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Obecní úřad  navrhuje občanům, 
pokud mají zájem pronajmout či 

prodat bytové  i nebytové prostory, 
že toto mohou nahlásit i na obec-
ním úřadě. Zde se totiž objevují 

zájemci o tyto prostory 
a úřad jim nemůže poskytnout 

žádné informace, protože je nemá. 
Pokud by je měl, může zprostřed-

kovat kontakt obou stran.
V žádném případě však nejde 

o zajišťování prodeje či pronájmu. 
Tuto činnost může zajistit jen 

realitní kancelář.

  Obecní úřad Bludov

Výzva občanům

U P O Z O R N Ě N Í
Obecní  úřad Bludov informuje občany 
Bludova touto cestou o změnách a způ-
sobu placení místních poplatků.

Důležitá změna – na žádné poplatky 
nebudou vydány žádné složenky.

Sazby a způsob úhrady:

Poplatek za komunální odpad 
– je splatný ve dvou splátkách:

I.  splátka 225,- Kč do 31.3.2008 
  za 1 osobu na 1. pololetí
II. splátka 225,- Kč do 30.9.2008 
  za 1 osobu na 2. pololetí
Poplatek je možné splatit hotově v po-
kladně Obecního úřadu Bludov nebo 
převodem na účet OÚ Bludov 
č. 1905607389/0800 u ČS – při platbě 
převodem je nutné použít tyto symboly:
variabilní symbol – číslo poplatníka 
nebo rodné číslo 
specifický symbol – 1337

c) pokud je držitel psa poživatel inva-
 lidního, starobního, vdovského a vdo-
 veckého důchodu, který je jeho jedi-
 ným zdrojem příjmu nebo poživatel 
 sirotčího důchodu, je sazba za prvního 
 psa 20,- Kč, za druhého a každého 
 dalšího psa 30,- Kč
Poplatek je možné splatit hotově v po-
kladně OÚ Bludov nebo převodem na 
účet OÚ Bludov č. 1905607389/0800 
u ČS – při platbě převodem je nutné 
použít tyto symboly:
variabilní symbol  
- číslo poplatníka nebo rodné číslo
specifický symbol - 1341

Nájemné za užívání obecních pozemků
– zahrádek dle nájemních smluv 

je splatné dle termínu uvedeného v ná-
jemní smlouvě.
Nájemné je taktéž možné splatit hotově 
v pokladně OÚ Bludov nebo převodem 
na účet OÚ Bludov č. 1905607389/0800 
u ČS – při platbě převodem použijte tyto 
symboly:
variabilní symbol - číslo poplatníka 
nebo rodné číslo
specifický symbol - 2131         
 
Obecní úřad upozorňuje touto cestou 
všechny dlužníky místních poplatků
z let  minulých na povinnost uhra-
dit tyto dlužné částky buďto hotově 
v pokladně OÚ Bludov, nebo převodem 
na účet č. 1905607389/0800 v termínu
nejpozději do 31.3.2008.

Obecní úřad Bludov
správa poplatků

Poplatek za psa – je splatný jedno-
rázově do 31.3.2008

a) sazba za prvního psa činí 80,- Kč
b) za druhého a dalšího psa 120,-Kč     

r.2006

Narození
2007

chlapci 22 34 33

děvčata 12

Úmrtí
2007

muži 20 39 34

ženy 19

Odhlášení 2007 57 77

Přihlášení 2007 79 54

Pohyb obyvatel v obci 
Bludov v roce 2007
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2006  = 3118

Počet obyvatel k 31. 12. 2007 = 3135
z toho muži 1581, ženy 1554

r. 2006

54

z toho  - občanských 30 41

 - církevních 13 13

V matričním obvodu Bludov bylo 
v roce 2007 uzavřeno celkem 
43 sňatků

V Bludově dne 14. 02. 2008
Ludmila Petruželová
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V pondělí 17. března 2008 od 17:00 hod. 
proběhne v Kulturním domě 9. zasedání 

zastupitelstva obce. 
Na programu bude mj. schvalování 

obecního rozpočtu na rok 2008, rozdělování 
financí z podpůrných programů obce atd. 

Všichni jste srdečně zváni.

Tak jako každý rok v posledních pěti 
letech jsme si i v únoru 2008 v naší 
demokratické zemi připomněli výročí 
tzv. „Vítězného února“, kdy se česko-
slovenská demokracie změnila na totalitu 
pod vedením KSČ směřované Svazem 
sovětských socialistických republik. Vý-
ročí události, po níž nastalo období lží 
a klamů, znamenalo počátek útlaku oby-
vatelstva, ale i myšlenkového, kulturního 
a později i ekonomického úpadku. Letos 
šlo o výročí šedesáté.
 I letos pořádalo přednášku skautské 
středisko Františka Pecháčka. Proběhla 
v pátek 22. února 2008 a poprvé byla 
určena především pro devátý ročník 

Přednáška o Únoru 1948

Vážení spoluobčané,
opět Vás chceme informovat o průbě-
hu připojovaní objektů na kanalizaci, 
o provozu kanalizace a také o možnosti 
změny placení stočného.

 Od poslední informace o napojování 
objektů se toho až tolik nezměnilo. Počet 
napojených se oproti posledně uváděným 
počtům o mnoho nezvýšil. Do konce 
roku 2007 (do 20.12.2007).  bylo napo-
jeno 784 přípojek (86%) a 2.769 občanů 
(91,1%). V letošním roce, i přes celkem 
příznivé počasí, se zatím připojil pouze 
jeden vlastník nemovitosti.
 Na konci března letošního roku budou 
vlastníkům dosud nepřipojených nemo-
vitostí zaslány dopisy s poslední výzvou 
pro napojení jejich nemovitostí. Dopis 
bude obsahovat i další postup v případě 
nenapojení příslušné nemovitosti v urče-
ném termínu. 

