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Bludovan

Pozvánka na zastupitelstvo
Ve středu 9. května 2018 od 18:00 hod. 

proběhne v kulturním domě 
mimořádné 17. zasedání 

zastupitelstva obce. 
Všichni jste srdečně zváni.

- pokračování na str. 2 -

Zastupitelstvo obce schválilo na svém za-
sedání  12.3.2018 rozpočet obce na letoš-
ní rok. Pojďme se tedy společně podívat 
na to, do kterých oblastí života naší obce 
budou především nasměrovány finanční 
prostředky v roce 2018.
 Dlouhodobě se snažíme pro rozvoj 
obce získat co možná nejvíce finančních 
zdrojů, a proto se každoročně zapojujeme 
do nejrůznějších dotačních aktivit. Úvo-
dem tedy stručný přehled toho, které in-
vestiční akce s podporou dotací chceme 
letos zrealizovat.
• Rekonstrukce a přístavba šaten na fot-

balovém hřišti. Sportovnímu klubu 
Bludov (fotbalisté) se podařilo uspět 
se žádostí o dotaci na MŠMT, přičemž 
výše dotace činí 60% z uznatelných 
nákladů akce.  Zmíněná akce bude stát 
cca Kč 7 800 tis. a zastupitelstvo obce 
schválilo již v loňském roce příspěvek 
z rozpočtu obce (což byla podmínka 
dotační žádosti) ve výši Kč 2 750 tis. 
(Kč 400 tis. uhradí SK Bludov). Věří-
me, že tak bude splacen velký dluh vůči 
sportovcům i vůči nemovitosti, do které 
se více než 50 let nic neinvestovalo.

• Dotace MAS Šumperský venkov na 
pořízení hasičského auta pro přepravu 
osob.  Pořizovací náklady vozidla VW 
cca Kč 1 500 tis., podíl dotace 95%, 
spoluúčast obce Kč 75 tis.

• Dotace Olomouckého kraje na rekon-
strukci povrchu víceúčelového hřiště.  

Po 12 letech intenzivního využívání 
(též v zimním období) je povrch hřiš-
tě značně opotřebován a pro sportující 
osoby již představuje bezpečnostní rizi-
ko. Je přislíbena 50% dotace na výmě-
nu povrchu hřiště. Hodnota díla cca Kč 
2 500 tis., spoluúčast obce Kč 1 250 tis.

• Dotace z IROP na rekonstrukci požár-
ní zbrojnice (hasičárny). Tento projekt, 
který přechází z loňského roku, zahrnu-
je výměnu podlahy v garážích, výměnu 
střechy, výstavbu nových podkrovních 
prostor, výstavbu nové zpevněné plo-
chy před vjezdem do garáží a komplet-
ní rekonstrukci věže pro sušení hadic. 
Předpokládané náklady akce včetně 
vedlejších nákladů stavby (projektová  
dokumentace, zpracování žádosti o do-
taci a studie proveditelnosti, výběrové-
ho řízení na zhotovitele díla, autorského 
dozoru) činí cca Kč 13 300 tis. včetně 
DPH. Při 90%ní dotaci činí podíl obce 
Kč 1 330 tis.

• Dotace z Olomouckého kraje na rekon-
strukci střechy na budově Oranžerie. 
Technický stav šindelové střechy na bu-
dově je ve špatném technickém stavu, 
a proto jsme požádali Olomoucký kraj 
o dotaci na její rekonstrukci. Hodnota 
díla cca Kč 1 000 tis., dotace ve výši 
50%, spoluúčast obce Kč 500 tis.

• Dotace SFŽP na doplnění dětského hři-
ště u MŠ o nový prvek a sice o „vodní 
hřiště“ v duchu environmentální vý-
chovy dětí.  Hodnota díla cca Kč 700 
000,- dotace 85%, max. však Kč 500 
tis., spoluúčast obce Kč 200 tis.

• Dotace MMR na zateplení veřejných 
a obytných budov. Chtěli bychom po-
stupně zateplit budovy s obecními byty 
č.p. 653 a 654 (Olšanky). Na podání 
žádosti pracujeme, je možno získat až 
30% dotace na zateplení, přičemž výše 
podpory odvisí od projektu dosahova-
ných úspor. V rozpočtu obce je uvažo-
váno se spoluúčastí obce ve výši Kč  
1 600 tis.

 Také v roce 2018 směřuje obecní 
rozpočet výrazné finanční prostředky do  
rekonstrukcí a oprav místních komunikací 
a chodníků. 

Investice, opravy a další aktivity v roce 2018

Pondělí 7. 5. 2018 v 18.00 hod. 
KLADENÍ VĚNCŮ /Pomník padlých/
Zveme srdečně všechny občany

Obec Bludov a Kulturní dům Bludov

Program oslav 8. května 
73. výročí vítězství nad fašismem

Vyhlášení zahrádkářské soutěže
Opět po dlouhé zimě nastává krásná  

jarní doba, a proto členové ČZS Bludov  
vyhlašují pro celou obec Bludov soutěž  
o „Nejkrásnější – zahradnicky nejlépe  

upravené okno, balkon a předzahrádku. 
Soutěž začíná 1. května a končí 30. srpna.  

Soutěže se mohou zůčastnit majitelé  
všech krásně upravených domů  
viditelných z veřejné cesty nebo  

obecního prostranství. Podmínkou  
je také dobře viditelné číslo popisné.  

Členové ČZS Bludov hodnocené domy  
vyfotografují a hodnotitelská komise  

vybere nejlepší domy. Vyhlášení  
výsledků a předání ocenění  

vítězům proběhne v září.
B. Straka, předseda ZO ČZS Bludov
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V sobotu 24. března 2018 jsme se sešli u skautské klubovny, 
abychom se zúčastnili dalšího ročníku Memoriálu bratra  
Bručouna. Jde o soutěž v rukodělných pracích. Navazujeme tak 
na odkaz br. Františka Pecháčka - Bručouna, podle kterého se 
jmenuje naše středisko a který byl nesmírně šikovný v tvořivých 
pracích, k nimž se snažil vést i skauty. Stačí se jen v našich 
klubovnách porozhlédnout, kolik užitečných výtvorů, které na 
schůzkách a táborech běžně používáme, po sobě zanechal.
 Vše jsme zahájili poznáváním věcí na práci. Po seznámení 
s nimi jsme začali pracovat po skupinkách na soustruhu, kde 
jsme obráběli dřevěný hranol. Šlo to ztuha, ale my jsme se s tím 
nějak poprali. Dále jsme řezali plech s pomocí flexy, po které  
následovalo štípání skolků. Kdo chtěl sekat i malý papírek,  
musel doběhnout ke škole a zpět. Byl to takový malý bonus. 

Memoriál bratra Bručouna
 Poté jsme přešli od sekání skolků k vyrábění sošek.  
Opracovávali jsme je brusným papírem a pilníky. Byla to dři-
na, která ale stála za to. Kdo chtěl, mohl si ji dozdobit pájkou, 
nebo jinými věcmi. Dále jsme pálili polystyren do různých tvarů,  
protože později sloužil jako podložka pod stojan na věci vyro-
bené ze žárovky a drátů. Jako poslední jsme dělali medailonky. 
Po vyřezání a zaoblení medailonků jsme si na ně něco vypálili. 
Když jsme to dodělali, přišlo na řadu zhodnocení.
 Ještě před obědem jsme se rozešli domů a radovali jsme  
se ze svých výrobků. Myslím, že se to všem líbilo.

