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Už bylo po obědě a já zase se sestrou bě-
žím s plnýma rukama dárků na skautskou 
akci. Neměli jsme šanci to stihnout, bylo 
13:59! Ale to už bylo jedno. Položila jsem 
v klubovně dárky na stůl a začalo rozřazo-
vání, kdo půjde roznášet Betlémské svět-
lo a kdo zůstane. Ten, kdo zůstává, zdo-
bí stromeček, chystá dárky pod něj, aby  
potom nebyl zmatek, a pouklidí klubovnu,  
a pak se čeká na ty, kdo byli roznášet. 
 Velká část akce spočívá v rozdávání  
radosti (betlémského světla) starším lidem. 
A i my z toho máme pak dobrý pocit. 
 Když máme všichni poroznášeno a spl-
něno, pustíme se do druhé části akce, čímž 
je samotná vánoční besídka. Abychom se 
naladili do pozitivní vánoční nálady, tak 
na začátku zpíváme ty nejobyčejnější, ale 
nejlepší koledy. Aby toho nebylo málo, 
máme SPECIÁLNÍ hru, která všechny 
vždycky baví. Jmenuje se: „Sněz, co stih-
neš“. Ve hře jde o toto: hází se kostkou,  
a když padne číslo 6, jdeš k čokoládě.  

Skautská vánoční besídka a roznos Betlémského světla
Jakmile někdo jiný hodí 6, okamžitě tě 
střídá (i když máš čokoládu zrovna napích-
nutou na vidličce). Hrajeme to každým  
rokem a pořád mě to nepřestává bavit. 
 Po skvělé hře jsme si ještě povídali 
o tradicích, které se dělají o Vánocích. 
Následovalo zpívání koled a potom už 
všemi očekávané rozbalování dárků, kte-
ré jsme na začátku donesli. Potom každý 
řekl, co dostal. Asi kolem sedmé jsme si 
zazpívali poslední koledu a šli jsme se 
sváteční náladou domů.

ses. Kája Juránková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Autor fotografií: Kája Juránková, 
Vladislav Malý – Lála

Od 20.11. do 24.11.2017 bylo v Obec-
ním klubu v dopoledních hodinách 
velmi rušno. Konal se zde Počítačový 
kurz pro seniory, který za přispění obce 
zajistila Nadace Václava a Livie Klau-
sových. Bludovští senioři se na kurzu 
mohli naučit úplné základy, doplnit si 
znalosti, nebo se zdokonalit v oblas-
ti IT, která je zajímá. Všech 10 kurzis-
tů úspěšně dokončilo 5ti denní nápor  
informací, obdrželi osvědčení a malou 
pozornost od obce.
 Velké díky patří Nadaci, která si 
naši obec vybrala, díky patří i lektorovi 
panu Kupčíkovi za profesionální přístup  

Počítačový kurz pro seniory
a v neposlední řadě všem kurzistům, kteří  
se nebáli utkat s moderní technologií.

A.Z.
Autor fotografie: G. Flašarová

 

Mikulášská besídka  
pro děti 2.12.2017
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Ema Uhráková

Jonáš Samson

Martina Janíčková Nela Urbanová Sofie Tomanová

Josef Keprt Liběna Pařízková

Filip Koza Jakub Tichý



Musíme však zohlednit skutečnost, že v roce 2016 bylo o jeden 
svoz komunálního odpadu více (na jeden svoz připadá cca 25 
tun odpadu) a v obci žilo i více obyvatel (cca o 26 osob). Pro-
to je snížení množství komunálního odpadu za celý rok trochu 
zavádějící. 
Svezené množství bioodpadu se v roce 2017 navýšilo o 35,85 
tun oproti roku 2016. Je hezké, že se tento svoz mezi občany 
tak ujal, ale takový nárůst svezeného odpadu značí, že málokdo 
si na své zahradě zakládá kompost a všechen bioodpad končí 
v hnědé popelnici. U tohoto odpadu se dle zákona o odpadech 
předpokládá, že se bude předcházet vzniku bioodpadu, kterým je 
je domácí kompostování.
Jak všichni víte, od roku 2018 je v naší obci zaveden Moti-
vační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (zkráceně  
„MESOH“). Zavedení tohoto systému nám přinese zejména:
1. navýšení množství sesbíraného využitelného odpadu a tím  

i navýšení odměny, kterou obec za využitelný odpad dostává 
od společnosti EKO-KOM

2. snížení množství komunálního odpadu a tím i snížení nákla-
dů za jeho odstranění na skládce

3. snížení poplatku za odpad u obyvatel, kteří se do systému 
zapojí a budou více třídit

Rok 2018 bude pro nás pro všechny rokem poznávání a učení 
se novému v rámci správného třídění odpadů. Abychom Vám 
umožnili lepší třídění odpadů, bude v roce 2018 i případně pro 
další roky posílen svoz kovových odpadů, kdy bude v předem 
vyhlášeném termínu přistaven velkoobjemový kontejner u ha-
sičárny. Dalším novým svozem je svoz papíru přímo od Vašich 
domů. Budeme řešit i možnost svozu bioodpadu přes zimní mě-
síce. Abychom Vám pomohli zorientovat se v možnostech třídě-
ní odpadů, tak v roce 2018 proběhne v měsíci dubnu v kulturním 
domě tématická výstava, jejímž obsahem bude správné třídění 
odpadů a jejich následné využití.

Lucie Šoupalová
referent ŽP OÚ Bludov
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Sešel se nám rok s rokem a my můžeme vyhodnotit úspěšnost 
třídění odpadů v roce 2017. Opět můžeme říci, že jsme se v roce 
2017 v třídění odpadů zlepšili, ale ne o tolik jako v předchozím 
roce.
 Nyní můžete porovnat tabulku sesbíraných odpadů v roce 
2016 a 2017 v naší obci. Je zřejmé, že v roce 2017 bylo sesbírá-
no o 6,335 tun papíru více a plastu o 1,624 tun více než v roce 
2016. 

Díky Vám jsme v roce 2017 dostali od společnosti EKO-KOM 
o 63.000,- korun více za sesbíraný využitelný odpad a tímto pří-
jmem navíc jsme pokryli náklady na svozy odpadů. Se sběrem 
elektroodpadu jsme, více méně, stejně jako v roce 2016.  

Množství svezeného komunálního odpadu se snížilo o 75,15 
tun. Na každého občana nyní vychází cca 217 kg za rok. Oproti 
roku 2016 jsme toto množství snížili o 22,47 kg na osobu za rok. 

VYHODNOCENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2017

Množství odpadů za rok 2016

Množství odpadů za rok 2017

komodita Množství odpadu 
za rok v tunách

Počet kg na 
občana za rok

Papír 28,505 9,22
Plast 39,572 12,79
Tetrapaky 0,6 0,21
Sklo 43,25 13,98
Kovy 8,171 2,64
Bioodpad 513,51 166,02
Komunál 742,97 240,21

komodita Množství odpadu 
na rok v tunách

Počet kg na 
občana za rok

Papír 34,84 11,36
Plast 41,196 13,43
Tetrapaky 1,054 0,34
Sklo 38,73 12,63
Kovy 9,55 3,11
Bioodpad 549,36 179,12
Komunál 667,82 217,74

Obecní úřad Bludov zveřejňuje schválená Pravidla Motivační-
ho a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (dále jen 
„MESOH“). V nich občané, kteří se zapojí do systému MESOH,  
najdou důležité informace pro získávání eko bodů, aby mohli 
v následujícím roce získat úlevu na poplatku, která může činit 
až 70 % z výše poplatku. Prosím, věnujte tomuto dokumentu 
zvýšenou pozornost a důkladně si jej pročtěte. Pokud nebude-
te některému ustanovení rozumět nebo se budete chtít dozvědět 
více informací, můžete se obrátit na Obecní úřad Bludov na paní 
Šoupalovou, nebo zavolat na telefonní číslo 605 254 426.

 Uvádíme zkrácený výčet činností, které je zapotřebí dodržo-
vat pro udělení plné výše eko bodů za třídění odpadů:

1. v pytli či kontejneru musí být všechny PET lahve pošlapané
2. pytel na plast musí být zcela naplněný
3. balík s novinami/letáky či krabicemi musí být vyšší než 30 cm
4. v pytli či kontejneru nesmí být naplněné igelitové tašky 
5. pytel či kontejner na papír nesmí obsahovat nerozlepené krabice
6. pytel či kontejner na papír neobsahuje jiný odpad než papír
7. pytel či kontejner na plast neobsahuje jiný odpad než plast  
 (výjimku tvoří nápojový karton (krabice od mléka, od džusu)

SCHVÁLENÁ PRAVIDLA MESOH

8. pytel na plast neobsahuje více jak třetinu pěnového 
 polystyrénu
9. přistavovat ke svozu pouze plnou popelnici na komunální  
 odpad

Kdy je možné ponížit nebo nepřidělit eko body při třídění  
odpadů:
1. některé PET lahve nejsou sešlápnuté (bude udělena pouze  
 50% zaplněnost)
2. pytel na plast není zcela naplněn (bude udělena pouze 50%  
 zaplněnost)
3. pytel či kontejner na papír obsahuje nerozlepené krabice  
 (bude udělena pouze 50% zaplněnost)
4. balík s novinami/letáky či balík s krabicemi bude menší než  
 30 cm (bude udělena pouze 50% zaplněnost)
5. pytel na plast obsahuje více jak třetinu pěnového 
 polystyrénu (nejsou uděleny žádné eko body)

Pokud je ke svozu použit neprůhledný pytel na plast či papír 
(např. černý) = tento pytel nebude vůbec odvezen, jelikož  
obsluha nemá možnost zkontrolovat obsah pytle.
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Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že od 16. do 18. února 2018 bude u hasičárny  
přistaven velkoobjemový kontejner na plechovky a železo. Žádáme občany, aby plechovky se-
sbírané v pytlích, z těchto pytlů vysypali přímo do kontejneru a aby do kontejneru nevhazovali 
jiný odpad, než na který je určen.
 Tento sběr bude probíhat v roce 2018 na zkoušku každé 3 měsíce, tj. únor, květen (společ-
ně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových kontejnerů), srpen (přesný termín bude stanoven 
později), listopad (společně se sběrem nebezpečných a velkoobjemových kontejnerů).
 Pokud se tento sběr plechovek osvědčí a bude ze strany občanů využíván, zahrneme jej  
do pravidelných svozů pro rok 2019.