 Provoz kanalizace, ČOV a přečerpá-
vací stanice u lázní probíhal, až na malé 
drobnosti, bez potíží. Od listopadu je na 
ČOV v provozu kompletní kalová kon-

covka včetně chemického hospodářství. 
Odstředivkou ALFA-LAVAL bylo od-
středěno ještě do konce roku 2007 cca 22 
tun kalů (neodstřeďovalo se přes vánoční 
svátky), které byly odvezeny a uloženy 
na skládce v Rapotíně. V letošním roce 
bylo zatím odstředěno (do 22.2.) a odve-
zeno na skládku do Rapotína cca 29 tun 
kalů. 

 A nyní ke stočnému. Nová cena 
stočného za 1 m3 pro rok 2008 bude 
schválena na nejbližším zasedání Rady 
obce.  Na vědomí občanům bude dána dle 
„Obchodních podmínek“. 
 Jak jsme již dříve psali, zvažujeme 
platbu stočného dle skutečného odběru 
podle vodoměru. Určitý problém vy-
vstává s odepisováním stavu vodoměrů 
v obci. V současné době provozovatel 
vodovodu, ŠPVS, a.s. Šumperk, prová-
dí odpisy vodoměrů k 1.7. příslušného 
roku – „vodárenský rok“ se neztotožňuje 
s kalendářním rokem. Z tohoto důvodu 
byla s provozovatelem vodovodu v obci 
svolána v měsíci lednu schůzka, na níž 
byla snaha ze strany Obce Bludov změnit 

termín odepisování stavu vodoměrů na 
dobu k 31.12. příslušného roku. Zástup-
ce provozovatele vodovodu na schůzce 
sdělil, proč není pro ně možné změnit 
odepisování na námi požadovaný termín. 
Nám tedy nezbývá než zvážit a rozhod-
nout se pro některý jiný možný  způsob 
odepisování vodoměrů a tím i platby 
stočného. 
 Jedna z variant vychází z možnosti 
platby od 1.7. do 30.6. následujícího 
roku – otázkou zůstává rozhodnout se 
pro platby záloh do konce kalendářního 
roku a doplatek po vyúčtování nebo zvo-
lit platbu jednou za rok po vyúčtování, 
tedy k 30.6. příslušného roku.
 Další varianta může být taková, že 
s platbou podle vodoměrů bude započato 
od 1.1.2009 s tím, že odepsání vodoměrů 
zajistí zodpovědný pracovník pověřený 
Obcí Bludov – i tady se nabízí možnost 
platby zálohy a doplatku po vyúčtování 
za odebrané množství vody nebo platby  
po vyúčtování až po odpisu stavu vodo-
měru. K této problematice se ještě během 
následujících měsíců vrátíme a budeme 
občany informovat.    
 OVŽP

Splašková kanalizace a ČOV

bludovské základní školy. Přednáška, na 
kterou jsme byli již ze školy jak vědo-
mostně, tak i morálně připraveni, trvala 
hodinu a půl. Hlavním přednášejícím byl 
Ing. Adolf Rázek, spolupracovník Úřadu 
pro dokumentaci a vyšetřovaní zločinů 
komunismu České republiky, který si jak 
únor 1948, tak i jáchymovský uranový 
lágr a mnohé další prožil na vlastní kůži. 
Po přednášce jsme se ještě z úst Stani-
slava Balíka st. dozvěděli, jak se tato 
situace odvíjela v Bludově. S o něco větší 
představou o naší historii jsme se vrátili 
do školních lavic.

Filip Horký – Samo
2. chlapecký skautský oddíl Bludovit

Zastupitel Jindřich Matěj 

věnoval v roce 2007 

ze svých zastupitelských 

odměn 10700 Kč 

místním hasičům.
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Moje škola

Kulturní dům Bludov ve spolupráci 
se Základní školou Bludov vyhlašuje 

§ Účastnit se mohou všechny děti do 15 let, 
 a to buď samostatně, či v rámci činnosti 
 mateřské školy, základní školy, školní družiny 
 a zájmových organizací
§ Libovolná technika

§ Termín odevzdání – 15. dubna  2008
Práce budou vyhodnoceny, oceněny 

a bude uspořádána výstava v kulturním domě.

dětskou výtvarnou soutěž
na téma

Moje škola

KULTURNÍ OKÉNKO

Jubilanti

Sbor pro občanské záležitosti 
v Bludově gratuluje jubilantům

80. narozeniny
Dne 23. března oslaví své 80. narozeniny 
paní Matějíčková Josefa. Do dalších 
let přeje hodně zdraví a spokojenosti 
celá rodina.

Dne 14. února 2008 jsme se naposledy rozloučili s panem

Karlem Berkou
Děkujeme všem, kteří se s ním přišli rozloučit, za slova 

útěchy a květinové dary. Manželka a dcery.