br. Vojtěch Čmakal
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

Autorka fotografií: Karolína Veselá

 Poté, co jsme v loňském roce ukončili postupné zpevňování 
svahu Na Baloně, přichází na řadu vlastní rekonstrukce místní 
komunikace „Na Baloně“, která bude poměrně nákladná – cca 
Kč 2 860 tis.
 Pro dokončení obnovy chodníků v samotném centru obce 
zbývá zrekonstruovat chodník na ulici Lázeňské podél plotu 
Agregy – cca Kč 1 000 tis.
 V části obce pod kostelem dokončíme část komunikace  
„V Potokách“ od domku Markovského po Fazorovy, v uli-
ci „Hrabenovská“ pak zrekonstruujeme úsek od autobusové  
zastávky směrem nahoru. Tyto dvě akce budou dohromady stát 
Kč 1 894 tis. Na dokončení projektové dokumentace chodníku 
8. května od Panenky Marie po vjezd k panu Dobešovi, která 
by měla být k dispozici do konce roku 2018 tak, aby mohla být 
na přelomu roku podána žádost o dotaci na SFDI na realizaci 
tohoto chodníku v roce 2019, je vyčleněna částka Kč 250 tis.
 Kromě financí do místních komunikací návrh rozpočtu  
směřuje potřebné finance rovnoměrně také do ostatní údržby  
investičního majetku obce.
 V roce 2018 chceme pokročit ve vnitřních rekonstrukcích 
kulturního domu tak, aby bylo z větší části dokončeno přízemí 
a aby bylo možno v roce 2019 vnitřní rekonstrukce dokončit 
zcela, včetně 1. patra.
 Areál koupaliště „Vlčí důl“ chceme i letos provozo-
vat v režimu, který byl úspěšný v několika minulých letech  
a rozpočet obce pro to vyčlenil potřebné finanční prostřed-
ky. Zvláště poté, kdy registrujeme narůstající zájem o koupání  

v přírodních vodách. Postupnými kroky také oživujeme budovu 
„hotelu“ tak, aby bylo od příštího roku možné ubytování hostů  
v několika pokojích.
 Největší část finančních prostředků v „nebytovém hospodář-
ství“ je věnována náročné údržbě a renovaci prostor Penzionu, 
jakož i jeho bezprostředního okolí.
 Rozpočet obce také směřuje finanční prostředky do postup-
ného vylepšování vzhledu veřejného pohřebiště, pro letošní rok 
např. částkou na dokončení oprav márnice (loni zrekonstruována 
střecha) včetně nového odvedení dešťových vod od této budovy 
ve výši Kč 270 tis.
 Chceme udržet, dovoluji si tvrdit, nadprůměrnou úroveň 
obecní zeleně, odpovídající lázeňské obci. Proto zahrnuje schvá-
lený rozpočet ve srovnání se skutečností 2017 nepatrně navýše-
nou částku pro údržbu zeleně Obecními lesy s.r.o. ve výši Kč  
2 600 tis. Zde je nutno respektovat, že zelených ploch pro údržbu 
v posledních letech výrazně přibylo předáním nových investič-
ních akcí, jako je okolí HC 2 (cesta kolem železniční tratě) nebo 
nový biokoridor ve Vlčím dole. Dokončením dotačních akcí  
revitalizace centra obce vznikly také kvalitativně vyšší nároky  
na údržbu těchto nových zelených ploch.
 Aby byl život v naší obci skutečně pestrý, rozdělí obec-
ní rozpočet v rámci obecních dotací na podporu sportovní  
a kulturní činnosti, na provozní potřeby obecních spolků, na péči 
o krajinu a na výsadbu sadů celkem Kč 762 tis.
           Ing. Pavel Ston, starosta obce

Dodatečně blahopřejeme paní Ludmile Johnové, která zvítězila ve fotografické soutěži 
pořádané Olomouckým krajem (měsíčník Olomoucký kraj). Ke svému krásnému snímku 
zimní Brusinky připojila vysvětlení: „Nejkrásnější období roku je příjemné prožít nejen 
ve sváteční atmosféře u rozzářeného stromečku v teple domova, ale i v náručí vánočně 
ztichlé přírody.“  Děkujeme za krásné vyznání a ještě jednou gratulujeme!
Ostatní snímky ze soutěže lze najít na webu www.kr-olomoucky.cz.

Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Autor fotografie: L. Johnová

Blahopřejeme výherkyni!
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V pondělí 12. března 2018 se v kulturním domě od 18:00 do 
20:00 uskutečnilo 16. jednání obecního zastupitelstva. Přítomno 
bylo 14 zastupitelů, omluvena byla Šárka Dostálová. Zasedání 
řídil starosta Pavel Ston, ověřovateli zápisu byli zvoleni Fran-
tišek Snášel a Luděk Březina. Před projednáním běžné agendy 
starosta popřál zastupiteli Jindřichu Matějovi vše nejlepší k vý-
znamnému životnímu jubileu. Většina hlasování byla jednomy-
slná – konkrétní výsledek hlasování budu zmiňovat jen tam, kde 
tomu tak nebylo.
 Na začátku projednalo zastupitelstvo zprávu o plnění úkolů 
z minulých zastupitelstev, kdy starosta konstatoval jejich plnění, 
příp. trvání. V diskusi prohlásil Milan Klimeš, že nikde v zápi-
sech z jednání rady obce nezaznamenal, že se rada obce zabý-
vala usnesením, které loni s Karlem Bankem inicioval (zařazení 
nových rozpočtových položek). Starosta odpověděl, že rada obce 
rozhodla začlenit do rozpočtu obce 2018 pouze návrh na vyčiště-
ní rybníku Gryngle. 
 Zastupitelstvo zprávu o plnění úkolů schválilo 13 hlasy  
(1 se zdržel).

Zprávy o činnosti rady obce a výborů zastupitelstva
Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta Josef Ťulpík. 
Rada se od prosincové schůze zastupitelstva sešla čtyřikrát  
a kromě běžné agendy a záležitostí předložených zastupitelstvu  
se zabývala situací okolo těžby bludovitu, stanovením ceny vod-
ného a stočného pro rok 2018, plánem odpadového hospodářství 
obce, podmínkami pronájmu veřejného prostranství pro pouťové 
atrakce. Zastupitelstvo zprávu schválilo. Stejně tak vzalo na  
vědomí zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru. 

Rozpočtové záležitosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 8, které 
učinila v prosinci rada obce – šlo o formální změny, které řešily 
konečné změny ve výdajové části i příjmové části rozpočtu  
v rámci paragrafů za rok 2017. 
 Zastupitelstvo projednalo rozvahu – bilanci, výkaz zisku  
a ztráty, přílohu ÚSC, roční zprávu o výsledku finančních kon-
trol, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce KÚOK, 
inventarizační zprávu, doplňující informace. Poté schválilo účet-
ní závěrku obce za rok 2017 bez výhrad a připomínek. 
 Dále zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 
2017 včetně zprávy Krajského úřadu Olomouckého kraje o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Přezkoumá-
ní bylo provedeno ve dnech 15. – 16. 11. 2017 a 12. – 13. 2. 
2018 pracovníky krajského úřadu. Hlavní závěr kontroly kraj-
ského úřadu: při přezkoumání hospodaření obce Bludov za rok 
2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo závě-
rečný účet schválilo. 

Dotační program obce Bludov za rok 2017
Z Dotačního programu obce Bludov za rok 2017 bylo rozděleno 
celkem 714.000 Kč, nevyčerpalo se pouze 20 Kč. Při kontro-
le hospodaření obce krajským úřadem se kontrolovaly i některé 
dotace, provedená kontrola proběhla bez připomínek. Zastupi-
telstvo vzalo přehled o čerpání dotací za rok 2017 na vědomí.
 Poté bylo projednáno rozdělení dotací na rok 2018. Do  
konce ledna 2018 bylo přijato 24 žádostí – 4 projednala komise 
životního prostředí, 20 komise kulturní, mládeže a sportu. Rada 
navrhuje rozdělit na projekty tělovýchovné činnosti 437.000 Kč, 
na využití volného času dětí a mládeže 60.000 Kč, na kulturní  
a zájmovou činnost 150.000 Kč, na péči o vzhled obce  