SBĚR PLECHOVEK, KOVŮ/ŽELEZA

V průběhu měsíců listopad a prosinec 2017 proběhlo celkem  
8 etap čipování popelnic na komunální odpad. Jelikož nám pro 
čipování nepřálo moc počasí (některé dny bylo chladno), museli 
jsme popelnice začít nahřívat, aby samolepky dobře na popelni-
ci držely. Poradili jsme si a díky tomuto jsme zdárně čipování  
popelnic ukončili ještě před Vánocemi. Touto cestou bychom 
chtěli velice poděkovat všem občanům, kteří svědomitě připra-
vili popelnice před své domy. Bylo příjemné se dívat na ulice  
plné popelnic nachystaných k čipování. Pokud někdo má na 

ČIPOVÁNÍ POPELNIC NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
popelnici ještě přilepený štítek se jménem či číslem popisným, 
tak tyto štítky z popelnic odstraňte. Nyní pro identifikaci nádoby 
slouží nalepený kód.
 Pokud ještě někdo nemá popelnici na komunální odpad  
načipovanou, je nezbytné si domluvit náhradní termín přímo na 
obecním úřadě u paní Šoupalové nebo na telefonním čísle 605 
254 426. Neočipovaná popelnice na komunální odpad nebude  
v roce 2018 vyvážena. 

Přehled místních a uživatelských poplatků v obci Bludov v roce 2018 

Ceník stočného na rok 2018

Místní poplatek za komunální odpad (OZV č. 3/2017)
Splatnost: 31. 3. 2018  
Sazba: 450,- Kč/osoba
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 1337
Místní poplatek ze psů (OZV č. 5/2010)
Splatnost: 31. 3. 2018
Sazba:
Držitel psa není poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 120,- Kč
- sazba za 2. psa: 180,- Kč
Držitel psa je poživatelem důchodu:
- sazba za 1. psa: 20,- Kč
- sazba za 2. psa: 30,- Kč
Variabilní symbol: rodné číslo držitele psa
Specifický symbol: 1341

Níže uvedené místní a uživatelské poplatky je možné uhradit 
v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Bludově v úřední 
dny, tj. v pondělí a středu v době od 7:00 do 11:30 a od 
12:00 do 17:00. Z důvodu úspory Vašeho času je lépe využít 
bezhotovostní platební styk, číslo účtu je 1905607389/0800. 
Variabilní a specifické symboly jsou uvedeny níže. Pakliže 
chcete využít plateb přes SIPO, vyzvedněte si formulář na 
pokladně Obecního úřadu Bludov.

Rada obce na svém zasedání 18.12.2017 usnesení číslo 
1332/R/17 schválila kalkulační vzorec, kterým se stanoví výše 
stočného pro rok 2018 pro všechny odbératele poskytované služ-
by za odvádění odpadních vod do splaškové kanalizace na 33,- 
Kč včetně DPH za 1 m3 odpadních vody.
 V případě placení poplatku za stočné dle směrných čísel  
roční potřeby vody je postupováno v souladu s Přílohou č. 12, 
která je nedílnou součástí prováděcí vyhlášky Ministerstva země-
dělstí č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

Uživatelský poplatek za stočné
(sazby schváleny Radou obce Bludov)
Vodoměry 
Splatnost: 20. 8. 2018 do 31. 8. 2018 v pokladně OÚ 
Sazba: 33,- Kč včetně DPH/1m3 od 1. 1. 2018           
Směrná čísla roční potřeby vody
Splatnost: 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018   
Poplatek na osobu a rok: 1155,- Kč včetně DPH 
(33,- Kč x 35 m3)  
Variabilní symbol: rodné číslo společného zástupce
Specifický symbol: 2321

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

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

V Bludově dne 10. 1. 2018        
Obecní úřad Bludov

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 
vyhlášek č. 146/2004 Sb. a č. 515/2006 Sb.
 Pro rok 2018 stanovuje rada obce Bludov pro výpočet  
stočného dle smérných čísel roční potřeby vody na jednoho  
občana, který má v obci trvalý pobyt smérné číslo roční  
potřeby vody 35m3. Sazba na jednoho občana činí 1155,- Kč 
včetně 15% DPH a je vypočtena jako součin částek 33,- Kč  
x 35 m3. V Bludové dne 18.12.2017

Ing. Josef Ťulpík, místostarosta
Ing. Pavel Ston, starosta
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15. zasedání zastupitelstva obce

V pondělí 8. prosince 2017 se v kulturním domě od 18:00 do 
20:30 uskutečnilo 15. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, omluven byl Radek Březina. Zasedání řídil 
starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Milan Klimeš 
a Jindřich Matěj. Na začátku projednalo zastupitelstvo zprávu  
o plnění úkolů z minulých zastupitelstev, kdy starosta konstatoval 
jejich plnění, příp. trvání. Zastupitelstvo zprávu o plnění úkolů 
schválilo (většina hlasování byla jednomyslná – konkrétní výsle-
dek hlasování budu zmiňovat jen tam, kde tomu tak nebylo).

Návrh změny katastrální hranice mezi obcemi 
Bludov a Chromeč 
Starosta vyzval zástupce firmy Geocentrum s.r.o., která zpra-
covává podklady pro komplexní pozemkové úpravy v Chromči  
a z ní vyplývající návrh změny katastrální hranice mezi obcemi 
Bludov a Chromeč, aby objasnili změnu. Jde o to, že současná 
obecní hranice vede v některých místech přímo v toku řeky Mo-
ravy nebo v jejím břehu, část toku se nachází v k.ú. Chromeč  
a část v k.ú. Bludov, po úpravě by nově navržený průběh obec-
ní hranice byl shodný s hranicí toku. Zastupitelstvo projednalo  
1. Rozšíření obvodu Komplexní pozemkové úpravy do k.ú. Blu-
dov a 2. Změny obecní hranice mezi Chromčí a Bludovem. Na-
rovnání výměr po změně hranice by bylo v poměru 1:1. Chro-
mečské zastupitelstvo s návrhem souhlasilo v listopadu.
 Do diskuse se zapojil starosta, Stanislav Balík a Milan Kli-
meš. V jejím průběhu bylo objasněno, že v této fázi jde o záměr, 
samotná změna a směna bude řešena v dalších měsících. Zastupi-
telstvo schválilo rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy 
a záměr změny obecní hranice. 

Zpráva o činnosti rady, zápis z kontrolního výboru
Místostarosta Josef Ťulpík přednesl zprávu o činnosti rady, která 
se od poslední schůze zastupitelstva sešla čtyřikrát. Kromě běžné 
agendy a záležitostí k projednání v zastupitelstvu řešila zavede-
ní systému MESOH (motivační a evidenční systém odpadového 
hospodářství). Zastupitelstvo zprávu schválilo. Rovněž vzalo na 
vědomí zápis z jednání kontrolního výboru z 22.11.2017.

Rozpočtové záležitosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí dvě rozpočtové změny, které  
řeší změny ve výdajové části i příjmové části rozpočtu v rámci 
paragrafů. 
 Rada předložila návrh, aby se do schválení rozpočtu obce 
na rok 2018, tak jako v letech předchozích, řídilo hospodaření 
obce pravidly rozpočtového provizoria, kdy měsíčně se hradí 
pouze max. 1/12 skutečných výdajů předchozího roku. V diskusi  
M. Klimeš sdělil, že není nakloněn hospodaření obce podle 
rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo provizorium schválilo  
13 hlasy (1 proti).

Žádost o odprodej části pozemku 842 - Evžen Fazor ml.
Evžen Fazor ml., V Potokách 170 si podal žádost o odprodej části 
pozemku 842 – ostatní plocha o výměře cca do 20 m2. V místě 
požadované části pozemku byla dokončena výstavba nového 
schodiště (propoj ulic Na Baloně a V Potokách). Podél schodiště 
zůstal ponechán kus obecního pozemku, který se nachází ve sva-
hu mezi schodištěm a oplocením pana Fazora. Tuto část pozemku 
by si pan Fazor ml. od obce odkoupil s tím, že ji využije při stav-
bě nového oplocení. Stavební komise souhlasí s odprodejem bez 

připomínek. Rada doporučuje prodat za 100 Kč/m2 s tím, že veš-
keré náklady spojené s odprodejem půjdou na vrub kupujícího. 
Zastupitelstvo prodej schválilo.

Žádost o odprodej pozemků 740/2 a 741/2 
- Jaroslav Augustin 
Jaroslav Augustin, Na Hradě 226 si podal žádost o odprodej 
pozemků 740/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2  
a 741/2 – zahrada o výměře 109 m2 v k.ú. Bludov. Oba pozemky 
má dlouhodobě zaplocené a tvoří součást jeho zahrady. Součástí 
pozemku 741/2 je kamenná zídka s plotem, která je v současné 
době v havarijním stavu a musí se opravit. Pan Augustin by rád 
pozemky od obce odkoupil a následně zídku opravil. Stavební 
komise s prodejem souhlasí, rada doporučuje prodat pozemky 
za 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s odprodejem  
půjdou na vrub kupujícího. Zastupitelstvo prodej schválilo.

Žádost o odprodej pozemku 1314/22 
- Lukáš Dorna a Petra Krátká 
V roce 2015 obec začala nabízet k prodeji tři pozemky při ulici 
Nádražní pro výstavbu domků. Dva jsou prodány, jeden zbývá  
a nabízí se min. za 610 Kč/m2 včetně 21 % DPH. V době zve-
řejnění záměru si žádost o odprodej pozemku podal Lukáš Dorna 
s Petrou Krátkou, oba bytem Tyršova 750. Nabízený pozemek 
sousedí s domem, v němž žijí, a jeho zahradou. Nabídli ale pouze 
238 Kč za m2. Žádost nesplňuje stanovené kritérium minimální 
kupní ceny. Zastupitelstvo prodej neschválilo.