Vzpomínka

V březnu 2008 oslaví:
Matura František Zahradní  70 let
Adam Karel Tř.A.Kašpara 70 let
Konečná Emilie Tř.A.Kašpara 75 let
Špičková Zdenka 8.května  75 let
Spáčilová Jitka Tř.A.Kašpara 80 let
Miková Ludmila Lázeňská  80 let
Matějíčková Josefa Palackého  80 let
Jílková Jaroslava Hrabenovská 80 let
Plíhalová Marie Školní  81 let
Zatloukal Josef Úzká  82 let
Kulhaj Josef 8. května  84 let
Kubíčková Ludmila Bludoveček 86 let
Jurásková Josefa B. Němcové 87 let

Dne 27. března uplyne 1. výročí úmrtí 
milovaného manžela, tatínka, dědečka

Josefa Vyroubala
S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Když z domova jsi odcházela,
veselá jsi byla.

Že Tě v nemocnici čeká smrt,
jsi nevěděla.

Měla jsi nás ráda, chtěla jsi
s námi žít, ale přišla něčí vina

a tys musela nám odejít.
Dne 5. března 2008 tomu bude 20 let,
co nás navždy opustila paní

Anička Češková
S láskou vzpomínají maminka, manžel, dcera 
s manželem, vnoučata a celá rodina.

Dne 15. března vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila paní

Jana Riedlová z Bludova.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel, 
dcera Vladislava s rodinou 
a zeť Václav s rodinou. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi

PoděkováníPoděkování

Kulturní dům Bludov vás zve 
na divadelní pohádku Milana Marka

Prolhaná královnaProlhaná královna
Pohádka se zpěvy pro děti a rodiče

v podání Divadelního souboru Bratrušov

Neděle 9. března 2008 
v 15:00 hodin
Hrají:
Královna Kateřina  Ludmila Gronychová
Vítek Milan Marek
Dvorní dáma  Olina Kohlerová
Pohádkový mužíček  Radek Gronych
Ondra  Jiří Pavelka
Martin  Jan Zavičák
Janek  Pavel Kobrin

 - Vstupné 20 Kč -
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Kulturní dům Bludov 
a Česká tábornická unie - jesenická oblast

srdečně zvou všechny příznivce trampských, 
folkových a country písniček na

v sobotu 1. března 2008 
začátek ve 14:00 hod. 
Kulturní dům Bludov

KRUH PŘÁTEL HUDBY BLUDOV
Vás zve na

KONCERT

- vstupné 40 Kč -

Porota určí vítěze v kategorii interpretační a autorské. 
Diváci rozhodnou, který interpret obdrží cenu diváka. 

Vítězové postoupí do „Republikového finále“.
Zveme všechny příznivce této muziky, přijďte podpořit 

soutěžící a zpříjemnit si sobotní odpoledne.

- vstupné 30 Kč -

U M Ě L E C K É   D U O
sourozenců

ALENY A PETRA ČECHOVÝCH
housle a klavír

v neděli 2. března 2008 v 18 hodin
Zámek Bludov

P r o g r a m :
Wolfgang  Amadeus Mozart:   Sonáta F dur pro housle a klavír
Allegro - Andante - Tempo di Menuetto
Felix Mendelsohn-Bartholdy: Sonáta F dur pro housle a klavír
Allegro vivace - Adagio - Allegro vivace
Jules Massenet: Meditace
Georges Bizet: Farandole pro housle a klavír 
(arr.I.Ženatý)

Kulturní dům Bludov Vás zve na koncert skupiny

BROUCI BAND
Beatles revival 

Ondřej Skoumal (John Lennon) - doprovodná kytara, zpěv
Štěpán Drábek (Paul McCartney) - baskytara, zpěv
Jan Chvátal (George Harrison) - sólová kytara, zpěv

Nikola Nižník (Ringo Starr) - bicí, zpěv

Kulturní dům Bludov
Pátek 7. března 2008 v 19:00 hodin

 - Vstupné 50 Kč -

Kulturní dům Bludov pořádá 
zájezd pro děti a rodiče do

Hřebčína Napajedla
ZOO Lešná

Čtvrtek 8. května 2008
odjezd v 7:00 hod. od Kulturního 

domu Bludov
děti a důchodci 300,- Kč
dospělí 350,- Kč

Přihlášky v KD Bludov. Možno přihlásit 
i děti samostatně (dozor zajištěn), 
mohou se přihlásit i pouze dospělí.

Kulturní dům Bludov vás zve 
na hudební pořad

ČÍŠE PLNÁ 
OPERETY 

Neděle 9. března 2008
v 19:00 hodin
 - Vstupné 40 Kč -

PŘEDSTAVENÍ, KTERÉ SE ODEHRAJE VE SCÉNICKÝCH 
DEKORACÍCH A KOSTÝMECH. 

VESELÉ TEXTY A VYPRÁVĚNÍ SPOJUJÍ PROTANČENÉ 
MELODIE ZE ZNÁMÝCH OPERET

VESELÁ VDOVA, DIVOTVORNÝ HRNEC, MY FAIR LADY, OSTROV 
MILOVÁNÍ, PEPINA, DĚVČÁTKO Z KOLONIE, ČARDÁŠOVÁ 

PRINCEZNA A DALŠÍ

Hrají a zpívají herci Slezského divadla v Opavě

®

   na březen 2008
So    1. 3. 14.00  Trampská PORTA
Ne    2. 3. 18.00 Koncert KPH /zámek/
Út   4. 3. 18.00 Cest.přednáška JAPONSKO 
Pá    7. 3. 19.00 Koncert Brouci band
Ne    9. 3. 15.00 Pohádka Prolhaná královna
Ne    9. 3. 19.00 Číše plná operety
Út   11. 3. 18.00 Přednáška Kruhy v obilí
So  29. 3.   15.00    Přehlídka harmonikářů