16. zasedání zastupitelstva obce

a veřejnou zeleň 40.000 Kč a na mládežnickou požární ochranu 
80.000 Kč. Oproti roku 2017 vzrostl objem financí o 53.000 Kč 
na 767.000 Kč. Konkrétní uzavřené smlouvy o dotacích budou 
zveřejněny na obecním webu.
 V diskusi se M. Klimeš dotázal, podle čeho se rozhoduje  
o krácení jednotlivých žádostí o 20, 50 i 70 % a někde se  
nekrátí. Stanislav Balík, předseda komise kulturní, mládeže  
a sportu, která se vyjadřuje k většině žádostí, obsáhle odpověděl. 
Podle něj se podmínky poskytování dotací zpřísňují (rozdělo-
vání dotací pro osoby fyzické, právnické, církevní), pro každý 
dotační titul je radou obce navržena částka a ta je rozdělová-
na podle množství žádostí, jejich převisu a oprávněné potřeby 
na pokrytí provozních nákladů. Jednotlivé žádosti jsou v tomto 
duchu i kráceny. Na zřetel jsou brány i skutečnosti zjištěné kon-
trolami členů komise v uplynulém roce, které zjistily, že jsou 
žadatelé, kteří ještě v prosinci nevědí, jak dotaci poskytnutou od 
obce proúčtovat a na příští rok si žádají ještě víc. Také je důle-
žité pro rozhodování, jestli si žadatelé hradí sami např. náklady 
za energie (např. skauti) nebo jestli je žadatel obcí druhotně pod-
porován a energie hradí obec (např. využívání obecního klubu). 
M. Klimeš reagoval, že toto respektuje, ale sdělil, že např.  
u šachového kroužku je krácení výrazné. S. Balík odpověděl, že 
velká část požadované dotace měla být čerpána pouze na věcné 
odměny, přičemž není nezbytné, aby se odměn rozdávalo tolik. 
Proto navrhla komise vyšší krácení, po kterém výsledná dotace 
není nepodobná dotaci schválené v roce minulém.
 Zastupitelstvo poté návrh rozdělení dotací, který předložila 
na základě návrhů komisí rada obce, schválilo.

Rozpočet obce na rok 2018
Rada předložila návrh rozpočtu na roku 2018 s tím, že byl návrh 
projednán finančním výborem a zveřejněn na úřední desce. Sta-
rosta rozpočet obsáhle komentoval. Věnuje se mu podrobně na 
jiném místě tohoto časopisu.
 M. Klimeš navrhl doplnit do návrhu rozpočtu obce 2018 
opravu spojovacího chodníku v zámeckém parku a vstupu do 
něj pro osoby se sníženou schopností pohybu a doplnění veřej-
ného osvětlení v ul. Špalkova. K. Bank navrhl rozšířit zpevněné 
odstavné stání pro auta u hřbitova za márnicí. Starosta reago-
val, že větší část pozemku za márnicí je ve vlastnictví soukromé 
osoby. Bude potřeba požádat o odkoupení. M. Klimeš doporučil 
pokusit se o odkoupení domku, ve kterém se narodil malíř  
A. Kašpar. Josef Ťulpík navrhl, aby tyto požadavky na doplnění 
rozpočtu obce pro rok 2018 byly projednány samostatně v bodu 
Různé, aby bylo přijato usnesení, kterým bude uloženo radě 
obce řešení těchto požadavků připravit, projednat a předložit na 
dalším jednání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo poté rozpočet 
schválilo. V závěru jednání se k tomu zastupitelstvo vrátilo. 13 
hlasy (1 se zdržel) uložilo radě do příštího jednání zastupitelstva 
předložit zastupitelstvu řešení požadavků zastupitelů Klimeše  
a Banka na financování z rozpočtu obce 2018 - oprava spojo-
vacího chodníku v zámeckém parku, doplnění veřejného osvět-
lení v ul. Špalkova, odkoupení domku, ve kterém se narodil  
A. Kašpar, rozšíření odstavného stání pro auta u hřbitova za 
márnicí.

Informace k návrhu změny katastrální hranice mezi obcemi Bludov 
a Chromeč 
Zastupitelstvo na prosincovém zasedání projednalo na základě 
návrhu od pozemkového úřadu návrh na změnu katastrální hra-
nice mezi obcemi Bludov a Chromeč. Schválilo rozšíření obvodu 



Bludovan 4

Bludovan 4/2018

Komplexní pozemkové úpravy do k.ú. Bludov s tím, že obvod 
se rozšíří o parcely nacházející se v toku řeky Moravy, dále 
byl schválen záměr změny obecní hranice mezi k. ú. Chromeč  
a k. ú. Bludov v oblasti řeky Moravy dle předloženého návr-
hu společnosti Geocentrum spol. s r. o. (zpracovatel komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Chromeč). Nicméně poté pozemkový 
úřad obci sdělil, že obvod pozemkové úpravy v k.ú. Chromeč 
zůstane beze změny, nedojde k rozšíření do k.ú. Bludov a ne-
dojde ani ke změně katastrální hranice. Pozemkový úřad trvá na 
tom, aby katastrální hranice zůstala beze změny a vnější obvod 
byl veden dle stavu platné katastrální mapy a provedeného zjiš-
ťování hranic. Zastupitelstvo vzalo informace od pozemkového 
úřadu na vědomí.

Návrh na zpracování Změny č. 2 územního plánu obce Bludov
Poslední změna územního plánu nabyla účinnosti 29. 6. 2017. 
Život v obci s sebou ale přináší nejrůznější změny, které je  
v mnoha případech nutné promítnout i do územního plánu.  
Žádost o zpracování Změny č. 2 podal Roman Mazák a v žádos-
ti uvádí, že uhradí veškeré náklady se změnou územního plánu 
spojené. Změny jsou požadovány následující:
1/  v lokalitě Bludoveček zrušení části polní cesty oddělující  

 pozemky 2723/2 a 2723/3;
2/  v lokalitě Bludoveček změna užívání parcely 2723/2 
  - v současné době vedena jako plocha zemědělská - pole,  

 navrhovaný stav – plochy občanského vybavení – ubytování;
3/  v lokalitě Bludoveček změna užívání parcely 2667/1  

 - v současné době vedena jako plocha zemědělská - pole,  
 navrhovaný stav - plochy občanského vybavení – ubytování;

4/  v lokalitě Vlčí důl změna užívání parcely 2277 – v současné  
 době vedena jako zeleň zahrad a vodní plochy, navrhovaný  
 stav rekreace individuální;

5/  v lokalitě Vlčí důl změna výměry výstavby na parcele 2290/3  
 – ze současných 50m2 na 80m2;

6/  v lokalitě před lázněmi na parcele 2105/2 (pozemek obce  
 Bludov) změna užívání části pozemku - v současné době  
 vedena jako plocha veřejné zeleně, navrhovaný stav plochy  
 občanského vybavení veřejného.

 Žadatel žádá o projednání tzv. zkráceným postupem dle §55a 
a 55b stavebního zákona. Pořízení se schvaluje na návrh občana 
obce dle §44 odst. c stavebního zákona. Navrhuje se, aby zastu-
pitelstvo určilo starostu P. Stona jako tzv. určeného zastupitele 
pro spolupráci s pořizovatelem a projektantem.
 V diskusi S. Balík sdělil, že z šesti navrhovaných žádostí  
o změnu územního plánu nesouhlasí se žádostí č. 2, která zcela 
mění charakter lokality – zástavba by se rozšířila do polí mezi 
Bludov a Bludoveček (po pravé straně cesty z Bludova na Blu-
doveček těsně před horizontem). Navrhl proto schválit změnu  
č. 2 územního plánu bez žádosti o změnu č. 2. Tento návrh byl  
9 hlasy schválen (1 proti, 4 se zdrželi).
 M. Klimeš sdělil, že nesouhlasí se žádostí o změnu územního 
plánu č. 6 (parkoviště před lázněmi), podle jeho názoru mohou 
žadatelé k danému účelu využít své pozemky. Navrhl vypustit se 
žádostí o změnu územního plánu žádost č. 6. J. Ťulpík na to rea-
goval, že obec nemá zájem pozemek, který je předmětem změny 
užívání, prodávat, ale max. dlouhodobě pronajmout pro případ, 
že by obec pozemek v budoucnosti využila sama. Návrh M. Kli-
meše vypustit návrh č. 6 ze změny nebyl podpořen – hlasovali 
pro něj 3 zastupitelé (8 proti, 3 se zdrželi).
 M. Klimeš poté navrhl, aby celá změna č. 2 územního plánu 
proběhla standardním, nezkráceným postupem, aby byla dána 
možnost i ostatním občanům. S. Balík reagoval, že podporuje 

variantu samostatné změny č. 2 územního plánu pořízenou zkrá-
ceným způsobem, podpořit tak podnikatelský záměr. Standardní 
nezkrácená varianta by všechno značně protahovala. Pro tento 
návrh M. Klimeše hlasoval 1 zastupitel, 1 se zdržel, 12 bylo proti 
– nebyl tedy schválen.
 Celé pořízení změny č. 2 územního plánu (bez žádosti  
o změnu č. 2) zastupitelstvo schválilo 12 hlasy (2 se zdrželi).