Žádost o odprodej části pozemku 911/1 - manželé Skoumalovi
Tento bod se vrátil z minulého zastupitelstva – jde o prodej části 
pozemku 911/1 o výměře několika m2 pro přístavbu jejich stán-
ku. V květnu tohoto roku manželé Skoumalovi požádali obec  
o odprodej s tím, že z důvodu jejich chyby a špatného zaměření 
nově budované přístavby, kdy byl zaměněn rozměr vnitřní pod-
lahové plochy s plochou venkovní, došlo k chybnému výkopu  
a zabetonování základové desky o cca 90 cm do obecního po-
zemku. Zastupitelstvo v září 2017 prodej za navrženou cenu 
2.000 Kč/m2 + DPH neschválilo. Manželé Skoumalovi nyní opět 
obec žádají o odprodej zastavěného pozemku s tím, že nechali 
zabraný pozemek zaměřit geodetickou společností, aby se přede-
šlo dohadům a nepřesnostem. Tentokrát zábor po zaměření činí 
9 m2. Nabídli také případnou směnu pozemků. Stavební komise 
souhlasí s prodejem, rada opět navrhuje cenu 2.000,- Kč/m2  
+ příslušná sazba DPH s tím, že náklady spojené s odprodejem 
pozemku půjdou na vrub kupujících.
 V obsáhlé diskusi se M. Klimeš zeptal, jestli obec učinila  
nějaké kroky pro nápravu stavu - užívání objektu bez kolaudace, 
změna záměru užívání. Starosta reagoval, že danou věc konzulto-
val s referentkou výstavby E. Kösslerovou a dle jeho názoru není 
změna záměru nutná.
 M. Klimeš navrhl schválit prodej pozemku až po uvedení 
současného stavu do souladu se stavebním zákonem (změna zá-
měru užívání z přístavby trafiky na kancelář, kolaudace stavby) 
jinak je stavba užívána v rozporu se zákonem. M. Klimeš se do-
tázal Jiřího Skoumala z pléna, jestli učinil nějaké kroky k tomu, 
aby mohli stavbu legálně užívat. Ten odpověděl, že netušil, že je 
potřeba tyto kroky udělat. Firmou zpracovávající podklady pro 
povolení legálního užívání stavby bylo řečeno, že bez souhla-
su obce nelze stavbu zkolaudovat. S. Balík doporučil ponechat  
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stavební řízení na orgánech k tomu kompetentních (zastupitelstvo  
k tomu kompetence nemá; navíc není možné kolaudovat bez 
vlastnictví pozemku) – na stavebním úřadu a hlasovat o pro-
nájmu, příp. prodeji obecního pozemku jako takového. Dále  
S. Balík navrhl pozemek pronajmout dlouhodobě nebo na neur-
čito za roční nájem odpovídající ceně jednorázového odkoupení. 
Pokud se k tomu vůle nenajde, doporučuje danou věc posunout dál  
a prodej schválit. Tento návrh (pronájem za roční cenu 18.000 Kč) 
 nebyl schválen – 1 pro, 9 proti a 4 se zdrželi. Návrh M. Klimeše 
(prodej až poté, co bude zkolaudováno) rovněž nebyl schválen – 
1 pro, 9 proti a 4 se zdrželi. Nakonec se hlasovalo o původním 
návrhu rady (prodej za 2.000 Kč/m2) – a ten byl schválen (12 
pro, 1 proti, 1 se zdržel).

Bezúplatný převod části pozemku 2986/1 
od Olomouckého kraje Zawt
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod části pozemku 2968/1 
od Olomouckého kraje – o pozemek pod rozšířeným chodníkem 
na ulici 8. května od Panenky Marie směrem na Postřelmov  
po levé straně.

Svoz komunálního odpadu
Výdaje za svoz komunálního odpadu byly za rok 2017 nejnižší 
za řadu posledních let a činily cca 3,1 mil. Kč. Důvodem snížení 
výdajů je především skutečnost, že se sesbíralo více využitelných 
odpadů (papír, plast, sklo, kov) a taktéž je mnohem více občany 
využíván sběr vysloužilých elektrospotřebičů ve sběrném dvoře. 
Díky tomu stouply příjmy za rok 2017 a tím se více pokryly vý-
daje za svozy. Pro rok 2018 je dohodnuto: svoz nových polopod-
zemních kontejnerů (Školní, Jiráskova, Družstevní); nový druh 
svozu – svoz papíru v pytlích; pro zajištění lepšího třídění kovů 
a kovových obalů, bude v obci přistavován cca 1 x za 3 měsíce 
kontejner AVIA na kovy; díky společnému svozu plastů v pytlích 
a tetrapaků při sobotních svozech se ušetří.
 Jelikož v roce 2018 obec přechází na MESOH, s tímto je 
spojený i přechod platby výdajů za reálné svozy nikoliv paušální 
částkou jako doposud, bude se poplatek pro občany měnit v roce 
2019. V roce 2018 se budou shromažďovat potřebné informace, 
na základě kterých bude stanovena nová výše poplatku pro ob-
čany + úlevy na poplatku, které obdrží správně třídící občané. 
Poplatek bude v roce 2019 navýšen, aby bylo spravedlivé to, že 
netřídící občané budou platit více než občané třídící odpad (před-
poklad je, že občanům, kteří budou řádně třídit odpad, bude od 
poplatku odečtena úleva). Cílem systému MESOH je zavedení 
adresné skutečné evidence komunálních a tříděných odpadů po-
dle domácností a tím i účtování poplatku za komunální odpad 
dle skutečnosti. Snahou systému je zvýšit třídění odpadů, snížit 
výdaje na likvidaci odpadů, snížit poplatek za komunální odpad 
účtovaný občanům. Z tohoto důvodu byl předložen návrh pone-
chat v roce 2018 poplatek na stávající výši, tj. 450,- Kč na občana 
za rok. Dále bylo navrženo několik formálních změn ve vyhlášce. 
V diskusi navrhl M. Klimeš doplnit vyhlášku o osvobození od 
poplatku pro poplatníky, kteří dovrší v příslušném roce 70 let  
a více a kteří nedovrší 15 let. S. Balík se zeptal, kolik by takové 
osvobození obec stálo, kolika se týká občanů. M. Klimeš přiznal, 
že to nemá spočítané. J. Ťulpík navrhl hlasovat o návrhu předlo-
ženém radou a doporučil do příštího zastupitelstva obce připravit 
a doložit finanční dopady osvobození od poplatku na rozpočet 
obce. Zastupitelstvo poté návrh rady (formální úpravy vyhlášky, 
zachování poplatku pro rok 2018 na 450 Kč/osobu/rok) schválilo. 

Odměny členům finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo schválilo celkové odměny za práci pro všechny 

členy kontrolního výboru 2700 Kč, pro členy kontrolního výboru 
3600 Kč. Konkrétní rozdělení provedou předsedové výborů.

Změna statutu sociálního fondu a zásad pro jeho použití 
Stávající statut sociálního fondu byl schválen zastupitelstvem  
11. 3. 2013. Z důvodu změny systému stravovaní a nutné aktua-
lizace tohoto předpisu byl předložen k projednání návrh nového 
statutu sociálního fondu obce včetně zásad pro jeho použití s plat-
ností od roku 2018. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.

Členství ve Sdružení místních samospráv ČR
Obec obdržela nabídku na členství ve Sdružení místních samo-
správ ČR, nevládní apolitické organizaci s celostátní působností, 
která sdružuje a hájí zájmy obcí a menších měst v ČR. 
 Sdružení je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů  
v ČR; prosazuje zachování dostupné sítě veřejných služeb, regi-
onálního školství včetně menších škol, sítě poštovních poboček, 
a to zejména ve venkovském prostoru; poskytuje poradenské, od-
borné, vzdělávací a informační služby ke zvýšení informovanosti 
a odbornosti starostů; poskytuje službu bezplatné právní poradny, 
čímž napomáhá svým členům, aby mohli své obce vést, pokud 
možno, s co největší jistotou a odborností. Členský roční příspě-
vek sdružení se skládá z částky 2000 Kč na každou obec (zása-
da rovnosti) a dále z příspěvku 2 Kč na každého občana obce.  
Zastupitelstvo se vstupem Bludova do Sdružení místních samo-
správ ČR 13 hlasy souhlasilo (1 se zdržel).

Festival dechových hudeb v Bludově v roce 2018
Komentář uvedl starosta, kterého poté doplnili zástupci Bludo-
věnky p. Linhart a p. Příhoda.
 Spolek Bludověnka přišel s návrhem na uspořádání Festi-
valu dechových hudeb v roce 2018 pro obyvatele obce Bludov  
a širokou veřejnost, k němuž by ovšem potřeboval finanční výpo-
moc obce. Festival by se konal 30.6.2018, a to buď u hasičárny, 
příp. v lázních, za účasti (předběžný příslib) Túfaranky a dalších 
dechových hudeb ze Slovenska. Z finančního rozpočtu vychází 
potřeba finanční spoluúčasti obce 110.000 Kč. V takovém případě 
by byla obec spolupořadatelem. Touto akcí by chtěla Bludověnka 
ještě více zviditelnit obec a lidem nabídnout kulturní akci, která 
by se mohla stát akcí tradiční. Mimo jiné v této věci i uvedli, že 
Bludověnka v posledních dvou letech natočila CD a DVD a měla 
by vystoupit i v České televizi.
 V diskusi Luděk Březina upozornil, že mu chybí v kalkulaci 
příjmová stránka, dotázal se, jestli už oslovili nějaké sponzory. 
P. Linhart reagoval, že sponzory osloví až podle výsledku hlaso-
vání zastupitelstva k žádosti o příspěvek. M. Klimeš doplnil, že 
kalkulace odpovídá běžným zvyklostem při účasti zahraničních 
orchestrů. Zastupitelstvo 12 hlasy (2 se zdrželi) schválilo zahr-
nutí žádosti o dotaci spolku Bludověnka na uspořádání festivalu  
do návrhu rozpočtu obce pro rok 2018 ve výši 110 000 Kč.