POZVÁNKA

Oblastní kolo 
TRAMPSKÉ PORTY
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Sobota 15. března  2008
Odjezd od KD Bludov 

v 6:30 hodin

KLODZKO 
Kulturní dům Bludov

nabízí volná místa na zájezd do Polska

Cena 140,- Kč
Přihlášky v Kulturním domě Bludov

v v
Kulturní dům Bludov pořádá zájezd 

do divadla SEMAFOR v Praze

Život je náhoda 
v obnošený vestě 

muzikálová koláž 
Tento titul se vrací v obnovené premiéře, aby si diváci mohli 

znovu vychutnávat písně dvou geniálních skladatelů 
- Jaroslava Ježka a Jiřího Šlitra. Inscenace je označena 

jako muzikálové leporelo a měla by i té nejmladší generaci 
přiblížit písně, které v době pro ni již historické skládala 

nepřekonatelná trojice Ježek - Voskovec - Werich, ale také 
ty, které o několik desítek let později vytvořila dvojice jejich 
nadšených obdivovatelů a více než pilných žáků - Jiří Šlitr 
a Jiří Suchý. Tentokrát v nové úpravě Jiřího Suchého Hrají: 

J. Suchý, V. Kopta, J. Štědroň, J.Molavcová. a další 

V sobotu 12. dubna 2008
Odjezd od KD Bludov v 7:00 hodin.
Cena: vstupenka a cesta 550,- Kč

Přihlášky v KD Bludov

®
Japonsko

Kulturní dům Bludov Vás zve na

cestopisnou přednášku

s Karlem Kocůrkem

Úterý 4. března 2008 
od 18:00 hod.

kinosál Kulturního domu Bludov

- Vstup volný -

Japonsko

Kulturní dům Bludov připravuje šestý ročník výstavy Můj 
koníček VI. Prvních pět  ročníků výstavy s touto tématikou 
v letech 1999, 2000, 2002, 2004  a 2005 se setkalo 
s nebývalým zájmem vystavovatelů i návštěvníků. Obracím 
se na všechny, kteří by se chtěli výstavy zúčastnit jako 
vystavovatelé /dospělí i děti/ s ukázkami svých sbírek 
a výrobků, aby se přihlásili nejpozději do konce března 2008 
v Kulturním domě Bludov, tel. 583238177, 736609734, 
e-mail: kulturni.dum@bludov.cz
Jedná se o všechny druhy „koníčků“ – sběratelství, modelářství, 
ruční práce, výtvarné práce atd. - všechno,  co se dá 
pod  tento pojem  zahrnout a lze vystavovat. Z provozních 
důvodů byl změněn termín výstavy. 

Výstava bude zahájena 18. dubna 
a potrvá do konce dubna 2008. 

Můj koníček VI.Můj koníček VI.
ZMĚNA TERMÍNU

Soutěžní přehlídky o cenu diváka se tradičně zúčastní 
nejlepší harmonikáři a heligonkáři z Moravy a východních 
Čech. Loňský vítěz, pan Ježek Bohuslav s vnukem, je až ze 
Slaného. Soutěží se ve zlatém, stříbrném, bronzovém pásmu, 
v jednotlivcich, dua, tria i vícečlenné hudební skupiny. Ve 
spolupráci se spolkem Haná, tělesně postižených malířů, jsou 
nejlépe umístění harmonikáři odměněni jejich výtvarnými díly.

PROGRAM:
- zahájení, společná skladba Ta naše 
  písnička česká
- vystoupení taneční Country skupiny
- jednotlivá vystoupení harmonikářů
- vyhodnocení soutěže
- volná zábava

Po skončení následuje zábava, na které 
harmonikáři hrají posluchačům. Zatančit si 
a zazpívat si můžete s naší krojovanou de-
chovkou Bludověnkou. Ke spokojenosti 
všech návštěvníků přispívá bohaté ob-
čerstvení, dobroty zabíjačkových hodů, 
bohatá tombola.
Na přehlídce vládne vždy výborná a přátel-
ská pohoda a zábava. Vezměte s sebou 
své známé, ať rozezpíváme a roztančí-
me sál.
K návštěvě srdečně zvou pořadatelé.

DECHOVÁ HUDBA 
BLUDOVĚNKA

VÁS ZVE

na 9. ročník soutěžní přehlídky 
HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ 

29. března 2008 v 15:00 hod. 
Kulturní dům Bludov.

březen 2008

PRODEJE  v kulturním domě

Pondělí 4. 3., Čtvrtek 6. 3.
Úterý a Středa 11. a 12. 3. - levný textil
Čtvrtek 13. 3., Pondělí 17. 3., 
Čtvrtek 20. 3., Čtvrtek 27. 3.
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Jedním z nejvýraznějších ředitelů, kteří kdy vedli bludovskou 
školu, byl František Wicenec. Koneckonců ze známých bludov-
ských školních ředitelů byl ve funkci nejdéle – třicet let. Narodil 
se 27. dubna 1844, v Bludově učil již v letech 1861-1871. Pak 
odešel do Hoštejna, kde se v roce 1873 stal nadučitelem. Blu-
dovským nadučitelem (nebo také řídícím učitelem či správcem 
školy) se stal 26. února 1877. Od roku 1885 hrál v kostele, 
jako řídící kůru, na varhany. O jeho výborných pedagogických 
schopnostech svědčí i to, že byl v roce 1885 jmenován okresním 
školským dozorcem (dnes bychom řekli inspektorem) českých 
a dvojjazyčných škol šumperského a zábřežského okresu, což 
vykonával vedle své funkce ředitelské. V roce 1903 mu císař 
František Josef I. udělil za pedagogické zásluhy zlatý zásluž-
ný kříž s korunou. Na odpočinek odešel v roce 1907, zemřel 
v roce 1915 a byl pohřben na bludovském hřbitově poblíž 
hlavního kříže (dnes to je hrob rodiny Sršňových).
 Právě F. Wicenec založil při svém příchodu v roce 1877 
školní kroniku, která je s krátkou přestávkou jednoho roku dru-
hé světové války vedena bez přestání dodnes. Právě díky tomu 
můžeme popsat, jak probíhal školní rok v posledním půlstoletí 
trvání Rakousko-Uherska, jaké školní slavnosti se konaly apod.
Školní rok začínal v polovině září, končil koncem července 
(kolem roku 1900 se posunul začátek na dodnes platný začátek 
září, konec na polovinu července). Letní prázdniny tak byly o 
dva týdny kratší než dnes. Na začátku i konci školního roku se 

