2 16 0 145:251 32
12. Dolní Studénky B 22 0 3 19 0 143:253 25
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Dne 21. dubna 2018 proběhl v odpoledních hodinách na zahradě 
kulturního domu 1. ročník Odpadové olympiády. V tento sobotní 
den bylo nádherné, až letní počasí. Po vyhlášení začátku her  
a zapálení olympijského ohně se přes 70 dětí zúčastnilo olympij-
ského klání v celkem 5 disciplínách. Čekalo na ně skákání slalo-
mu v pytli, tvoření sovičky z ruličky od toaletního papíru, třídění 
odpadů, házení míčků do koše a záludné puzzle o koloběhu re-
cyklace odpadů. Po zdárném absolvování všech disciplín obdr-
žely děti perníkové medaile a malé drobnosti pro radost. Kolem 
16:00 hodiny byli vyhlášeni vítězové Soutěže o nejoriginálnější 
výrobek z odpadového materiálu, která byla vyhlášena v měsíci 
březnu. Jelikož se z celé obce zúčastnilo pouze 5 dětí, tak každé 

1. ročník Odpadové olympiády

obdrželo mnoho krásných cen, které nám věnovala společnost 
EKO-KOM, které tímto velice děkujeme. 
Věříme, že se Vám zúčastněným na 1. ročníku Odpadové olym-
piády líbilo a příští rok se sejdeme ještě v hojnějším počtu, než 
tomu bylo v letošním roce. Pro děti nachystáme opět Soutěž o 
nejoriginálnější výrobek z odpadového materiálu a zcela nové 
disciplíny.  

Za pořadatele Lucie Šoupalová
Autoři fotografií: G. Flašarová, J. Baslar



Bludovan 13

Bludovan 5/2018

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Srdečně Vás zveme  

v  sobotu 16. června 2018 na 

OSLAVY  
k 360. výročí založení školy v Bludově 

a 110. výročí založení měšťanky v Bludově

Po celou dobu bude ve vestibulu školy výstava mapující  
historii a současnost školy. Celé odpoledne bude k dispozici 
občerstvení v prostorách školní jídelny (teplá jídla, nápoje,  

rychlé občerstvení...) a studené nápoje v prostorách  
hasičského areálu/kulturního domu.

Školní prostory budou návštěvníkům přístupné také během 
pátečního dopoledne. 

Podrobné informace budou před oslavami zveřejněny  
na stránkách školy: www.zsbludov.cz a v prostorách  

školy během celého dne.

PROGRAM: 
12:15   Slavnostní oběd pro pozvané hosty
13:00 Ukázkové náhledy do výuky žáků  na 2. stupni  
 v prostorách budovy U2
14:00   Ukázkové náhledy do výuky žáků na 1. stupni  
 v prostorách staré budovy
15:00   Zahájení školní akademie současných žáků školy  
 a hostů - hasičský areál/kulturní dům (dle počasí)
17:30   Vypouštění balónků přátelství, hudební produkce  
 a další doprovodné aktivity
21:00   Ukončení programu 
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Říká se, že květen je měsícem lásky, a možná právě proto  
v květnu slavíme lásku ze všech největší a nejupřímnější - ke své 
mamince. I děti z Mateřské školy Bludov si připomenuly, co pro 
ně maminky znamenají. Jako poděkování za jejich lásku a sta-
rostlivou péči si pro ně připravily milá vystoupení. Besídky ke 
Dni matek probíhaly ve dnech 15. – 17. května ve všech třídách 
MŠ. Děti vystupovaly s pásmem písní, básniček a tanečků, došlo 
i na divadelní představení. Netradičně pojatou besídku si pro  
své nejmilejší připravily děti ze třídy Papoušek. Maminky obdr-
žely vstupenku do „kina“, kde mohly zhlédnout krátká pohád-
ková videa svých dětí. Letos si besídku věnovanou maminkám 
nenechaly ujít ani nejmladší děti ze třídy Berušky. S pomocí 

Mami, mámo, maminko, my Tě rádi máme…
paní učitelek nacvičily kratičké vystoupení. Poté děti obdarovaly  
maminky přáníčkem a vlastnoručně vyrobeným dárkem. Věřím, 
že všichni, kdo se přišli podívat na své děti nebo podpořit svá 
vnoučata, strávili v naší MŠ příjemné odpoledne.

Lenka Barnatová, DiS., učitelka MŠ Bludov
Autorkami fotografií jsou paní učitelky z MŠ Bludov