Diskuse
Hlavním tématem obsáhlé diskuse byla otázka provozování lomu 
na těžbu wollastonitu na horním konci Bludova. Diskusi roz-
poutaly stížnosti rozladěných občanů z horního konce Bludova  
na provoz lomu a především nenahlášený odstřel 30.11.2017  
v odpoledních hodinách.
 V diskusi vystoupili zejména občané horního konce - Matě-
jíčkovi, Čmakalovi, p. Jílek, p. Froleková, starosta a zastupitelé  
S. Balík a M. Klimeš.
 Pí. Matějíčková požádala o prošetření odstřelu suroviny 
30.11.2017 kolem 15.00 hod., který proběhl bez ohlášení, bez 
upozorňujících sirén, bez bezpečnostních hlídek hlídajících vstup 
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do prostoru odstřelu. Sdělila, že po odstřelu dopadl na její poze-
mek kámen o hmotnosti cca 107 kg a ohrozil tak bezpečnost míst-
ních občanů – jen náhodou nikoho nezabil. Doplnila, že pokud se 
věc řádně nevyšetří, zamýšlí se nad kontaktováním televize. Také 
se dotázala, jaké má obec příjmy z provozování lomu. Čmakalovi 
doplnili, že činnost v lomu narušuje statiku jejich nově postave-
ného domu, je otázkou, jak blízko obytné zóny může být tako-
vý lom a jak blízko se přiblíží po prodloužení nájemní smlouvy 
o pět let až do roku 2028 se společností, která lom provozuje. 
Upozornili, že díky přetíženým náklaďákům pendlujícím až šest 
dní v týdnu praská komunikace od pískovny k točce, příjezdová 
cesta k lomu je v neutěšeném stavu, bez patřičného podkladu se 
propadá, je bez srážek. Doporučil zamezit společnosti odstřely do 
doby vyšetření mimořádné události. V případě pomalého postupu 
šetření doporučil řešit danou věc peticí. P. Jílek se dotázal, kam 
má doručit dokumentaci k porušené statice domu v důsledku pro-
vozování lomu. Pí. Froleková nesouhlasí s prodloužením nájemní 
smlouvy o pět let. Informovala, že danou věc i s dalšími připo-
mínkami k hornímu konci podá písemně na obecní úřad.
 Starosta odpověděl, že na základě písemných stížností něko-
lika občanů horního konce doložených i fotografiemi byla ob-
ratem podána stížnost se žádostí o prošetření celé události na 
orgán povolující odstřel a těžbu suroviny Obvodní báňský úřad 
(OBÚ), který je povinen danou věc vyšetřit. Policie sdělila, že 
se těmito stížnostmi nezabývá. Roční příjmy jsou 385.000 Kč za 
nájem, cca 150.000 Kč podíl ze zisku, 100.000 Kč od OBÚ, tedy 
celkem cca 635.000 Kč ročně. P. Jílkovi odpověděl, aby doku-
mentaci přinesl na obecní úřad. Vyzval i ostatní, pokud mají co  
k události doložit, ať tak učiní.
 S. Balík reagoval, že obec v této věci za daných okolnos-
tí udělala maximum. Je předčasné řešit věc přizváním televize 
nebo sepsáním petice. OBÚ má měsíc na to, aby věc prošetřil  
a stanovil opatření. Zároveň v této věci vyzval občany o spolupráci 

při zmapování činnosti (vrtání, odstřely a jejich ohlášení rozhla-
sem, sirénou, existence hlídek, odvoz suroviny...). Dále upozor-
nil, že obec sice vlastní pozemek, ale ložisko jakékoli suroviny je  
v majetku státu, ten bohužel rozhoduje o jeho vytěžení, povolu-
jící orgán pro těžbu suroviny je OBÚ a provozovatel lomu, ná-
jemce pozemku je společnost Bludovit s.r.o. S. Balík st. z pléna 
doplnil, že sám jako radní byl účasten doby, kdy se lom otevíral, 
naštěstí díky statutu lázeňské obce zde drcení suroviny neprobí-
há v obci, ale hlavně informoval, že pokud se otevře dobýva-
cí prostor pro těžbu suroviny, je povinnost ji vytěžit do konce.  
F. Čmakal se dále vyjádřil k celkovému stavu na horním konci. 
Upozornil na zastaralé elektrické vedení, na odstranění drátů po 
starém místním rozhlasu, na bioskládku Obecních lesů Bludov  
U Beránka, na nevyhovující stav srážek dešťové vody nad toč-
nou, díky kterým přívalová voda teče po cestě, odnáší jemnou 
zeminu, zanáší koryto toku, nevsakuje se díky srážkám v lese, na 
volně pobíhající psy na horním konci Bludova, hlavně z Matějč-
kova statku.
 Jan Bank z pléna upozornil na neutěšený stav místí komu-
nikace (spojka mezi komunikacemi na ul. Dr. Březiny a K Zá-
mečku) - výtluky plné vody. Požádal výtluky vysypat. Starosta 
reagoval, že obec výtluky vysype, ale pořád to jsou jen provizorní 
řešení, obec má zájem věc řešit komplexně, vykoupením pozem-
ků do cca 5m od komunikace a vybudováním dešťové kanalizace. 
J. Holinková z pléna upozornila na špatný stav dlažby na místní 
komunikaci ul. Školní před výjezdem na komunikaci I/11. Staros-
ta reagoval, že oprava si vyžádá zákaz vjezdu cca 2 dny.
 Karel Bank pochválil pěknou vánoční výzdobu vánočního  
jarmarku, který pořádají Obecní lesy u oranžerie.
 Bohuslav Strouhal upozornil na nebezpečné parkování  
vozidel zákazníků a zásobování před prodejnou potravin u výjez-
du od hasičárny. Hasičská auta mají při výjezdu k mimořádným  
událostem zhoršený výhled. Stanislav Balík ml.

V první řadě musíte mít zahradu a splňovat tři důležitá kritéria:
nepoužívat umělá minerální hnojiva, nepoužívat pesticidy,  
herbicidy a chemické postřiky, nepoužívat rašelinu k úpravě půdy.
Poté získáváte body za další kritéria:
• Zahradní přírodní prvky (divoký koutek, listnaté stromy, 

květiny a kvetoucí trvalky, živý plot z divokých keřů, louka, 
mimořádná stanoviště, ponechání divokých porostů ….)

Co můžete udělat pro to, abyste získali certifikát a plaketu „Přírodní zahrada“?

• Obhospodařování zahrady (kompost, využití dešťové vody, 
mulčování, pěstování zeleniny a bylinek, ovocná zahrada, 
pěstování bobulovin, ubytovací místa pro zvířecí pomocní-
ky…) 

To vše splňuje naše školní zahrada, a proto jsme v listopadu zís-
kali plaketu Přírodní zahrada, kterou jsme vyvěsili na budovu 
školy. Dáváme tak najevo svou filosofii a šíříme myšlenku trvale 
udržitelného zahradničení. Jsme na ni právem hrdi, protože se za 
ní skrývá mnoho práce a péče o naši zahradu, kterou máme nejen 
krásnou, ale i zdravou. Je místem odpočinku nejen pro nás, ale 
i pro spoustu dalších živáčků, kterým vytváříme místo k živo-
tu a které rádi na naší zahradě vídáme (veverky, motýly, ježka, 
ptáky). Ivana Kouřilová 

ředitelka MŠ Bludov
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Karel Plíhal (foto archiv autora)

Karel Plíhal byl nejdéle úřadujícím předsedou MNV v době ko-
munistické vlády – v úřadovnách bludovského zámku působil 
v nejvyšším postu 10 let. Byl jedním ze dvou, kteří ve funkci 
zůstali celá dvě funkční období, ovšem v jeho době už byla tato 
období pětiletá (druhým byl František Šimek, za něj ale byla 
funkční období tříletá). Plíhalem začala série tří předsedů MNV, 
kteří z Bludova nepocházeli, ani v obci nevyrostli, přičemž se 
postupně zkracovala délka jejich života v obci před nástupem do 
úřadu – K. Plíhal přes dvacet let, Josef Hudos a Jaroslava Kří-
žová jen několik málo let. Sedmý předseda MNV a devatenáctý 
nejvyšší představitel Bludova po roce 1848 byl také jediným ze 
svých předchůdců a následovníků, kdo se nenarodil na území 
českých zemí. Byl také jediným, kdo byl vrcholným představi-
telem dvou obcí.
 Narodil se 30. června 1928 na Slovensku v Levoči rodičům 
Richardovi (který byl stolařem) a Marii, rozené Polanské. Měl 
šest sourozenců (Jaroslav, Miroslav, Richard, Anna, Marie, An-
tonín). Vyučil se stolařem. Ze Slovenska přišel do Bludova poté, 
co si přečetl inzerát Stonovy továrny (dnes Agrega), v níž poslé-
ze pracoval. Ve svých dvaceti letech se na bludovskou pouť 24. 
dubna 1948 v bludovském kostele oženil s o rok starší Marií, 
rozenou Jílkovou. Když se ženil, pracoval jako stolař v Zábře-
ze. Jeho manželka nebyla příbuzná s Plíhalovým předsednic-
kým předchůdcem Jílkem, ani s žádnou další bludovskou rodi-
nou Jílkových. Její tatínek Jan Jílek (tesař) pocházel z Oskavy, 
maminka Marie, rozená Koubková, z Crhova. Jílkovi si pořídili 
dům čp. 174 poblíž bludovského kostela – tam  
K. Plíhal s manželkou posléze až do konce  
sedmdesátých let žili.
 Narodily se jim tři děti – Marie, Karel  
a Jan. V Bludově žijí rodiny dcery Marie 
(prov. Fialová) a Karla ml., a také manželka 
K. Plíhala, Marie.
 Poslancem MNV byl K. Plíhal zvolen až 
v listopadových (26.-27.11.) volbách 1971  
a stal se rovnou předsedou. Před tím praco-
val v ŽOSce v Šumperku. Ve funkci zůstal  
i po sloučení Bludova s Chromčí a Vyšehořím  
v roce 1976 a po volbách v říjnu 1976.
 Plíhalovým místopředsedou se stal Lubo-
mír Skokan (čp. 520), tajemníkem byl stále 
Josef Kulhaj (čp. 277). Členy rady dále byli: 
Vojtěch Čožík (čp. 333), Alois Finger (čp. 
364), Marie Janíčková (čp. 380), Jan Jílek (čp. 375), Jaroslav 
Mikuláš (čp. 166), Leopold Schwarzer (čp. 252), Karla Valen-
tová (čp. 115) a František Zatloukal (čp. 92). K zásadní změně 
došlo k 1. lednu 1976, kdy byla s Bludovem sloučena Chromeč  
a Vyšehoří. Jejich MNV zanikly a sloučily se s bludovským. 
Šlo o součást celostátní vlny slučování menších obcí. Sloučení 
proběhlo formálně po souhlasu obou obcí, resp. jejich občanů, 
fakticky ale proti jejich vůli. To se projevilo vzápětí po sametové 
revoluci 1989, kdy se ještě v průběhu roku 1990 osamostatni-
la Chromeč a k začátku roku 1992 Vyšehoří. Obě obce moc do 
Bludova spádové nebyly – spíše na Postřelmov, resp. Zábřeh. 
Předsedou sloučeného MNV zůstal Karel Plíhal, místopředsedou 
se stal Josef Hudos z Chromče, tajemníkem zůstal J. Kulhaj. 
Ke stávajícím bludovským členům rady MNV přibyli zástupci 
Chromče a Vyšehoří: Věra Navrátilová (Chromeč), Václav Va-
lenta (Chromeč) a Jaroslav Štodt (Vyšehoří). Na podzim 1976 