celá škola shromáždila v kostele, kde se sloužila slavná boho-
služba, zakončená na začátku roku zpěvem „Veni sancte Spiri-
tus“ (Přijď, ó, Duchu svatý), na konci roku zpěvem „Te Deum 
laudamus“ (Bože, chválíme Tebe).
 V Bludově, stejně jako na každé škole, se vyučovalo nábo-
ženství, mateřský jazyk, matematika, přírodopis, přírodozpyt, 
zeměvěda a historie, psaní, nauka o formách geometrických, 
zpěv a tělocvik. Dívky měly navíc ženské ruční práce a nauku 
o domácím hospodářství. V Bludově se tělocvik začal učit až od 
školního roku 1879/80 – na školním cvičišti u obecního domu, 
které vybudoval zámecký zahradník Karel Pohl. Již od roku 
1866 se na návrh obecního zastupitelstva učila němčina.
 Jednou z nejvýznamnějších pravidelných slavností v průběhu 
roku byla slavnost vánočního stromku. Konávala se na Štědrý 
den ve čtyři hodiny odpoledne. Jejím hlavním posláním bylo ob-
darovat chudé děti. Těch bývalo různé množství – 90-150, tedy 
něco přes třetinu všech. Poté, co řídící či katecheta promluvili 
u ozdobeného stromku o významu Vánoc, zazpívali žáci koledy 
a vyslechli přednes několika básní, dostávali chudí žáci dárky 
– zpravidla košile, punčochy, šátky, kabáty, čepice, chleba... 
Na pořízení těchto dárků přispívala řada dobrodinců – pravi-
delně hrabě Karel Emanuel ze Žerotína, místní farář či kaplan, 
předseda školní rady, správce velkostatku František Pospíšil, 
lékař Dr. Alois Sloupenský a další. Největší dar však obvykle 
dávala bludovská filiálka šumperské Trebitschovy továrny na 
hedvábné zboží.
 Nejvíce slavností však bylo spojeno s vládnoucím rodem 
habsbursko-lotrinským. Bohoslužbami pro školu a následným 
programem se každoročně připomínal svátek císaře Františka 
Josefa (4. října) a císařovny Alžběty (známá jako Sisi, 19. listo-
padu), výročí nástupu císaře na trůn (2. prosince), při zvláštních 
příležitostech svatba následníka trůnu arcivévody Rudolfa, stří-
brná svatba císařského páru, 600 let trvání habsburské dynastie 
atd. I při těchto slavnostech bývali podělováni chudí žáci.
 Pro představu uveďme program poslední zmíněné slavnosti: 
„Dne 27. prosince 1882 oslavila zdejší škola 600 letou památ-
ku založení naší nejslavnější dynastie panovnické. O 8. hodině 
konaly se slavné služby Boží s „Te Deum laudamus“, po kte-
rých všichni žáci do třetí třídy, která k tomu účelu přiměřeným 
způsobem okrášlena byla, vedeni byli. Po slavnostní řeči, kterou 
učitel Josef Plhák přednesl, zpívalo a deklamovalo se následov-
ně: a) Náš císař pán; píseň (žáci II. a III. třídy); b) Miluji vlasť, 
národ, krále; báseň (Jan Niederle); c) Kde domov můj; píseň 
(žáci II. a III. třídy); d) Martinská stěna; báseň (Jan Adam); e) 
Moravan jsem; píseň (žáci II. a III. třídy); f) Zbožný panovník; 
báseň (Kateřina Člupných); g) Odvod; báseň (Karel Novák); 
h) Hymna národní – Zachovej nám Hospodine. Této slavnosti 
zúčastnili se všichni, honorace ze zámku, představenstvo obce a 
místní školní rada. Tak obdrželi chudí žáci košile, punčochy atd. 
Druhý den byl také chléb rozdán. Trebič a synové darovali zase 
25 zl. pro chudou mládež.“
 Každoročně se konával v závěru školního roku výlet celé 
školy. Nejčastěji se šlo na půl den na Zámeček. Hrály se různé 
hry, zpívalo se, „všechny dítky chovaly se vzorně a byly dva-

Z historie bludovské školy - léta pod Františkem Wicencem (1877-1907)

BLUDOVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

Učitelský sbor v roce 1891; zleva: Edvard Bednařík, 
František Wicenec, Benjamin Krobot, Jan Minář, Josef Indra
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kráte obslouženy chlebem, máslem, šunkou a pivem. Celý půl-
den uplynul bez výtržky velmi příjemně drobným i dospělým. 
Ku konci se všem dobrodincům výletu provolala ‚sláva‘.“
 Dne 24. dubna 1879 světil kaplan František Ermis nový škol-
ní prapor. Stál 42 zl. a 94 kr., vyroben byl z bílého a červeného 
hedvábí. Na jedné straně byl umístěn obraz patrona mládeže 
sv. Aloise, na druhé císařský orel. Na praporu byly rovněž dva 
nápisy: „Škola Bludov“ a „Učení, veliký poklad“. Hraběnka 
Gabriela Almásy ze Žerotína, matka Karla Emanuela, byla při 
svěcení „matkou praporu“. Připnula na něj dvě červené stuhy, 
na kterých bylo zlatem vyšito: „Bože, žehnej práci naší“ a „24. 
dubna 1879“. Svěcení se konalo u příležitosti stříbrné svatby 
(pětadvaceti let) císařského páru. Jaký byl další osud praporu, 
těžko říct. Písemné prameny se o něm zmiňují naposled v roce 
1893. Není vyloučeno, že padl za oběť pálení a ničení všech 
připomínek Rakousko-Uherska v roce 1918.
 Do práce školy a jejího ředitele měla co mluvit i místní škol-
ní rada. Bývala pěti či šestičlenná. Jejím předsedou byl v době 
F. Wicence Josef Umlauf, Petr Minář (pozdější starosta obce), 
Jan Motyka a P. František Ermis.
 Škola se ve Wicencově období výrazně rozšiřovala. Nejpr-
ve byla v roce 1878/79 rozšířena z dvojtřídní na trojtřídní, za 
pět let se od září 1883 rozšířila na čtyřtřídní (čtvrtá třída se 
již nevlezla do školní budovy a byla proto umístěna v obecním 
domě – nedávné kavárně Rosso), od 14. října 1895 vznikla pátá 
třída. Toto pětitřídní dělení zůstalo zachováno až do roku 1945. 
Každá z prvních tří tříd zahrnovala vždy pouze jeden ročník, 
ve čtvrté třídě byli vyučováni žáci ročníku čtvrtého a pátého, 
v páté třídě pak žáci ročníků šestého až osmého. Nicméně časem 
již nestačilo ani toto rozdělení, a tak se dva ročníky rozdělily 
na tzv. pobočky (paralelní třídy) – nejprve od 19. února 1904 
vznikla pobočka při čtvrté třídě a byla umístěna v budově právě 
postaveného chudobince, za půl roku pak od 26. srpna 1904 
vznikla pobočka při první třídě, která byla umístěna v budově 
Kulhajova statku čp. 38. Všechny třídy byly pohlavně smíšené, 
s výjimkou první, kde se od vzniku pobočky v roce 1904 zvlášť 
učily dívky a zvlášť chlapci.

 Jen pro představu o naplněnosti školy a o obtížích pedago-
gické práce uveďme počty žáků v jednotlivých třídách ve škol-
ním roce 1883/84. Do I. třídy jich chodilo 73, do II. 82, do III. 
87 a do IV. 106.
 O změně podoby školy v letech 1877-1907 nesvědčí jen 
počty žáků – ten za třicet let koneckonců vzrostl jen o cca 80. 
O zcela jiném přístupu svědčí to, že zatímco v roce 1877 vyučo-
vali 368 žáků pouze dva učitelé, v roce 1907 na 447 žáků připa-
dalo 8 učitelů. A ještě jedna proměna – do Wicencova příchodu 
neučila v Bludově nikdy žádná učitelka. Za dalších třicet let se 
v Bludově vystřídaly čtyři.
 Jednou z nejpodstatnějších změn, která se za Wicencova ře-
ditelování udála (avšak spíše proti jeho vůli), byla dramatická 
změna vztahu školy a církve. Původní atmosféra spolupráce se 
začala měnit s nástupem nové, mladé generace učitelů, kteří k 
„faře“ cítili minimální vazby a kteří naopak z velké části patřili 
„k odpůrcům silného vlivu římskokatolické církve ve společ-
nosti“. V Bludově došlo ke zlomu v letech 1892 a 1895, kdy 
nejprve nastoupili na bludovskou školu učitelé Rudolf Kordas 
a poté Vladimír Valenta - oba patřili jen o málo let později 
k zakládajícím a v Kordasově případě na mnoho dalších dese-
tiletí ke klíčovým postavám sokolské jednoty. Byli typickými 
představiteli generace učitelů, jež byla blízká socialistickým 
ideám a která byla neúnavným šiřitelem protikatolických názorů. 
Tento typ učitelů se již netajil tím, že se neúčastní náboženských 
obřadů. Na severozápadní Moravě stál na konci devatenáctého 
století v čele této skupiny učitelů – radikálů bohdíkovský na-
dučitel Alois Konečný a bohutínský učitel Josef Indra. Tento 
rozpor způsobil velké spory po Wicencově odchodu na trvalý 
odpočinek k 31. srpnu 1907.

Prameny a literatura:
Kronika školní 1877-1907/08, Státní okresní archiv v Šumperku, 
fond Národní a střední škola Bludov, inv. č. 4.
Spurný, F. a kol.: Bludov dříve a nyní. Bludov 1979.
Tento text je výňatkem z připravovaného almanachu ke 100. 
výročí založení bludovské měšťanky.

Stanislav Balík ml.

Žáci první třídy ve školním roce 1890/91 
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LISTÁRNA Listárna obsahuje příspěvky, které vyjadřují názory svých pisatelů, a redakční rada se s nimi nemusí ztotožňovat.

Nevšední dny dětí 
v Mateřské škole 
Bludov

Vystoupení dětí v kulturním domě pro důchodce.