Povrch hřiště ve sportovním areálu Na Farském v Bludově
Obec žádá v letošním roce Olomoucký kraj o finanční dotaci  
z programu Program na podporu výstavby a rekonstrukcí spor-
tovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 na 
akci: Povrch fotbalového hřiště včetně hřiště na malou kopanou 
ve sportovním areálu na Farském v Bludově. Stávající povrch je 
z důvodu vysoké frekvence dožitý. Jedenáctiletá trvanlivost zce-
la přesně odpovídá zatížení a vysoké frekvenci povrchu. Obec se 
rozhodla provést rekonstrukci této plochy syntetickým povrchem 
3. generace. Finanční náklady budou činit 2,4 mil. Kč, výše žá-
dané dotace je 1,569 mil. Kč, vlastní zdroje 845 tis. Kč. Zastu-
pitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci. L. Březina se zeptal, 
jestli výměna povrchu na hřišti proběhne o letních prázdninách. 
Starosta odpověděl, že rozhodnuto o dotační žádosti bude určitě 
do konce června a nový povrch by měl být realizován do konce 
roku 2018.
 
Vodohospodářská zařízení Šumperk 
Starosta seznámil zastupitelstvo s aktuálním vývojem ve  
Vodohospodářských zařízeních Šumperk, a.s. (VHZ), kde je 
obec akcionářem - v devadesátých letech minulého století vlo-
žila do této společnosti svůj vodovodní řad. Podíl obce na akci-
ích je něco málo přes 2 %. Kanalizační řad a ČOV, vybudované 
po roce 2000, si obec podržela ve vlastních rukou. V roce 2020 
končí nájemní smlouva mezi VHZ a Šumperskou vodohospodář-
skou společností, a.s. (ŠPVS) o hospodaření s majetkem VHZ. 
Více než dva roky se vedou nejrůznější jednání o tom, kdo bude 
provozovat kanalizační a vodovodní systémy pro VHZ po roce 
2020. Velcí akcionáři, zejména města Šumperk, Zábřeh a Mohel-
nice prosazují pokračování stávající koncese ŠPVS, vlastněnou 
francouzskou společností ONDEO SUEZ, ve které končí desítky 
milionů korun v dividendách. Malé obce požadují zpracování 
více možných variant pro řešení problematiky budoucího provo-
zování majetku VHZ včetně předložení podrobných technických 
podkladů. Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce k projed-
nání návrh připojit se k požadavku malých obcí, který iniciova-
la obec Třeština. Je např. nelogické, že při masivním investo-
vání do systému splaškové kanalizace a ČOV, fakturuje ŠPVS 
dlouhodobě vyšší ceny za vodné - 44,92 Kč/m3 než za stočné  
- 43,66 Kč/m3, na což doplácejí i občané Bludova, kteří platí za 
pitnou vodu.
 V diskusi se M. Klimeš dotázal, jestli prodloužení koncese 
neprošlo hlasováním. Starosta potvrdil, že se hlasovalo jen  
o prodloužení koncese, a to neprošlo. S. Balík doplnil, že je pro-
to potřeba připravit více variant pro rozhodování o dalším pro-
vozování majetku VHZ, z těch vybrat jednu, předpokladem pro 
toto řešení je schválení navrženého usnesení a připojit se k poža-
davku Třeštiny. K. Bank se zamyslel, jestli jsou Dolní Studénky 
akcionářem, protože uvažují o vybudování vlastního vodojemu. 
Zastupitelstvo poté 13 hlasy (M. Klimeš se zdržel) schválilo při-
pojení se obce k požadavku Třeštiny, jež by mělo vést k přípravě 
více variant budoucnosti, nikoli zůstat stoprocentně závislí na 
francouzských majitelích ŠPVS.

Stanislav Balík ml.
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Břetislav Březina (foto archiv autora)

Tímto dílem vybočíme z řady bludovských starostů a předsedů 
MNV, když se budeme věnovat někomu, kdo v tomto formálně 
nejvyšším úřadu obce neseděl. Nicméně uzavřít éru komunistic-
kých nejvyšších představitelů obce a nezmínit přitom podrobně 
osobu faktického vládce let 1948-1968, by nebylo v pořádku  
a v historii obce by tak zela pořádná díra. Jde o postavu  
Břetislava Březiny. Shodou okolností uplyne za pár dní 110 let 
od jeho narození.
 B. Březina byl nejvlivnější postavou komunistického režimu 
v Bludově v celém prvním dvacetiletí jeho existence. Pocházel 
ze starého bludovského selského rodu, na statku se narodil,  
sedlákem byl posléze i jeho bratr a řada bratranců, sestřenice... 
Přes otce byl spřízněn s velkou částí místních selských rodů. 
Sám ale od dětství v selském nepracoval.
 Narodil se 6. května 1908 na statku čp. 95 (nad Drahami),  
při porodu asistovala porodní bába Anna Ničová. Otcem byl sed-
lák Josef Březina (řečený Dudák, pocházel ze statku čp. 118), 
matkou Magdalena, dcera Jarolíma Adámka, bludovského dom-
kaře. Pokřtil jej 9. května 1908 kaplan Karel Dřímal, za kmotra 
mu byl Jarolím Adámek. Měl osm vlastních sourozenců (Fran-
tiška, Alois, Zdenka, Karel, Alfons, Josef, Anežka a Růžena)  
a nevlastní sestru (Marie – měli společného otce, její maminka 
zemřela a otec se posléze podruhé oženil právě s M. Adámkovou).
Vystudoval gymnázium a stejně jako jeho starší bratr Alois, 
který se posléze stal redemptoristickým knězem, studoval Bře-
tislav původně u redemptoristů v Července na kněze. V průběhu  
studia ale z kláštera odešel a stal se učitelem. 
Ve vlastním životopisu se k bohosloveckému 
období nehlásil. Dne 30. ledna 1937 se v Blu-
dově oženil s Boženou Janíčkovou. V manžel-
ství se jim posléze narodily dvě děti – dcera 
Jana a syn Vít. Jejich životy se přes výborný 
kádrový původ moc nevyvedly, potomka měla 
pouze dcera, který ale nežije v Bludově.
 Učil v Životicích na Těšínsku, poté na 
Hlučínsku. Za německé okupace se přesunul 
jako učitel do Lomnice u Tišnova, kde půso-
bil do roku 1942, kdy byl přeložen do Dubu  
u Olomouce. V letech 1944-1945 pracoval 
jako dělník v zahradnictví v Olomouci. Po 
osvobození se vrátil na měsíc do Dubu, kde 
si podal žádost o přeložení do tehdejšího po-
hraničí – do Bludova, obce, z níž pocházel on 
i jeho žena.
 Na bludovskou školu nastoupil po osvobození v roce 1945,  
a to dva dny po zahájení výuky ve zkráceném školním roce  
1945 – 27. června 1945 (tento mimořádný školní rok tehdy  
v obci začal 25. června 1945 a skončil 19. července 1945).
 V poválečném tříletí působil jako vzdělavatel v bludovském 
Sokole, výrazně antiklerikálně orientovaném spolku (v Sokole 
působil již za první republiky). V květnu 1945 vstoupil do KSČ, 
do té doby nebyl členem žádné strany. Není úplně jasné, kdy  
došlo k jeho „přestupu na komunistickou víru“ – zda v souvis-
losti s odchodem ze semináře, učitelskou formací, dělnickou  
prací v zahradnictví za okupace…
 Za KSČ byl již v letech 1945-1946 členem rady MNV. Ještě 
před únorem 1948 se stal předsedou společného místního výbo-
ru KSČ v Bludově. Jako ideově pevný a organizačně schopný 
komunista se stal v únoru 1948 předsedou MAV NF. Poté, co se  