proběhly volby, po nichž tajemníka Kulhaje vystřídal Josef Hu-
dos. Výrazně se zvětšilo plénum MNV, které mělo od roku 1976 
45 členů. V den sloučení měl Bludov 2951 obyvatel, Chromeč 
555 a Vyšehoří 230, celkem tedy 3736. V roce 1976 počet oby-
vatel Bludova po dlouhé době překročil 3000 – k poslednímu dni 
roku měla obec 3027 obyvatel.
 Za Plíhalova předsednictví došlo k poměrně velké proměně 
podoby obce. V letech 1976-1979 se vystavěly poslední pane-
láky s 24 byty (čp. 525 a 526), vytvořily se podmínky pro zá-
stavbu zahrad v Nové dědině (dnešní ulice plk. Karla Hlásného), 
začátek velké výstavby v ulici Za Školou (infrastruktura pro obě 
ulice byla vystavěna v roce 1976) apod.
 Částečně v akcích Z byly postaveny dva nové, dodnes fun-
gující obchody – okál na dolním konci (1975, 1150 brigádnic-
kých hodin) a Jednota u Nealka (1976-1977, rovněž 1150 hodin, 
slavnostně předána do užívání 1. srpna 1977). Pokračovalo se 
brigádnicky v budování dešťové kanalizace v různých částech 
obce, hlavně na dolním konci a v ulici Zahradní (tam po cca 
15-20 letech začala tato kanalizace působit velké problémy při 
větších deštích). Asfaltovaly se ulice (1972 ulice u Nealka, 1973 
ulice na dolním konci pod Panenkou Marií). V letech 1972-1973 
se vydláždily hlavní cesty na hřbitově, v dalších letech se obno-
vilo dláždění hlavních chodníků v obci.
 V roce 1972 byl zřízen tzv. dům služeb (dříve prodejna 
Bati, později součást Rossa, dnes součást večerky): v přízemí 
byla Sběrna prádla, v prvním poschodí holičství a kadeřnictví. 

Ve stejném roce také doznalo definitivní 
změny zdravotnické středisko, v zásadě do 
dnešní podoby – byly zrušeny byty v přízemí  
a namísto nich byla zřízena gynekologická 
poradna a ordinace zubního lékaře.
 Snad největší akcí Plíhalovy doby byla 
výstavba úplně nové školky. Ta byla do té 
doby umístěna na zámku, který postupem 
času chátral. Na podzim 1977 (poté, co byl 
28 let ve vlastnictví obce) dokonce spadla 
střecha nad hlavním, západním křídlem. Mu-
sel být zachraňován štukový strop v obřadní 
síni apod. Krátce po pádu střechy, při němž 
se jen zázrakem nikomu nic nestalo, se škol-
ka přestěhovala do nové budovy. Stavba byla 
prováděna brigádnicky v akcích Z – ovšem 
ne zcela dobrovolně, ale tlakem na rodiče, 

jejichž děti nosily ze školky vzkazy – když nepřijdete na brigá-
du, nebudu už moci chodit do školky. Každopádně stavba se na 
tehdejší poměry relativně rychle podařila: zahájena byla v roce 
1974, slavnostně otevřena byla 1. listopadu 1977. Bylo na ní od-
pracováno přes 127.000 brigádnických hodin.
 Právě v této době se také začala připravovat stavba nové  
budovy základní školy, neboť kapacita staré nedostačovala. Zde 
ale byla situace tristní. V roce 1975 se začalo pracovat na projek-
tové dokumentaci, budova byla otevřena až o třináct let později, 
již za úřadování Plíhalova nástupce.
 Určitého posunu se dočkalo sportovní zázemí obce V letech 
1974-1975 byly vystavěny šatny na fotbalovém hřišti. V roce 
1974 po založení nového tenisového oddílu začaly být budovány 
tenisové kurty v bývalé cihelně.
 Dne 16. prosince 1974 přiznalo plénum Krajského národního 
výboru v Ostravě naší obci statut lázeňské obce. Nic to reálně 

Bludovští předsedové MNV – Karel Plíhal (1971-1981)
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nezměnilo, jen koncem osmdesátých let se to hodilo jako argu-
ment při občanském odporu proti výstavbě střelnice na Bahýn-
kách či proti chystané masivní těžbě wollastonitu. Co se lázní 
týče, koncem sedmdesátých let byl rekonstruován lázeňský park, 
ve stejnou dobu jako zámecký park. V roce 1979 byl upraven 
prostor „na hrázkách“ a 4. listopadu 1979 byl pojmenován jako 
Park pionýrů, byl zde odhalen kovový znak PO SSM a park byl 
předán k údržbě pionýrům (ti okopávali růže).
 Velkou, ale necitlivou rekonstrukcí prošel v závěru sedmde-
sátých let kulturní dům. Tehdy zmizela původní fasáda (obno-
vena až nedávno), byla spálena historická opona, zamalovány 
znaky v hlavním sále. Zrekonstruovaný kulturní dům byl otevřen 
v červnu 1979, v září tohoto roku pak došlo ke změně řízení kul-
tury, která trvá až dodnes. Zrušila se Osvětová beseda a vzniklo 
tzv. Střediskové kulturní zařízení (SKZ), tedy dnešní organizační 
složka obce Kulturní dům. Jeho vedoucím se stal Jiří Klimeš, 
otec dnešního zastupitele Milana Klimeše.
 Rok 1979 se stal rokem velkých obecních oslav. Slavilo se 
100 let požárního sboru, 70 let školky, 50 let lázní a 750 let zalo-
žení Bludova. Zatímco první tři oslavy měly reálný základ, není 
vůbec jasné, jak se přišlo na to, že byl Bludov založen v roce 
1229 – tento rok nelze nijak dokázat. Bludov evidentně existoval 
již před tímto datem. Snad se prostě stanovil jen tak nějaký rok, 
aby bylo možno slavit.

 Při zpětném pohledu se zdá, jako by první cca polovina  
Plíhalova předsednictví byla aktivnější než ta druhá. V prvním 
pětiletí se řešily resty, které narostly za spoustu předchozích let. 
Obecně ale bylo deset „Plíhalových“ let snad nejaktivnější fází 
komunistického čtyřicetiletí co se týče proměny podoby obce.
 Ještě za svého předsednictví se koncem sedmdesátých let  
s manželkou odstěhovali do bludovského paneláku čp. 691, dům 
čp. 174 nechali synovi Karlovi a jeho rodině. Manželka syna 
Karla Dana Plíhalová byla od roku 1972 na bludovské škole pio-
nýrskou skupinovou vedoucí, hlavní postavou pionýrské organi-
zace do roku 1990, resp. 2007.
 Po volbách v červnu 1981 už ve funkci nepokračoval, už  
nekandidoval ani do pléna MNV. Odešel na Okresní národní vý-
bor v Šumperku, kde pracoval na odboru, který měl na starosti 
agendu lázeňských poukazů. V roce 1986 byl zvolen předsedou 
MNV Nový Malín, nicméně bydlel v Bludově (v té době nepla-
tila povinnost trvalého bydliště v obci, v jejímž zastupitelském 
orgánu člověk působil). V Novém Malíně působil jako předseda 
MNV od května 1986 do konce prosince 1988, kdy z důvodu 
dosažení důchodového věku funkci opustil. Nečinný ale nezů-
stal. Hned v lednu 1989 se stal školníkem na základní škole  
v Bludově. Byl jím do roku 1991. Působí to zvláštně, že jdete  
z významné funkce dělat školníka. Nicméně zřejmě to byla jedna 
z Plíhalových potřeb – pracovat a být činný, nesedět doma. 
 Zemřel před jedenácti lety v devětasedmdesáti letech, 13. 
března 2007. Urna s jeho popelem je uložena na bludovském 
hřbitově v jeho jihozápadním rohu poblíž budovy nové školy.

Prameny a literatura:
Rozhovor s Marií Plíhalovou
Státní okresní archiv Šumperk, fond MNV Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, Pamětní kniha obce Bludova, 
sv. II., 1958-1973.
Státní okresní archiv Šumperk, Kronika obce Bludov, 
sv. III., 1974-1987.
Balík, S. a kol.: Bludovská škola v letech 1657-2008. 
Bludov 2008.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní, Bludov 1979.

Za pomoc při shánění konkrétních informací děkuji 
Evě Kösslerové a Ludmile Skoumalové z OÚ Bludov.

Stanislav Balík ml.
Pokračování příště

(foto archiv autora)

6. kolo 16.12.2017 Kulturní dům Bludov
Zúčastnilo se 68 hráčů, dospělých i mládeže z celé republiky. 
Ceny obdrželi všichni hráči. Hlavní rozhodčí: p. Jiří Voráč
Konečné pořadí:
1. místo F.M. František Vrána – ŠK Staré Město
2. místo Šimon Londin – SK Prostějov
3. místo Roman Závůrka – SK Prostějov
Pořadí Bludov:
1. Martin Frank
2. Vladimír Strašil
3. Karel Hlásný
Poděkování:
Starostovi obce Bludov, kulturnímu domu, všem sponzorům 
a lidem, kteří nám pomohli tento šachový turnaj uskutečnit.