Mikuláš s čerty - přišli žáci ze ZŠ Bludov.

VánoceVánoční tvoření s rodiči.

•  Pondělí od 19:00  do 20:00 hod. 
 aerobik pro všechny věkové kategorie

•  Středa od 18:00 do 19:00 hod. 
 pro ženy staršího věku, ale i ty,
 které mají rády kalanetiku a strečink

•  Čtvrtek od 19:00 do 20:00 hod. 
 aerobik pro všechny věkové kategorie

S sebou dobrou náladu, pití, podložku,
vstupné 10.- Kč

Do sokolovny Bludov vás zve cvičitelka
 Alena Fazorová 

Aerobic na každý den
Zveme ženy a dívky

Štípač dřeva 
WoodStar LV 80

Technické parametry:
Motor:  400 V
Příkon:  3 500 W
Počet otáček:  1 420 ot/min.
Štípací tlak: 7,5 t
Délka polena:  58 / 78 / 104 cm
Průměr polena:  420 mm
Rozměry stroje:  830x930x1470 mm
Rozměr štípacího stolu: 400x330 mm
Výška štípacího stolu:  315 / 575 / 760 mm
Olejová náplň:  cca 6 l
Hmotnost:  125 kg

ŽELEZÁŘSTVÍ BLUDOV

Přídavný 4-ramenný
klín součástí dodávky

Tel.: 583 238 423
Mobil: 603 748 119

NABÍZÍ

Cena: 16 990 Kč
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Koupíme starší rodinný domek nebo větší byt v Bludově 
nebo blízkém okolí. Prosím nabídněte. Spěchá. 

Tel.: 583 238 454, mobil: 720 134 902, 728 948 757.
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Kulturní dům Bludov Vás zve na

BESEDU O KRUZÍCH 
V OBILÍ 

Film o agrosymbolech na Moravě i nejzajímavějších obraz-
cích v obilí na Šumpersku ve spojení s besedou 

o těchto záhadných jevech.  Ve vědeckopopulárním pořadu 
Detektor  12.2.2008 hovořili badatelé v ČT též o tomto zají-

mavém fenoménu. Krásy agroobrazců naleznete 
v publikaci„ Piktogramy v ČR a energetický systém Země. 

Krásy agrosymbolů na Moravě 2000-2006.“

Mgr. Tonička Plíšková
Dne 11. března  2008 v 18:00 hodin 

v Kulturním domě Bludov

 - Vstup volný -

Kruhy, linie, trojúhelníky, obrazce různých tvarů nejen v obilí 
a ostatních zemědělských plodinách, ale také v písku, hlíně, na 
sněhu, ledu i na vodě, zdobí planetu Zemi snad odpradávna. 
V posledních desetiletích se však výskyt velmi zintenzívnil 
a obrazce, jež jsou nám známy ze skalních rytin, amerických 
a australských planin i anglických polí se objevují již po celé 
Evropě v neuvěřitelné kráse a  různorodosti tvarů i způsobů 
tvorby.

Ve výskytu obrazců v zemědělských plodinách = agrosym-
bolů, si uchovává stále prvenství Anglie, Česká republika se 
nahlášeným množstvím výskytu již více než 300 agrosymbolů 
řadí na 2. místo v Evropě. Velikost obrazců přesahuje desít-
ky, ale i stovky metrů. Některé objevíme i na satelitní mapě 
republiky, neboť právě z velké výšky lze zachytit jejich tvar 
v naprosté dokonalosti. Obrazce již nejsou tvořeny pouze 
polehnutím a smotáním plodiny, ale i rozdílným vzrůstem 
porostu nebo zežloutnutím a postupným vymizením rostlin. 
V následné plodině bývají obrazce opět viditelné, jejich tvar 
může být patrný ještě v zimě na sněhu. Objevují se i kuželovitě 
odebrané vzorky zeminy.

Největší piktogram v obilí u nás byl obrazec v pšenici roku 
2004 u Šumice na jižní Moravě, nazvaný dle zajímavého tva-
ru „Ptáček pijící ze studánky“, jeho délka přesáhla 150 metrů, 
šíře chodeb činila 160 – 180 centimetrů. Zemědělec z Blovic 
na Plzeňsku však nalezl na satelitní mapě na svém poli obrov-
ský tvar bytosti, jež byl vytvořen hlubokou vytlačenou rýhou  
o rozměrech 230 x 100 metrů.
 Na satelitní mapě nalezneme u Šumperka – směrem k No-
vému Malínu nad vodní nádrží Krásné – složitý piktogram 
z roku 2002, jež byl pak patrný nejen v další plodině, ale 
i v zimě na sněhu. Linie o šířce 40 centimetrů a délce 2 400 
metrů táhnoucí se v roce 2002 přes všechny plodiny od města 
Opočno k Dobrušce byla nazvána „Linie F.L. Věka“. Kráter 
vzniklý zmizením zeminy na poli soukromého zemědělce mezi 
Brušperkem a Krmelínem na Ostravsku v roce 2003 měl prů-
měr 6 metrů a hloubku 2,5 metru. I vprostřed jednoho z kruhů 
velkého agrosymbolu u Nového Jičína v roce 1998 byla zemina 
kuželovitě vybrána. Veliké srdce zářilo žlutě v zeleném obilí 
v květnu 2006 na svahu nad křižovatkou mezi Nesovicemi 
a Bučovicemi, později se k němu vytvaroval i klíč. Zežloutlé 
obilí postupně vymizelo.