po dvou letech váhání přistoupilo ke změnám ve vedení bludov-
ské základní školy, stal se v září 1950 jejím ředitelem právě on 
(první a dosud jediný ředitel místní školy, který pocházel z Blu-
dova). Došlo tak ke stvrzení komunistického charakteru školy – 
celá řada učitelů patřila k oporám komunistického režimu v obci 
už před touto změnou (nekomunistický byl především ředitel Jan 
Šaj, kterého Březina nahradil). Díky velkému vlivu, který škola 
v novém období měla, se tak B. Březina stal i fakticky nejviditel-
nějším – a především nejstabilnějším – komunistickým předsta-
vitelem. Za to, že jeho vliv přetrval celé první dvacetiletí, vděčil 
možná i tomu, že byl o generaci mladší než tehdejší předsedové 
MNV a další výrazní komunisté – v roce Vítězného února mu 
bylo teprve čtyřicet let.
 S jeho jménem je spojen zajímavý paradox – pocházel  
z rodiny, která byla z hlediska věznění komunisty nejpostiženější 
z celého Bludova. Vězněn (nejprve několik týdnů ve vazbě,  
posléze několik let internován v centralizačních klášterech) byl 
již zmíněný bratr P. Alois Březina; sestra Františka Březinová 
byla zavřená jeden rok; sestřenice Anna Březinová tři roky a její 
adoptivní dcera Františka 4 roky (všechny tři v rámci monstrpro-
cesu s bludovskými farníky); osmnáctiletý synovec Josef Březi-
na byl hlavní postavou jediného násilného projevu odporu proti 
komunismu v Bludově v případě zapalování družstevních stodol, 
za což byl odsouzen na 16 let vězení; bratranec P. Jarolím Adá-
mek byl nejprve pět let internován v centralizačních klášterech, 
posléze tři roky vězněn. Není vyloučené, že se tento „nevhodný“ 

rodinný původ snažil odčinit a „vykoupit“ 
svou nezměrnou bolševicky zapálenou akti-
vitou. Na druhou stranu není zřejmé, že by 
mu „nevhodný“ rodinný původ škodil. Na 
svou širší rodinu se vůbec neohlížel. Do-
konce podle jedné ze vzpomínek prý chtěl 
uspořádat veřejný soud se svým synovcem 
Josefem Březinou na bludovském zámku,  
k zastrašení ostatních. Rodina se od něj také 
distancovala, včetně matky, která se za něj 
styděla. Když tato zbožná žena zemřela, po-
dle vzpomínek jí ani nešel do kostela na po-
hřební rozloučení, ale připojil se k průvodu 
až před kostelem.
 K výkonu moci přistupoval s bolševic-
kou nesmiřitelností. Proti odporu velké části 
obce odstranil hned po nástupu do ředitel-

ského místa ze škol všechny kříže, které tam přečkaly bořičské 
snahy roku 1918, 1930 i 1948. Byl to on, kdo podle třídního 
hlediska rozhodoval o ne/připuštění dětí do dalšího vzdělávání 
a rozhodoval tak o jejich životních osudech, řídil místní kádro-
vou politiku apod. Již na začátku léta 1948 mu někdo kamením 
vytloukl okna. Obecní kronikář Václav Blažek uvádí i pravděpo-
dobný důvod události, jejímž neúspěšným vyšetřením bylo zne-
pokojeno i předsednictvo OV KSČ. „Jelikož byl odb. uč. Březina 
horlivým průkopníkem lidově demokratického zřízení a v sou-
kromí neměl nepřátel, věřilo se i u ONV v Šumperku, kde byl 
... referentem rady, že se jedná o akt msty z politických důvodů. 
ONV vydal proto pro Bludov zvláštní přísná policejní opatření, 
která však trvala jen krátkou dobu.“ 
 V rámci pravidelného rituálu sebekritiky spojené s kritikou, 
jak byla v průběhu roku 1948 provozována na schůzích OV 
KSČ, poukázal na jeho adresu jeden z členů OV KSČ, Březinův 
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kolega z bludovské školy V. Blažek, že je Březina „moc radikál-
ní, někdy až příliš tvrdý“. Oproti tomu jiný přítomný člen uvedl, 
že „s. Březina není tak tvrdý“. Poukázal „na poměry v Bludově, 
kde by bylo záhodno ukázat větší tvrdost“.
 O šest let později je zmíněn v rozsudku procesu se zakla-
datelem a někdejším majitelem bludovských lázní Zdeňkem  
Pospíšilem (odsouzen na 25 let vězení) jako terč připravované-
ho, byť neuskutečněného atentátu (jakkoli šlo zřejmě o smyšle-
nou věc, dokládá to výjimečnou pozici, jíž se Březina v místním 
kontextu těšil). Koneckonců obecní kronikář o něm píše jedno-
značně – „vedoucími osobnostmi v komunistické místní orga-
nizaci a v celé obci byli učitelé Břetislav Březina a Jan Snášel, 
bludovští rodáci“.
 Pro ilustraci vyjmenujme jeho třináct funkcí, jež zastával 
v roce 1949 vedle svého učitelského zaměstnání. Byl „členem 
okresního výboru KSČ a školské komise při něm v Šumperku, 
okresním instruktorem v místní organizaci KSČ Bohutín, před-
sedou místní skupiny zaměstnanců školství pro okres šumper-
ský, členem okresního výboru Sokola a okresním vzdělavatelem 
v okrese šumperském, členem výboru Tělocvičné jednoty Sokol 
v Bludově a jejím vzdělavatelem, předsedou Místního akční-
ho výboru Národní fronty v Bludově, předsedou osvětové rady  
v Bludově a kulturním referentem místního národního výboru 
v Bludově, kulturním referentem a kádrovým důvěrníkem míst-
ní organizace II KSČ v Bludově, zapisovatelem újezdní školní 
rady, předsedou národní správy záložny a spořitelny v Bludově“. 
V roce 1953 byl jednatelem společného výboru KSČ v Bludo-
vě, okresním vzdělavatelem Sokola, členem ROH, předsedou 
okresního výboru a členem krajského výboru Svazu českoslo-
vensko-sovětského přátelství, členem představenstva a účetním 
bludovského JZD. 
 K tomu v dalších letech přidával řadu funkcí dalších  
– za všechny jmenujme soudce z lidu, předseda společného 
výboru KSČ v Bludově atd. V roce 1964 se dokonce o sobě 
zmiňuje jako o předsedovi Okresního výboru KSČ v Šumperku. 
Koncem září 1950 byl hlavní postavou zakládání JZD v obci. 
Jeho manželka Božena se stala v počátku účetní družstva.
 Hrál svou roli v procesu s bludovskými farníky, velmi vý-
razně posléze podporoval kolaborantského kněze P. Antonína 
Bubeníka.
 Snad až symbolicky se jeho éra uzavřela v roce 1968. Poté, 
co se v obci v dubnu 1968 obnovil Junák a v květnu 1968  
Československá strana socialistická a Československá strana 
lidová, konala se 6. června 1968 obnovující schůze Místního 
výboru Národní fronty, a to za účasti všech složek NF. Obecní 
kronika píše: „Dosavadní předseda NF s. Březina Břetislav na 
požádání některých složek NF dobrovolně odstoupil a na jeho 
místo složky NF si jednomyslně zvolily nového předsedu NF 
s. Mikuláše Jaroslava, zástupce ředitele ZDŠ.“ Těžko si před-
stavit symboličtější změnu charakteru místního komunistického 
režimu – symbol nejtvrdší perzekuce padesátých a šedesátých 
let končí pod veřejným tlakem právě v roce pražského jara. 
Vystřídal jej jeho obecně respektovaný zástupce, který v obci 
reprezentoval onu vzývanou „lidskou tvář“. Poslední skutečně 
významnou veřejnou funkci ztratil na konci srpna 1968, kdy byl  
z důvodu dosažení důchodového věku zbaven ředitelského mís-
ta. Na škole ale ještě tři roky zůstal a učil matematiku a občan-
skou výchovu. Jako učitel matematiky byl oceňován. Do důcho-
du definitivně odešel k 1. září 1971. Ve školní kronice hodnotil 
vývoj roku 1968 jako čas, jehož využily „skupiny antisocialistic-
ké a kontrarevoluční, které podporovány západní propagandou 
se snažily zvrátit naši cestu k socialismu“.