Jaroslav Dobeš

Vánoční šachový turnaj starosty obce Bludov JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko Františka Pecháčka Bludov

si Vás dovoluje pozvat na přednášku 
vedoucího Katedry politologie Fakulty sociálních studií 

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

Bludovští hrdinové 2. světové války 
a jejich poválečné osudy

Kdy: ve čtvrtek 15. února 2018 od 8:35 
Kde: základní škola, nová budova

Přednáška se uskuteční jako připomenutí si smutného 
výročí „Vítězného února 1948“

Všichni jste srdečně zváni
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KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti únor 2018
Divišová Blažena, Kozáková Ludmila, Langerová Helmtraud, 
Vichtová Drahomíra, Macek Alois, Tunys Václav, Daniel Josef, 
Kašpar František, Peichl Čeněk, Pavlík Josef,  
Hojgrová Danuška, Koutná Anna, Zatloukal Miroslav,  
Černá Jiřina, Schauer František, Směšná Marie, Kriš Zdeněk, 
Snášelová Božena, Zatloukal František

Vzpomínka
   

   

Jak tiše letí vánek do polí a lesů,
které jsi měl rád,

tak rychle letí léta,
kdy opustil jsi nás.

Jen kytičku a svíčku,
na hrob ti můžeme dát

a pokorný a věčný spánek ti přát.
Dne 13.února 2018 vzpomeneme 20. výročí, 
kdy od nás navždy odešel manžel, tatínek, 
dědeček pan 
Hubert Schnaubert
Stále vzpomínají manželka, syn s rodinou.

Dne 8.února 2018 by se dožil pan 
Josef Kašpar 
70 let. Letos si připomeneme 8. výročí  
jeho úmrtí. Kdo jste ho měli rádi, věnujte 
mu tichou vzpomínku.
Manželka a děti s rodinami.

POZVÁNKA
Pá 2.2. 19:30 hod. 1. Společenský ples /KD/
So 10.2. 15:00 hod. Pohádkový dětský karneval /KD/
So 17.2. 14:00 hod. Koncert KPH – Leoš Čepický s dcerou  
      /zámek/
So 17.2. 20:00 hod. Maškarní ples /KD/
Pá 23.2. 14:00 hod. XII. Ples otevřených srdcí /KD/
So 3.3.    Oblastní kolo trampské PORTY /KD/

na únor 2018
 

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

Dne 10. února si připomeneme  
3.smutné výročí úmrtí pana 

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

   Dne 1. února 2018 vzpomeneme  
2. smutné výročí úmrtí syna 

Pavla Froleka
a 22.dubna 2018 vzpomeneme  
40. výročí úmrtí manžela 

Mariana Froleka
Vzpomíná Dáša Froleková.

   Čas neúprosně letí,
v srdci bolest zůstává,

slzy v očích tě neprobudí,
domov prázdný zůstává.

Dne 24. ledna 2018 jsme si připomněli  
2. výročí, co nás navždy opustila naše 
drahá maminka, babička, prababička, 
sestra a teta paní  

Zdeňka Matějíčková
Za tichou vzpomínku děkujeme všem,  
kdo jste ji znali a měli rádi.
S láskou vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Hasičský ples - poděkování
Hasiči Bludov děkují všem sponzorům a všem, 

kteří se podíleli na zdárném průběhu plesu 
19.1.2018. Bez této pomoci by nebylo možné 

ples úspěšně pořádat.

Sbor pro občanské záležitosti v Bludově gratuluje  
jubilantům. Zároveň upozorňuje na změny zavedené  
od ledna 2018, které vznikly na základě rozhodnutí  

Rady obce Bludov. Občané, kteří letos oslaví 70 a 75 let, 
obdrží pozvánku na společné posezení. 

Dále budou členky SPOZu chodit osobně přát, po domluvě, 
pouze na půlkulaté a kulaté narozeniny.
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Čtyřdenní zájezd
Léčebné lázně Bük jsou jedny  

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

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

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

Termín: 5.4. – 8.4.2018
1. den – odjezd z V. Losin od hotelu Praděd v 7:00 hod.,  
Šumperk Grandhotel 7:15 hod., možnost nástupu po trase  

(nástupní místa jsou i místa výstupní) Po příjezdu ubytování  
v Apartmánovém hotelu, který sousedí s areálem lázní

2. a 3. den – pobyt v termálních lázních Bük, vzít s sebou  
– plavky, pantofle, župany

4. den – odjezd zpět v dopoledních hodinách
 Příjezd kolem 17:00 hod.

CENA: 4.800,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu záj. autobusem,  

3x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích,  
3x polopenzi, vstup do bazénů, lázeňský poplatek

Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění
Cena závisí od sezony.

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

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

Maďarské termální lázně Bükfürdő
Nadace Karla staršího ze Žerotína vás zve

 na již desátou přednášku do kaple  
svatého Kříže, na téma:
„Pojďme si povídat…“

tentokrát o návrhu dopracování památky 
bývalého kříže na Nádražní ulici
Host: MgA. Jakub Gajda, PhD., 

ak. sochař a restaurátor
Přednáška se uskuteční v neděli 

dne 25. února 2018 ve 14:00 hodin.

Hanka Mösnerová alias BOBINA,
za přispění Kulturního domu Bludov

pořádá

XII.PLES OTEVŘENÝCH SRDCÍ

PRO HANDICAPOVANÉ, 
VOZÍČKÁŘE A SENIORY
v pátek 23.února 2018 od 14 hod. 

v Kulturním domě v Bludově 
 

Vstupné 80,-Kč/ osoba 
V ceně je zahrnuta večeře. 

K tanci a poslechu bude hrát

DJ TATAMUJ
Plesáním provází BOBINA

Sponzoři: Jiří Mikuláštík, Agel, Luana Šumperk, p.Jana Hnyková,  
nemocnice Šumperk, Pekárna Pod Poštou, maminky Šumperk a okolí, 

p.Vlaďka Bučková….. a KAMARÁDI OTEVŘENÝCH SRDCÍ  
(případní další sponzoři budou doplněni).

Počet klientů + doprovod nahlaste do 16.2.2018
na číslo 777 212 560 nebo na email:
kamaradiotevrenychsrdci@seznam.cz
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Dne 26. prosince 2017 se v Sokolovně konal 34. ročník Tradič-
ního Štěpánského turnaje v nohejbale. Turnaje se zúčastnilo 12 
družstev z Bludova a blízkého okolí.
S přehledem 1.místo obsadilo družstvo Bludov F3.
Pořadí:
1. místo – Bludov F3, Bludov
2. místo – Kaiser team, Šumperk
3. místo – MIAMI, Ruda n. Moravou
4. místo – BRKA, Sudkov
5. místo – Kroupovka, Bludov
6. místo – FARMA, Chromeč
Za výborný sportovní výkon a pěknou hru byli účastníci odmě-
něni cenami, na které nám přispěli sponzoři: Pneucentrum Ma-
těj, Bludovská a.s., OÚ Bludov, KD Bludov, Potraviny Urban, 
Sokol Bludov, Libor Bryx, Parapety Sadil, MK Fruit, Hostinec 
pod Kostelem, KEDUL Šumperk, FAST Šumperk.
Za pořadatele sponzorům děkují Fazor, Sigl, Bryx, Flašar, Los.

Autor fotografií: Fazor

Nohejbal

Mám pro vás dvě zprávy: jednu dobrou a jednu špatnou. 
Kterou chcete slyšet dříve? Tak zní všeobecně známý výrok, 
jehož autorem byl snad už pračlověk Janeček.
 Tak nejdříve tu zprávu dobrou: silniční obchvat Bludova 
se koná. Tuhle psali, že výstavba  vypukne už v letošním roce. 
Zatím se v roce minulém nanápadně objevila nová asfaltka mezi 
poli. Začíná těsně za remízkem před Postřelmovem a utíká sou-
běžně s tou dálnící na Zábřeh a napojuje se na okresku chro-
mečskou. Jde zřejmě  o logistickou přípravu (žádná oznamovací 
tabule tam ovšem ale není). Tudy by zřejmě měl „protékat“  
veškerý stavební provoz této epochální výstavby.
 Teď ta zpráva špatná: obchvat Bludova řepkou se koná 
každoročně, protože je mimo jiné ekonomickým diktátem  
Evropské unie, její tzv. ekologické politiky. Ovšem politiky  
pochybné, ve svých důsledcích neekologické = jsou na toto  
téma veřejně dostupné studie. Viz násl. odstavec.
 Zde citované údaje jsou výtahem z článku, uveřejněném  
v Časopise 21.století č.32 (listopad 2017) str. 122 až 123,  
autor Marek Felt:
Česko je údajně nejžlutější zemí v Evropě.  Letos (rok 2017) bylo 
osázeno 407 tisíc hektarů!!! Finanční výnosy jsou totiž až dvoj-
násobné oproti pšenici. Řepka ovšem degraduje půdu = odebírá 
živiny a způsobuje její postupnou erozi. Pokud se nenavrátí na 
pole jetel, vojtěška a luskoviny, může být Česká republika do de-
seti let bez vody. Na půdních blocích nebude ornice, kterou deště 
následně smyjí do příkopů nebo kanálů. Dalším problémem je 
zápach řepky a její velice agresívní alergen, který způsobuje  