Obrazce a linie odpradávna zdobí celou planetu, všechny kon-
tinenty. Výskyt záhadných piktogramů či petroglyfů, jejich 
velikost a složitost však stoupá celosvětově. Planina Nazca je 
známa dlouhými liniemi táhnoucími se přes vrcholky hor, ob-
razce zde mají rozměry 18 – 25 metrů, ale i 180 – 275 metrů. 
Na západě Bolívie v blízkosti přírodního parku Sajama však 
byly objeveny kresby v písku až 16 x větší než na planině 
Nazca!

S těmito zajímavými skutečnostmi se podrobně seznámíte 
v knižní novince českých badatelů se spoustou zajímavých 
snímků piktogramů, záhadných jevů a nákresů naznačujících 
pravidelné geometrické rozmístění výskytu agrosymbolů na 
území naší republiky. Knížka má název „Piktogramy v České 
republice a energetický systém Země. Krásy agrosymbolů na 
Moravě 2000 - 2006.“

Záhady obrazců v obilí zaujaly i režiséra Petra Jandu, orga-
nizátora Festivalu o záhadách kolem nás ve Zlíně r. 2007, 
zde byl film o agrosymbolech na Moravě poprvé uveden. 
Režisér Viliam Poltikovič si vybral tento záhadný fenomén do 
vědeckopopulárního pořadu ČT Detektor.

Pro občany v místech výskytu kruhů v obilí pořádáme besedy 
s promítáním záběrů z agrosymbolů.

Mgr. Tonička Plíšková

Obrazce  zdobí  planetu  Zemi



POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! 

DŘEVOPRODEJ
KDE? v Bludově naproti Habermannově vile
Pracovní doba:  Po-Pá 7-12 hod. 12:30-15:30 hod.
Kontakt:  
p.Keprtová 777 316 133 - SKLAD
p.Keprt 608 887 296
p.Hýbl 777 346 634 

vysušené truhlářské řezivo
(široký sortiment skladem)
stavební řezivo (hranoly, vazby, střešní latě)
palubky, podlahovky
prodej palivových odřezků
nákup kulatiny
OSB - deska
GSB - deska, tl. 12mm
plovoucí podlaha
vše I. jakost

Obrazové noviny  (Dětský maškarní karneval, 27. 1. 2008)  Foto: Fr. Polách, J. Mašek
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Obrazové noviny  (Mikulášská besídka pro důchodce, 8. 12. 2007) Foto: Fr. Polách, J. Mašek

Výzva občanům - fotografie (ze) školy
Vážení spoluobčané,
jak již z Bludovanu víte, chystají se na květen 2008 oslavy 100 let od zřízení bludovské měšťanské školy. Při 
této příležitosti se připravuje vydání školního almanachu, který obsáhne historii bludovské školy od jejích po-
čátků v sedmnáctém století dodnes. Její součástí má být i fotografická příloha. 
Prosím, pokud máte k dispozici nějaké fotografie spojené s bludovskou školou, které by mohly být zveřejněny 
a které byste chtěli zapůjčit, učiňte tak nejpozději do 31. března 2008. Předejte je mně, příp. mému otci. Po 
oskenování vám budou nepoškozeny vráceny.

Stanislav Balík ml.
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Základní kolo soutěže proběhlo 30. ledna v naší škole za účasti 
nejlepších zpěváků z každého ročníku. Z nich jsme vybrali 
zástupce, kteří nás budou reprezentovat v okrskovém kole. 
Jsou to:
Petr Keller z 1. ročníku
Adéla Hajduková  z 2. ročníku
Tereza Tylová ze 4.ročníku.
Okrskové kolo se konalo v Šumperku 21. února 2008  v DDM
Vila Doris – Komín.
Přejeme našim zástupcům mnoho úspěchů.

Moravský zvoneček 2008

Zprávy ze školy

Žáci druhých a třetích tříd navštěvovali v tomto školním roce od 
listopadu do února kurz plavání. Výcvik probíhal v šumperském 
Aquacentru. Děti si hodiny plavání oblíbily a všechny kurz 
úspěšně absolvovaly. Určitě budou rády vzpomínat na vánoční 
hodinu plnou her a soutěží doprovázenou koledami nebo na 
závěrečné plavání s vodníkem, na jehož konci dostaly mokré 
vysvědčení.
Všem plavcům gratulujeme k jejich výkonům a pokrokům 
a přejeme jim, aby se ve vodě i nadále cítili jako rybičky.

Mgr. Michaela Brumarová 

13.2.2008 proběhl na naší škole další ročník recitační soutěže. 
Do školního kola postoupilo 22 soutěžících. Na prvním místě 
se umístili: Anna  Konečná – 1. třída, Kateřina Novotná 
– 2. třída, Anna Strmisková – 3. třída, Jiří Odstrčil – 4. třída,
Iva Krmelová – 5. třída.Všem soutěžícím blahopřejeme.            
                                                           Mgr. Jarmila Březinová

Recitační soutěž

V úterý dne 22. února 2008 se uskutečnil zápis dětí do prv-
ní třídy Základní školy v Bludově. Zatímco rodiče v rámci 
přijímacího řízení vyplňovali dotazníky, děti měly možnost 
předvést své dovednosti plněním různých úkolů ve světě 
pohádek. Za svou šikovnost a splněné úkoly byly odměněny 
spoustou drobných dárků, které vedení školy pro děti zajistilo.
Bylo zapsáno celkem 30 dětí. 1. září se na všechny moc těšíme.

Mgr. Irena Dokoupilová

Zápis dětí do první třídyPlavecký výcvik 2. a 3. ročníku

Mgr. Irena Dokoupilová
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