 Po válce bydleli pár let s rodinou v domě čp. 379 (dnešní 
ulice Lázeňská), posléze skoro dvacet let v ředitelském bytě ve 
škole (dnešní knihovna). Krátce před odchodem do důchodu si 
začal připravovat vlastní bydlení v Nové Dědině, dnešní ulici 
ředitele Františka Lehara (vlastně jeho první vlastní bydlení  
v životě). V roce 1967 byl připraven projekt, dům byl zkolaudo-
ván na konci prosince 1969. Dostal čp. 36, což bylo číslo starého 
bludovského statku na místě dnešního obchodního domu, který 
patřil jeho sestřenici Anně Březinové – Róčildce. Není jasné, 
jestli to byla jen shoda náhod, nebo to měla být nějaká zvrácená 
symbolika, že číslo popisné rozkulačeného znárodněného statku 
své vězněné příbuzné dostal hlavní komunista.
 V osobním životě byl velkým včelařem, vedl dokonce ve 
škole včelařský kroužek, což byla v tehdejším okrese rarita. Byl 
i předsedou okresního včelařského výboru. Včelařil na školní za-
hradě, kde stály dva včelíny – jeden jeho a jeden pro kroužek.
 Režim po srpnu 1968 se už bez něj obešel, resp. už nestál na 
rozhodujících pozicích. Aktivní ale zůstal – v KSČ i v dalších 
organizacích. Šest let před smrtí se ještě po volbách 1981 stal 
členem komise ochrany veřejného pořádku MNV. Jeho úmrtí 
27. srpna 1987 ale nestálo obecnímu kronikáři za zaznamenání 
– přestože úmrtí bývalého předsedy MNV a stranického funkci-
onáře (Jana Jílka) v témže roce zaznamenal. Kremaci měl 2. září 
1987 v Šumperku, nicméně jeho popel nebyl uložen na bludov-
ský hřbitov.
 Neodpustím si osobní poznámku, která se možná nebude  
leckomu líbit, nicméně nemohu si pomoci. Při podrobném studiu 
bludovské historie komunistického období jsem došel k závě-
ru, že žádný z bludovských komunistických představitelů se 
nepodepsal tak negativně na životech řady Bludováků, jako on. 
Byl to Břetislav Březina, který svou agilností a až fanatickou 
komunistickou vírou zničil řadu mladých životů. Talentovaným  
a nadaným mladým lidem, z jejichž dětí a vnoučat jsou dnes vy-
soce vzdělaní lidé – lékaři, inženýři, učitelé, nedal doporučení ani  
k nástupu do učiliště. Byl také jednou z hlavních postav násilné-
ho združstevňování vesnice, která zničila a pokřivila životy de-
sítkám místních selských rodin. Mstil se zvláště vzpurným sed-
lákům a praktikujícím katolíkům. Ti pak s jistým rozechvěním 
mluvili o Božích mlýnech, když viděli ne zcela vydařené životy 
jeho dětí, které obě v dospělosti předčasně zemřely.
 Kdysi jsem se v Bludovanu ptal, s odkazem na starou pověst 
o Tunklovi, s nímž za jeho špatné skutky oře čert, s kým oře 
čert za bludovské události padesátých a následujících let. Pokud  
s někým, pak právě se zloduchem Břetislavem Březinou.

Prameny a literatura:
Státní okresní archiv Šumperk, fond MNV Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, fond Okresní soud Šumperk.
Státní okresní archiv Šumperk, fond OV KSČ Šumperk.
Státní okresní archiv Šumperk, 
fond ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov.
Státní okresní archiv Šumperk, Pamětní kniha obce Bludova,  
sv. I., 1927–1958, Kronika obce Bludova, sv. II., 1959–1973, 
Kronika obce Bludova, 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
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Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, že do tříděného  
papíru, který se vozí buď z veřejných modrých kontejnerů,  

nebo pytlovým způsobem, nepatří papírové kapesníky/
ubrousky, plata od vajíček či pytle od stavebních materiálů 
např. od cementu. Tento odpad patří do běžné popelnice  

na komunální odpad.

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany, aby pytle 
s plasty či papírem byly na svoz nachystány buď 

večer před svozem, nebo v den svozu 
v 6:00 hodin ráno.  

Svozové auto u svozu papíru a plastu v pytlích 
projíždí ulicemi v jiný čas, než jak jste zvyklí  

při svozu komunálního odpadu.  
Auto se pro později nachystané pytle  

do ulic vracet nebude.  
Děkujeme za pochopení.

!!! TŘÍDĚNÍ PAPÍRU - CO DO PAPÍRU NEPATŘÍ !!!

SVOZ PAPÍRU A PLASTU V PYTLÍCH

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
A OBJEMNÉHO ODPADU

Obecní úřad Bludov upozorňuje občany,
že se v sobotu

12. května 2018 od 7:00 hodin
(7:00 – 12:15 a 12:45 – 13:45)

uskuteční svoz nebezpečného a objemného odpadu.

Svoz se uskuteční do kontejnerů, které budou přistaveny jen  
u hasičárny. Svoz je určen pouze pro občany Bludova, nikoliv  
pro podnikatele!!!! Objemný a nebezpečný odpad neukládejte  

na určené místo dříve, než je stanoven termín svozu, vzniká  
zbytečná skládka odpadu. Bude zajištěn dohled  

zaměstnance obecního úřadu.

Do objemného odpadu NEPATŘÍ stavební suť, eternit,  
zemina či větve. Na kovový odpad budou přistaveny  

samostatně kontejnery.

Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče nevozte k hasičárně,  
veškeré elektro odevzdávejte v místě zpětného odběru,  

tj. nad zámkem u vjezdu do Bludovské a.s.  

očkování psů proti

VZTEKLINĚ

ÚTERÝ 15.5.2018
16:30 – 16:45 hod. na dolním konci u Panenky Marie
16:50 – 17:05 hod. v zahradě kulturního domu
17:10 – 17:25 hod. na horním konci u lip
17:30 – 17:40 hod. u Nealka
17:40 hod. u železniční zastávky Bludov (směr Chromeč)

Očkování proti vzteklině stojí 150,- Kč, 
cena kombinace je 350,- Kč.

Vakcinace proti vzteklině psů je povinná od stáří 3 měsíců.  
Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů je

vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním 
onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět

jater, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza.

Doporučujeme psa alespoň 2x ročně odčervit,  
cena 1 tablety je 35,- Kč na 10 kg váhy psa.

Tablety zabírají na všechny vnitřní červy. Dle potřeby je nutno  
použít i zevní antiparazitika, neboť blecha je přenašečem 

tasemnice psí a potom nestačí psa odčervit, ale je nutno provést 
i odblešení. Na zevní ošetření se používají preparáty, které zbavují 

psa, popř. kočku, nejen blech, ale i klíšťat, což je prevence 
boreliózy, která je přenosná nejen na psy, ale i na člověka.  