Obchvat Bludova silniční i řepkový
kašel a pálení v očích. Škodí srnčí zvěři – ničí jí játra, plíce 
nebo nervovou soustavu. To vše ve falešné představě, že řepka 
má sloužit k výrobě biopaliv s jeho „pozitivním vlivem na přírod-
ní prostředí“ (konec citace). 
 Zde možno dodat „a to raději se ani nezmiňovat o tom, co se 
děje v celkové škodlivé energetické bilanci od samotného vzniku 
bio-lihů až po jejich spálení v motorech automobilů. Tedy navíc 
s následnými těžkými dopady na životní prostředí (půda, vod-
stva, ovzduší). Zde platí staré, ale moudré pořekadlo „nula od 
nuly pojde“. (Matematicky: součin účinníků, jsoucích fyzikálně 
vždy menších než jedna „celá“ (energetické ztráty), se jejich po-
četním nárůstem blíží nule.) 
 Za těchto okolností je namístě se ptát: A CO DĚTI? Jak 
kdysi zpívával Olda Říha se svým Katapultem. Vždyť naše děti 
musí dýchat plyny z tisíců aut, jež nám doposud projíždí den-
ně pod našimi okny! A to musí naše děti dýchat navíc ještě 
agresívní alergeny z řepky? Vždyť lidé také mají játra, plíce  
a nervovou soustavu stejně jako to nešťastné srnčí, zmiňované  
v předchozím odstavci od Marka Felta! 
 Uvidíme, která okolnost z těch dvou zde zmíněných  nastane 
dříve (úbytek provozu v naší obcí a úbytek řepky kolem ní).  
A pokud z toho NIC neuvidíme, bude to pravděpodobně vlivem 
řepkového pylu v zanícených očích. Pak by nám ovšem nezbylo 
nic jiného, než postavit se do fronty na oční kapky. Ale ještě 
horší by bylo, kdyby nám po tom všem „zbyly jen oči pro pláč.“
 Trpělivost a nadhled proti všem civilizačním přehmatům  

přeje Roman Žalio



Tříkrálová sbírka 2018 je už za námi. Letos jsme si pochvalo-
vali, že ve srovnání s loňskem byla téměř o třicet stupňů vyšší 
teplota a že vstřícnost a radost dárců byla stejná, nebo dokonce 
vyšší než loni. Dobré pocity z průběhu sbírky byly potvrzeny po 
sečtení jednotlivých pokladniček. Letos se v Bludově vybralo 
83.213 Kč, tedy o 3103 Kč více než loni.

Výsledky sbírky v Bludově
V průměru na jednoho obyvatele Bludova to vychází na cca 27 
Kč. V roce 2017 se v Bludově vybralo 80.110 Kč, 2016: 71.461 
Kč, 2015: 67.830 Kč, 2014: 60.293 Kč, 2013: 55.027 Kč, 2012: 
55.280 Kč, 2011: 54 642 Kč, 2010: 50.911 Kč, 2009: 42.686,50 
Kč; 2008: 40.073 Kč, 2007: 39.738 Kč, 2006: 40.377,50 Kč, 
2005: 43.611 Kč, 2004: 32.042 Kč, 2003: 37.918 Kč, 2002: 
28.905,40 Kč a 2001: 14.220,40 Kč. Celkově se za osmnáct  
ročníků sbírky vybralo v Bludově 899.338,80 Kč.

Výsledky sbírky v okolních obcích
Kolik se vybralo v okolí? V šumperském a zábřežském děka-
nátu (které se zhruba kryjí s hranicemi šumperského okresu) se 
letos vybralo 2.339.937 Kč (téměř o 200.000 Kč víc než loni),  
v olomoucké arcidiecézi přes 28 milionů Kč, v celé ČR přes  
100 milionů Kč (ještě není sčítání zcela uzavřeno).
 V Sudkově se vybralo 12.887 Kč (11,50 Kč na obyvatele), 
v Postřelmově 84.692 Kč (28 Kč/obyv.), v Chromči 21.703 Kč 
(38 Kč/obyv), v Bohutíně 17.271 Kč (22,50 Kč/obyv.), v Rudě 
nad Moravou 70.258 Kč (27 Kč/obyv.), v Novém Malíně 74.949 
Kč (21,50 Kč/obyv., 3472), ve Velkých Losinách 84.633 Kč (32 
Kč/obyv.) a v Šumperku 119.127 Kč (4,50 Kč/obyv.). V absolut-
ním objemu se víc než v Bludově vybralo v šumperském okrese 
pouze v Zábřehu, Mohelnici, Šumperku, Postřelmově a Velkých 
Losinách.
 Rád bych opět po roce poděkoval – hlavnímu bludovskému 
koordinátorovi Petru Juránkovi; dospělým vedoucím tříkrálo-
vých skupinek a malým koledníkům. Především ale chci podě-
kovat všem dárcům. Dobře vím, že není mnoho těch, kteří dávají 

Tříkrálová sbírka 2018

ze svého nadbytku. Velkou úctu si zasluhují všichni, kdo jakým-
koli příspěvkem ukazují, že jim není lhostejná bída a neštěstí 
jiných.

Stanislav Balík – Ježek
zástupce vůdce Junáka - střediska Františka Pecháčka Bludov

Fotky: (autor fotografií: Karel Směšný)
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V pátek 5. ledna 2018 odešel na věčnost můj strejda Franta. Je 
to ten malý kudrnatý kluk na fotografii. Přidal se tak ke zbyt-
ku ostatních na fotce. Strejda, který byl součástí mého krásného 
dětství.

Rodina zakladatele bludovských lázní v roce 1943. 
Zleva: Jan Pospíšil (1935-2000), Josefa Pospíšilová  
(1905-1989), František Pospíšil (1941-2018), 
Zdeněk Pospíšil st. (1903-1979), 
Zdeněk Pospíšil ml. (1929-1998) 
(Soukromý archiv rodiny Pospíšilových)

Uzavřel se příběh bratří Pospíšilových

 Na fotce z roku 1943 jsou mu zhruba 2 roky. Žijí s celou 
rodinou v těžké době s nadějí na lepší budoucnost, ale netuší, 
že brzy téměř všechny muže z rodiny čeká vězení, ve kterém 
stráví ve vykonstruovaných procesech téměř 20 let. Netuší, že 
jeho úkolem bude vozit svoji mámu po českých věznicích, aby 
se se svými syny a mužem mohla vidět. Netuší, že se již nikdy 
nedostanou k rodinnému majetku, kvůli kterému jsou všichni 
vězněni, a netuší, že 28 let po protikomunistické revoluci bu-
dou žijící potomci muset uzavírat nedůstojné dohody s potomky  
znárodňovatelů a Stbáky, aby o zbytky majetku nepřišli. Netuší, 
jak moc se může právo rozejít se spravedlností.
Ať všichni odpočívají v pokoji.

Mgr. Milena Pospíšilová Kysučanová



Bludovan 14

Bludovan 1/2018

ZŠ Bludov

Výlet do předvánoční Prahy
V pátek 1. prosince se konala v Katedrále svatého Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze tradiční slavnostní mše věnovaná hnutí Na 
vlastních nohou Stonožka.
 Mši celebroval pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. 
Dominik kardinál Duka O. P.
 Mezi pozvanými hosty mimo jiné byli náčelník Generální-
ho štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář s manželkou, patron Sto-
nožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkanka Fakulty aplikovaných 
věd ZČU v Plzni Dr. Ing. Vlasta Radová, prorektor ZČU Doc. 
Ing. Vladimír Duchek.
  Paní Běla poděkovala všem, kteří již 27 let pomáhají  
Stonožce, a připomněla téměř osmnáctiletou spolupráci s Armá-
dou České republiky.
 Poté předala s otcem kardinálem řediteli Fakultní nemocnice 
v Plzni MUDr. Vaclavu Šimánkovi stonožkový dar - šek na 500 
000,- Kč. Stonožkové děti tím již podruhé podpořily společný 
projekt výzkumu léčby Crohnovy choroby, na němž se podílí 
Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Fakulta aplikova-
ných věd ZČU Plzeň.
 Po ukončení mše byli do Arcibiskupského paláce pozvá-
ni vítězové výtvarné a literární soutěže „Medicína v historii“, 
aby převzali ocenění. Letos přebírala jednu z cen i naše žákyně 
šestého ročníku Tereza Filipová. Získala Cena JUDr. Jarosla-
va Svejkovského, Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková, 
Šlouf a spol. 

Oceněné žákyně.V Praze se Stonožkou.

Ocenění žáci v soutěži Medicína v historii.

 Mezi dalšími oceněnými byli David Kubíček, Markéta Hrab-
kovská, Štěpán Polášek, Karolína Čožíková, Tereza Filipová, 
Barbora Vondrušková, Klára Martináková, Ondřej Špička, Lucie 
Opravilová, Vojtěch Vondruška, Tomáš Morávek, Martina Ma-
záková, Vanesa Bojková, Karolína Ščučková, Kristýna Bártová, 
Dominik Tichý, Petra Kašparová, Štěpán Vojtek a Tereza Vašíč-
ková. Velké poděkování vyjádřila paní Běla Tobiáši Křížovi za 
jeho originální kresby.         Vladimíra Horáčková

Autor fotografií ZŠ Bludov.
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Vánoční pexeso ve školní družině
Blíží se vánoční čas, všude panuje sváteční nálada a i u nás  
v družině probíhají přípravy. 
 Zdobíme stromeček, zpíváme koledy, povídáme si o vánoč-
ních tradicích a hrajeme hry.
 Jednou takovou, již tradiční hrou, je vánoční turnaj pexesa.
Hrálo se ve dvou kategoriích:
1. kategorie děti 1.-2. tříd, 
kde se na bedně umístily tyto děti:
1. místo Madlen Horáčková
2. místo Petra Pregetová
3. místo Miroslav Diviš
2. kategorie patřila dětem 3.-5. tříd 
a tam bylo pořadí následující:
1. místo Roman Mazák
2. místo Adéla Navrátilová
3. místo Barbora Janzová
Všem vítězům blahopřejeme.

Děti si také z turnaje odnesly drobné odměny.
 Další aktivity, tentokrát pad názvem Mikulášské odpoledne  
v družině, proběhly v tělocvičně školy.
 Děti si zasoutěžily, zaběhaly a zadováděly za sladké odměny.
Všichni se společně těšíme na akce, které nás ještě do konce 
roku čekají.
  Bc.Zuzana Měrková, vychovatelka ŠD

Muzikál pro nejmenší - Od Martina po Tři krále
V průběhu vánočních svátků žákyně z bludovské základní ško-
ly nacvičily v rámci kroužku: Muzikál pro nejmenší, hudebně 
- dramatické pásmo. S vystoupením se představily v oranžerii  
a v místním kostele. Představení se neslo v duchu lidových tra-
dic, koled a pořekadel. I přes velikou trému některých zúčast-
něných děvčat, sklidily vždy veliký potlesk., který byl pro ně 
dobrou motivací pro další práci v kroužku. 
   Irena Dokoupilová, Hana Kohoutová

Autor fotografií ZŠ Bludov.

Hledám pronájem 
pro 1 osobu (muž) v Bludově.
Možnost výpomoci při domácích 

pracích i na zahradě.
Kontakt: 733 359 900- 
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Na čtvrtek 23. listopadu odpoledne připravila základní orga-
nizace Českého svazu ochránců přírody Bludov, ve spolupráci  
s Kulturním domem, výstavu fotografií „Jeseníků“. Snad všichni 
jsme tam byli! Vernisáž nabídla účastníkům úžasné zážitky a ne-
tradiční pohledy na kouzelné hory. Jiří Hejtmánek, zaměstnanec 
Horské služby Jeseníky, fotí pro radost! Jak sám říká, brzy ráno, 
když vychází slunce nebo večer, když zapadá, to chození, hledá-
ní a objevování zajímavých záběrů, to jsou ty kouzelné Jeseníky.
Vernisáž zahájil za ČSOP Milan Klimeš, předseda. Základní  
organizace děkuje dětem a p. učitelkám Lümelové a Kulhajové  
z bludovské mateřské školy za milé úvodní vystoupení a členům 
a jejich přátelům za přípravu pohoštění.
 Výstava potrvá do 20. prosince 2017. Navštívit ji, to je roz-
hodně ta správná volba, jak znovu objevit a připomenout si ta 
kouzelná místa našich Jeseníků.

Alena Bauerová 
Autor fotografií: členové ČSOP 

Jeseníky ve fotografii Jiřího Hejtmánka
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MÍSTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA CHCE BÝT EKOŠKOLKA
Ve školním roce 2017/2018 se bludovská mateřská školka za-
pojila do mezinárodního programu Ekoškola, který probíhá pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v České 
republice je koordinován vzdělávacím centrem TEREZA. Pro-
gram pomůže zlepšit prostředí v naší školce a v jejím okolí, pro-
hloubit spolupráci mezi dětmi, rodiči a učiteli.
 Na úplném začátku byl sestaven Ekotým, ve kterém jsou 
zástupci školky, rodičů a dětí. Na své první schůzce, která pro-
běhla dne 30. listopadu 2017, jsme zvolili ze 4 možných témat 
– téma ODPADY. Tímto tématem se budeme zabývat celý tento 
školní rok. Nejprve jsme se zaměřili na provedení analýzy sil-
ných a slabých stránek mateřské školky ke zvolenému tématu. 
V oblasti třídění odpadů se již nyní školka snaží poctivě třídit 
odpady, které jí vznikají. Na druhou stranu jsme našli i několik 
nedostatků. Ty jsme zahrnuli do plánu činností a budeme se sna-
žit je napravit či vylepšit.    
 Chceme všem dětem ukázat, že se vzniklé odpady nevyha-
zují bezmyšlenkovitě do popelnice, ale že je možné s nimi dále 
pracovat – tj. třídit, vyrábět z nich předměty či snažit se mít jich 
co nejméně. Během tohoto školního roku ukážeme dětem např. 
auta, kterými se odpady v naší obci sváží. V měsíci dubnu budou 
moci děti navštívit výstavu, na které uvidí, jak se mají odpady 
třídit a co se z vytříděných odpadů dále vyrábí.  
 Všechny aktivity Ekotýmu naleznete na nástěnce v budově 
mateřské školy, která se nachází na schodech v mezipatře v levé 
části budovy.             Za Ekotým Lucie Šoupalová

Autor fotografií: G. Flašarová

Tee-pee, tradiční obydlí Indiánů Velkých plání, se již stalo ne-
odmyslitelnou součástí táborů bludovských skautů. Oproti pod-
sadovým stanům nabízí tee-pee příjemnou možnost rozdělání 
ohně. Na druhou stranu není tak nepromokavé a vyžaduje větší 
tábornické zkušenosti: značnou zručnost vyžaduje samotné sta-
vění, jistou praxi obsluha chlopní, větší tolerance je nutná při 
sdílení společného prostoru. Proto je tee-pee táborovým domo-
vem jen starších skautů.
 A ti se letos pro stesk po táboře rozhodli postavit tee-pee  
i v prosinci! Protože většina z nás studuje nebo pracuje mimo 
náš kraj, rozhodli jsme začít stavět v pátek ve tři hodiny odpole-
dne. Než se však všichni dostali z pražských kaváren či brněn-
ských nádraží, padla už tma a z akce se stala rázem bojovka.  
V prvním kole jsme sebrali vše potřebné nářadí z klubovny  
a vyrazili vybrat vhodné místo. S baterkami, s pilkou přes rameno,  
a s pocitem zlodějů vánočních stromků jsme zvolili vhodné 
místo na poli nedaleko „Pod Petrovicí“. V druhém a třetím kole 
jsme pak naložili na káru plachtu, postele, sedm metrů dlouhé 

Zimní táboření v tee-pee

dřevěné tyče a se značnou námahou a s pocitem nošení dříví do 
lesa vše přemístili. Po deváté hodině nastalo samotné stavění, 
vyhloubení ohniště, sběr dříví a rozdělání ohně. Pak nás už če-
kalo jen zasloužené uvaření kávy, vyprávění, opékání a spánek.
 Oheň nám vydržel hořet až do rána, a tak jsme se všichni 
dobře vyspali. Zimní táboření má svá specifika. Člověka ráno 
může nemile překvapit, že mu zmrzla všechna voda. Nebo si 
může málem zlomit zub, když se po ránu zakousne do „vychla-
zeného“ rajčete…. 
 Přes den jsme se věnovali svým starostem a radostem, ale 
večer se opět sešli a přespání si zopakovali. Tentokrát přes noc 
sněžilo, takže se náš stan pokryl vrstvou sněhu. Netradiční pro-
buzení do druhé neděle adventní. Následovalo rychlé bourání, 
uklizení všech věcí, zahlazení stop. První zimní tee-pee našeho 
střediska jsme zvládli na jedničku, a to i přes to, že jsme ho  
stavěli potmě. Mgr. Filip Horký - Samo
vedoucí klubu oldskautůJunák, středisko Františka Pecháčka Bludov

autor fotografií: Ondřej Daniel - Rys
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Vážení příznivci koncertů vážné hudby,
od září 2017, jste mohli navštívit v Bludově 3 koncerty pod  
záštitou KPH, podporované Nadací českého hudebního fondu.
 V sobotu 21.10. posluchače uvedly do podzimní nálady tři 
krásné umělkyně, které deset let spolu vystupují jako Musica  
Dolce Vita.
 Petrof piano trio se svými hosty navodili 10.12. v kostele sv. 
Jiří adventní atmosféru.
 První koncert v roce 2018 odehráli na zámku Jiří Bárta se  
svými dětmi a Terezie Fialová.
 Dovolte mi Vás pozvat na další koncert, který se uskuteční  
v sobotu 17.2. ve 14:00 hodin. Zámeckou koncertní síní se budou 
linout zvuky houslového dua ve složení Leoš Čepický a Alžběta 
Čepická. 
 Alžběta Čepická - na housle hraje od svých 5ti let. V roce 
2016 odmaturovala na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města 
Prahy. Pravidelně se zúčastňuje interpretačních houslových kurzů  
v Litomyšli ve třídě prof. Ivana Štrause. Pravidelně také vystupuje se 
svým bratrem a otcem ve smyčcovém triu.
 Leoš Čepický – již na AMU se stal primáriem Wihanova 
kvarteta, jehož členem je dodnes. V roce 1994 se stal vítězem  
a laureátem soutěže „Beethovenův Hradec, s Wihanovým kvar-
tetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na  

Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. 
Zároveň s tímto oceněním získal soubor i cenu publika. Pak už ná-
sledovala četná evropská turné do klasických zemí komorní hud-
by, ale také do Singapuru, Jordánska, Austrálie, Nového Zélandu, 
Japonska a USA. Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU 
v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry 
HAMU. Hraje na housle z dilny Mistra houslaře Jana B. Špidlena, 
kopie Guarneri del Gesu 1741. A.Z.

Autor fotografií: J. Baslar

Jsem již starší generace, ale přesto jsem ráda, když se okolo mě 
něco děje. Naše školka v Bludově, kam chodí moje pravnoučát-
ka, uspořádala pro děti i rodiče vánoční jarmark. Děti na zahradě 
si u stromečku zazpívaly koledy. Z důvodu nepříznivého počasí 
se přesunuly do místností školky, kde měly nastavěné prodejní 
stánky s dárečky, které vyrobily paní učitelky i s dětmi. Děti 
se ujaly nabízení i prodeje, a to jsme koukali, jak se snažily. 
Svůj úkol braly velmi vážně a nabízeli své výrobky tak, že by 

Ještě jedno ohlédnutí za předvánočním časem
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předčily všechny stánkaře, prodávající na trzích. Prodaly spoustu 
krásných zvonečků, andělíčků, lampiček a různé jiné.
 Dárečky, které jsme nakoupili, obdarovali vnoučkové  
všechny své blízké a věřte mi, že to byly nejkrásnější dárečky 
letošních Vánoc. Tato akce ve školce byla velmi dobře uspořá-
dána. Strávili jsme všichni moc krásné odpoledne, na které stále 
vzpomínám a moc děkuji paní ředitelce, všem paním učitelkám  
i celému kolektivu školky za krásný zážitek z této akce.

Indrová Božena
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14. OBECNÍ PLES

Děkujeme sponzorům,  
kteří věnovali věcnou cenu  

na 14. Obecní ples,  
který se konal  

v sobotu 13. ledna 2018.
Poděkování patří také všem,  
kteří se podíleli na přípravě  

a realizaci celé akce.

Obec Bludov



Koncert v kostele sv. Jiří - Toque de Silencio 26.11.2017
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Adventní koncerty 2017

Mikulášská beseda pro seniory 9.12.2017

5. ročník memoriálu Jaroslava Špičky 31.12.2017

Dětská country skupina pod vedením L. Zajíčkové

Pěvecký sbor Pomněnka

Discant Staročeští heligonkáři

Tanečníci

Autoři fotografií: J. Baslar, L. Bandasová
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