Tyto moderní preparáty po jedné aplikaci působí několik týdnů.
MVDr. Petr Šebesta, Severovýchod 11, Zábřeh

- p
la

ce
ná

 in
ze

rc
e 

-

Schützler A. Andrea, 18: letuška
Jakoubková A. Chceš-li s mužem býti - musíš s nimi i výti-?
Roubíková-Švehlová J. Dcerky nepřátel státu: psychologický odkaz
Kinney J. Deník malého poseroutky. Výprava za teplem
Schoene K. Dobrodružství se zvířátky
Nedoma D. Druhou nohou v hrobě
Limb S. Dívka, 15: flirtování po francouzsku
Linke-Grün G. Hry s kočkou: nápadité, zábavné, napínavé
  Jaro: svěží jídla ze sezonních surovin
Bouzek O. Lovy nejen na severu
Guthrie G. Láska podle Shakespeara. I., 
  Daniel and Aubrey
Ceder C. Mrazivý okamžik
Karlíková I. Muslimské peklo: skutečný příběh  
  české ženy a její dcery
Nesbo J. Netopýr: první případ Harryho Holea
Kotas J. Od adventu do adventu: křesťanské 
  putování rokem
Hilderbrand, E. Ostrov
Thiemeyer T. Podzemní chrám
Gortner C.W. Poslední královna: muka lásky Jany Šílené
Cmíral P. Povídání o mamince a tatínkovi
Palmer M. Prezidentská přísaha
Fojtová V. Prokletí liptovského dvora
Hnízdil J. Příběhy obyčejného uzdravení
Rottová I. Případ nechtěného milionu
Aichner B. Přítelkyně smrti
Zhřívalová P. Sex, víno a cigarety: román o hledání 
  hranic mezi citem, sexem, závislostí
  Svět, v němž žijeme: kontinenty 
  Australie, Oceánie, Afrika
Straczynski, J.M. The amazing Spider-Man. Hříchy minulosti
Polách D. Vřesová studánka: povídání o historii 
  a znovuzrození
Chold L. Úplněk vlka
  Žena, která překážela: 
  skutečné kriminální případy

Holinková S.

VÝPŮJČNÍ FOND KNIHOVNY JARO 2018
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Jubilanti
Sbor pro občanské záležitosti  
v Bludově gratuluje jubilantům

Jubilanti květen 2018
Heděnec Norbert, Markovský Štěpán, Stonová Květoslava,  
Sladek Alfred, Klimešová Zdeňka, Fingerová Blažena,  
Stonová Jana, Danielová Marie, Nimrichtrová Marie,  
Šatánková Zora, Balharová Ludmila, Hrochová Emilie,  
Maturová Ilonka, Kozák František, Maturová Věra,  
Souralová Ludmila, Hojgrová Věra, Bartoň Alois.

Vzpomínka

POZVÁNKA
Po 7.5. 18:00 hod. Kladení věnců /Pomník padlých/
Út 8.5.   6:30 hod. Zájezd Kudowa zdroj
St 9.5. 18:00 hod. Mimořádné zasedání zastupitelstva /KD/
So 26.5. 14:00 hod. Odpoledne s muzikou /zahrada KD/
Ne 27.5. 18:00 hod. Přednáška „Pojďme si povídat…“
      /kaple sv. Kříže/
So 2.6.   7:00 hod. Zájezd ZOO Olomouc

na květen 2018
 

   Dne 12.5.2016 uplynuly tři roky od úmrtí 
mojí milované manželky, maminky a tety, 
paní   
Marie Adamové
S úctou a láskou vzpomíná manžel,  
synové František, Vladimír a Karel.

   Dne 25.5.2018 by se dožil 80 let náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček pan 

Jan Kacar
S láskou letos vzpomeneme 16. výročí 
jeho úmrtí. Vzpomínají a nezapomenou 
manželka a děti s rodinami.

   Dne 17. května vzpomeneme 5. výročí  
úmrtí manžela 

Jaroslava Havlíka
Vzpomínají manželka a synové s rodinou.

   Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 10. května 2018 uplyne již dlouhých 
45 roků ode dne, kdy nás opustil náš drahý 
manžel, dědeček a pradědeček pan

Josef Matějíček 
a 25. července 2018 vzpomeneme jeho 
nedožité 90. narozeniny. S láskou vzpomínají 
manželka Jaroslava, syn Jaroslav, dcery Jana, 
Zdeňka a zeť Jaromír s rodinami.  
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.

   

   

Oči se zavřely, srdce přestalo bít, 
ale živé vzpomínky na Tebe 

stále budeme mít.

Dne 26.5.2018 uplynulo 14 roků úmrtí syna 

Rostíka Klimeše
S láskou vzpomíná maminka, 
bratr a kamarádi.

Dne 19. května 2018 uplynulo již 15 let,  
kdy nás opustil  

Zdeněk Štolc
S láskou vzpomíná rodina Štolcová

Nadace Karla staršího ze Žerotína vás zve

na již jedenáctou přednášku 

do kaple svatého Kříže, na téma

Nadace Karla staršího ze Žerotína vás zve 

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

tentokrát o homeopatické léčbě. 

Host: MUDr. Zuzana Čajková 

Přednáška se uskuteční v neděli 

 dne 27. května 2018 ve 18:00 hodin. 
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Ekoklub
Již několik let je naše škola členem Ekoklubu Vily Doris v Šum-
perku. Během celého školního roku tak mají žáci čtvrtých roč-
níků možnost zúčastnit se čtyř zajímavých ekoprogramů včetně 
Dne Země. Pro děti jsou vždy připraveny zajímavé programy. 
Během nich se zábavnou formou dozvědí něco nového a také 
si samy vytvoří nějaký pěkný výrobek, který jim pak dělá doma 
radost. Mohou si tak nejen připomenout příjemně strávené chví-
le, ale také si rozšířit své znalosti a dovednosti, a tím prohloubit 
svůj zájem k přírodě.
 Žáci již mají za sebou první dva výukové programy „Jak to 
chodí ve včelíně“ a „Co se děje v trávě“. Při prvním z nich po-
hlédli na svět včelíma očima a uvědomili si, jak včelky vyrábí 
med, propolis a mateří kašičku, podívali se i na práci včelaře. Při 
druhém z programů přijali pozvánku do luční říše, kde naslou-
chali zvukům živočichů, poznávali tamní byliny i trávy a domů 
si odnesli voňavý ručně vyrobený bylinkový polštářek. Nikdy 
nechyběly tématicky zaměřené hry a soutěže.
 Do konce školního roku je ještě čeká objevení zajímavos-
tí jesenických hor, kam je zavedou tajemné „Příšerky ch.k.o.“,  
a terénní program v okolí školy „Odemykání přírody“.  
Samozřejmě nechyběl již v úvodu zmíněný Den Země pořádaný 
koncem dubna. 
 Na všechny tyto připravované akce se už teď těšíme  
a věříme, že si je společně užijeme.
  Blanka Pavelková, Kateřina Holzmannová

ZŠ Bludov

a páťáků dokonce 20. Všichni soutěžící byli šikovní a bravurně 
si poradili s úkoly. 
Zde jsou očekávané výsledky:
3. ročník
 1. místo – Jan Papajk a El Aydi Fahd Mohamed
 2. místo – David Kubíček
 3. místo – Nicol Jurenková a Petr Jašek
4. ročník
 1. místo – Markéta Maturová
 2. místo – Eliška Zaoralová
 3. místo – Adéla Navrátilová
5. ročník
 1. místo – Vendula Jílková a Barbora Matějíčková
 2. místo – Pavla Pavlíková
 3. místo – Natálie Kulhajová
 Blanka Pavelková, Dana Králová, Kateřina Verebelyová
 
Činnost ve školní družině
„Malí autoři ve školní družině“
Měsíc březen je tradičně věnován knihám. Společně navští-
víme knihovnu, kde se děti inspirují pro svoji vlastní tvorbu. 
Knihovnu navštívilo 52 dětí, ale jen 14 z nich se pustilo do  
vlastní knížky. Někteří psali o vílách, jiní o strašidlech, ale také 
o přírodě a zvířátkách.
 Starší děti ze 3. - 5. třídy měli připravený „Pohádkový kvíz“. 
Zúčastnilo se 26 dětí a nejúspěšnější z nich: Patrik Straka 3.A,
Martin Otta 3.A, Monika Geprtová 3.B

Velikonoční dílna
První den Velikonočních prázdnin jsme si ve školní družině  
zpestřili výtvarným tvořením. Děti si měly možnost vyrobit  
několik velikonočních dekorací, ať už to byl zajíček v sukni 
nebo slepička z plastové lžičky i jiné doplňky na sváteční  

Slovíčkový král
Koncem března proběhla na naší škole opět soutěž v anglickém 
jazyce „Slovíčkový král“. Mohou se jí účastnit žáci 3. - 5. roční-
ku, kteří si chtějí poměřit svoje znalosti s vrstevníky. 
 Během soutěže si tak žáci např. vyzkoušeli řešit anagramy, 
hledali a spojovali slova významově související, vyhledávali 
ve slovníku české ekvivalenty k anglickým, pro ně neznámým,  
výrazům, ověřili si svou slovní zásobu a nechyběl ani poslech.
 Letošního ročníku se zúčastnilo 14 třeťáků, 10 čtvrťáků  

Bludovan 12
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výzdobu. Dětem šla práce hezky od ruky, a tak si mohly spoko-
jeně domů odnést spoustu pěkných výrobků.

Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

Milý dopis
ZŠ obdržela za spolupráci se Stonožkou milý dopis z Fakulty 
aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
 Za dopis děkujeme a jsme rádi, že i naše škola přispěla na 
dobrou věc.                                         Vladimíra Horáčková

   
Páťáci v přírodě
„Legrace jsme si užili dosti,
také najedli jsme se do sytosti,
všichni tu byli vstřícní a milí,
nestihli jsme se nudit ani chvíli.“
Takto krátký, ale výstižný by mohl být popis školy v přírodě, 
kterého se zúčastnilo 30 žáků pátých tříd v doprovodu dvou  
učitelek. 
 V ekologickém centru v Mladoňově jsme strávili čtyři dny 
plné tvoření, sportovních i výukových her a procházek po okolí. 
Program vedli zkušení instruktoři a témata Vesmír, Voda, Les  
a Semínko dětem přiblížili zábavněji a názorněji, než by se nám 
podařilo ve školních lavicích. Všichni žáci si určitě budou dobře 
pamatovat např. proces fotosyntézy, protože se při hře, která ji 
vysvětlovala, pořádně naběhali.
 Na pěších výletech jsme objevili starý lom, kde jsme si  
mohli - hlavně díky skautům z řad školáků – uvařit na ohni 
čaj, vystoupali jsme na skály Mrtvého muže, odkud byl krásný  
výhled do okolí a také jsme pozorovali kapry v místních chov-
ných rybnících. 
 Nechyběla ani večerní zábava s hrami, tancem i scénkami.
Páťáci si zkrátka školu v přírodě užili - dozvěděli se spoustu 
nových zajímavostí o přírodě, obě třídy se lépe poznaly a snad 
budou spolu všichni lépe spolupracovat i ve škole. 

Mgr. Monika Knappová, Mgr. Petra Novotná

OZNÁMENÍ
Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov organizuje 
jarní sběr papíru do přistaveného kontejnerů. Kontejner bude 
umístěn u budovy školní jídelny od 14. do 18. května 2018. 
Papír z domácností může být opatřen kódem do systému 
MESOH. Dozorující učitelé budou mít čtečky. Přijďte podpořit 
děti a přivezte přebytečný papír. Za papír už teď děkujeme.
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Opět jsme se rozhodli podpořit skvělou akci, která proběhla  
v pátek 23.3.2018 po celé České republice. Jen málokterá  
knihovnická akce spojuje tolik nesourodých organizátorů, pro 
jeden večer a jednu noc.
 Letošním krásným a velkým tématem byla knížka Jose-
fa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Celý náš program 
byl inspirovaný touto knížkou. Poté, co jsme se všichni sešli  
v knihovně a zabydleli ve školní družině, začal náš program. 
Nejprve jsme vyrazili na vycházku, která nás dovedla do Pradě-
dova muzea. Po krátkém pohádkovém kvízu jsme si vyzkoušeli, 
jak to měli pejsek s kočičkou těžké, když společně myli podlahu.
 Po návratu nás čekala večeře s malým překvapením, což byl 
pohádkový dort, ale bohužel jen papírový, i tak udělal dětem 
velkou radost. Potom jsme se pustili do tvoření, každý si udělal 
svého pejska a kočičku. Následovaly další různé  aktivity, kde si 
každý vyzkoušel svoji zručnost, obratnost i vytrvalost. Program 
byl bohatý, ale hodina pokročila a chystali jsme se pomalu ke 
spánku. Po večerní hygieně a uložení do spacáků nás čekalo  
čtení oblíbené pohádky, tentokrát „O panence, která tence  
plakala“.
 Ráno po snídani byly děti odměněny drobnými dárky  
a před ukončením celé akce jsme ještě zakopali tajná přání pod  
kouzelný strom zvaný Pohádkovník. Děti odcházely domů  
spokojené a plné zážitků.
 Závěrem bych ráda poděkovala paní ředitelce Mgr. Iloně 
Křivohlávkové za umožnění využití prostor školy a za  
spolupráci paní knihovnici Stanislavě Holinkové a Vladimíře 
Vepřkové.

Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

18. pohádková Noc s Andersenem
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O tom, že osmička na konci letopočtu má pro náš národ a stát 
magický význam, napsali historikové a spisovatelé mnoho člán-
ků, statí a románů.  Nedá se se to upřít, je to skutečností. Vždyť 
minulé dvacáté století nás „osmičkami“ jen zahrnovalo:
- roky 1918, 1938, 1948, a mnohými z nás osobně pamatující 
rok 1968 jsou toho důkazem.
 Pro nás – ochránce přírody z Bludova – je památný ještě jeden 
osmičkový rok, a to 2008, kdy jsme slavnostně otevřeli  
naučnou stezku „Bludovská stráň“. Za podpory sponzorů, obce 
Bludov a především členů a příznivců ČSOP se podařilo dílo, 
které dále zvyšuje povědomí návštěvníků a turistů o krásách 
Bludova. Třešničkou na pomyslném dortu pak byla výstavba  
vyhlídky Brusinka v centru naučné stezky na vrcholku kopce  
Brusná v roce 2015. Návštěvnost této krásné vyhlídky neklesá 
a pohybuje se v sezoně o víkendových dnech kolem 200-250 
návštěvníků.  K výročí desíti let otevření stezky uspořádáme  
v období září - říjen komentovanou procházku Stezkou pro  
všechny zájemce.
Dále plánujeme uspořádání akcí pro veřejnost:
- červen 23.6. – tradiční Slunovrat na Brusince
- září – komentovaná procházka naučnou stezkou 
  „Bludovská stráň“
- říjen – slavnostní vysazení Památného stromu ke stoletému 
  výročí založení Československé republiky
- prosinec – Česko zpívá koledy, konec roku na Brusince

 O všech avizovaných akcích budete podrobně informováni 
na stránkách Bludovanu, obecním rozhlasem i plakáty na  
obvyklých výlepových místech. Jste srdečně zváni!

Za ZO ČSOP Bludov, Milan Klimeš, předseda
Autor fotografie: F. Polách

MAGICKÁ OSMIČKA V LETOPOČTU Bludověnka

DH Bludověnka ve spolupráci s obcí Bludov zve na festival  
dechovek v Bludově, který se koná 30.6.2018 v areálu hasičské 
zbrojnice. Společně s Bludověnkou na festivale vystoupí DH 
Lieskovanka ze Slovenska a DH Túfaranka ze Šakvic. Začátek 
programu je ve 14,00 hod. Celým odpolednem provází slovem 
Karel Hegner.
 Podrobnější informace a kontakty v souvislosti s uvede-
nou akcí naleznete na webových stránkách DH Bludověnky  
www.bludovenka.cz. Akce se koná za každého počasí.
Bohaté občerstvení a dobrá nálada zajištěna,  
všichni jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

Kulturní dům Bludov pořádá zájezd do

ZOO OLOMOUC
Jednotná cena za osobu: 150,- Kč

Děti do 3 let zdarma
V ceně je zahrnuta pouze autobusová doprava

Vstup do ZOO si hradí každý sám
Děti do 15 let musí být v doprovodu dospělé osoby

Zájemci se hlaste v kanceláři KD, nebo na emailové adrese  
kulturni.dum@bludov.cz, nebo na tel. čísle 583 238 177

V sobotu 2. června 2018
Odjezd: 7:00 hod. od KD Bludov

Návrat: kolem 15:00 hod.


