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Bludovan

Bludovské zastupitelstvo na své 
schůzi 14. března 2022 zvoli-
lo novým místostarostou obce 
Bc. Romana Holinku. Ten od 
1. dubna 2022 vystřídá Ing.  
Josefa Ťulpíka, který na svou  
funkci k 31. březnu 2022 rezig-
noval z důvodu velké časové 
zaneprázdněnosti v krajském 
zastupitelstvu a jeho komisích. 
Pro čtenáře Bludovanu přinášíme 
rozhovor s nově zvoleným mís-
tostarostou.

Bludov má nového místostarostu – Romana Holinku

Byl jsi zvolen 12 ze 13 přítomných zastupitelů, sám ses  
hlasování zdržel. Potěšila Tě taková podpora?
Samozřejmě, že ano. Ostatní zastupitelé mi tím vyjádřili svou 
podporu a důvěru a já, i když se toho musím ještě hodně naučit, 
věřím, že nezklamu. Znamená to pro mě velkou výzvu, která  
s sebou nese také velkou míru zodpovědnosti. Vždyť každá 
obec, byť i zdánlivě dokonalá, má své problémy, které je třeba 
řešit. 

Řada Bludováků Tě dobře zná, přesto – mohl by ses krátce 
představit těm, kteří Tě neznají?
V Bludově žiji s malou přestávkou už téměř 50 let, jsem ženatý, 
s manželkou máme dvě skvělé děti. Vystudoval jsem gymnázi-
um, na vysoké škole pak obor aplikovaná informatika. Už 28 let 
pracuji ve státní správě jako správce ICT (počítačových techno-
logií). Jsem dlouholetým členem výkonného výboru fotbalového 
SK Bludov, momentálně jsem sekretářem tohoto výboru. Ti, co 
mě znají, vědí, že toho moc nenamluvím a víc než slova mě 
zajímá odvedená práce.

Z čeho, co se v posledních letech v Bludově udělalo, máš  
největší radost?
Radost mám ze spousty věcí, které se podařily zrealizovat. Jako 
bývalého fotbalistu mě samozřejmě nejvíce těší postupná rekon-
strukce fotbalového areálu. Jsem ale samozřejmě rád, že zdárně 
probíhá rekonstrukce hasičárny a při procházce Bludovem taky 
vidím zdařilé opravy základní školy, penzionu, kulturního domu, 
dětského hřiště a spoustu dalších věcí. Potěší i pochvala nauč-
ných stezek a rozhledny, za což je třeba poděkovat hlavně svazu 
ochránců přírody.

Na co se jako nový místostarosta zaměříš? 
Ještě přesně nevím, jakými úkoly budu starostou a radou  
pověřen, ale rád bych pokračoval v nastavené cestě. Chtěl bych 
pokračovat v projektech na zadržování vody v krajině, na výsad-
bu zeleně a v jiných obecně prospěšných činnostech, mimo jiné  
i na dalším rozvoji a podpoře sportu v obci.

Co považuješ za největší výzvu pro Bludov do dalších let? Co 
nám schází, co můžeme dělat jinak a lépe?
Jinak a snad lépe můžeme dělat cokoliv, protože to, jestli  
pracujeme dobře, ukáže vždy až čas. Jako výzvu bych viděl  
snižování spotřeby energií. Napadá mě například možnost insta-
lace fotovoltaických panelů na některé budovy (škola, školka, 
penzion…), postupná výměna veřejného osvětlení za úspornější 
apod. A co nám schází? Pokud se zeptáte více lidí, tak každé-
mu bude scházet něco jiného, takže na tohle se nedá jednodu-
še odpovědět. Ale budu velmi rád, pokud se mi podaří přispět  
k tomu, aby byl Bludov příjemným místem pro život pro všech-
ny obyvatele obce.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně energie do Tvé nové služby 
pro obec.

Stanislav Balík ml.

Kotlíkové dotace březen 2022

Využijte závěrečný čas pro získání finanční podpory na nový 
tepelný zdroj výměnou za váš starý kotel.
Možná ještě nevíte, že Olomoucký kraj připravil zvýhodněnou 
dotaci na pořízení nového kotle (případně tepelného čerpadla 
nebo plynového kotle) výměnou za váš stávající starý kotel,  
který již přestal splňovat emisní normy. 
Možná ještě nevíte, že dotace dosahuje 95 % pořizovacích ná-
kladů (v maximální výši, například u kotle, 130.000 korun) a že 
dotace je určena především pro důchodce a rodiny s dětmi, ale  
i pro další žadatele, kteří splní předepsané podmínky.
Měli byste vědět, že možnost předběžné registrace zájemců 
o dotaci skončí pravděpodobně koncem března či na počátku 
dubna tohoto roku. Na předregistraci, která výrazně zvýší šanci 
všech, kteří tak učiní, aby bezproblémově získali podporu,  
zbývá tedy reálně nejvýše měsíc času.

Dobrá zpráva je, že krajský úřad bude i po uzavření předregist-
race pokračovat obdobným způsobem až do srpna, kdy kotlíková 
dotace definitivně končí. Mělo by se tedy dostat na každého,  
kdo o dotaci požádá.
Další dobrá zpráva je, že výměna kotle může v klidu proběh-
nout, až skončí topná sezóna a bude opět teplo, protože pokud  
o dotaci požádáte, na výměnu kotle dostanete nejméně ještě  
dva roky času k dobru. 
Velmi dobrá zpráva je, že Olomoucký kraj schválil možnost 
proplacení zálohy na nové zařízení (kotel, tepelné čerpadlo) a to 
ve výši 60 %.
Pokud by vám přišla vhod pomoc s výměnou starého kotle,  
prosím kontaktujte nás na telefonním čísle 736 196 302.
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V minulém čísle Bludovanu jsme vás informovali o poško-
zení kapličky Panny Marie zlomeným kmenem stromu. Tato 
nešťastná událost vyvolala mezi čtenáři úctyhodný ohlas i so-
lidaritu. Proto přinášíme další aktuální informace. Co se tedy 
za první měsíc podařilo? 
 Postup přípravných prací koordinujeme s bludovskou  
farností i se zástupci obce. Škody na místě již zmapoval  
likvidátor pojišťovny a kapli prohlédl i statik. Dostali jsme 
také nabídku na kompletní opravu střechy formou sponzor-
ského daru. Zároveň nám byla panem Pavlem Hegedüsem 
nabídnuta možnost uskutečnit benefiční akci, jejíž výtěžek 
bude využit právě na obnovu poničené kaple. Srdečně tedy 
všechny zveme v neděli 3. dubna 2022 od 14 hodin do  
areálu Vlčího dolu. Plakát s podrobnostmi najdete v tomto 
čísle Bludovanu.
 Pokud se nemůžete akce zúčastnit, a přesto nám chce-
te pomoci s rekonstrukcí, pak vaši pomoc uvítáme na 
čísle účtu našeho Spolku pro Kostelíček Božího Těla: 
1102096001/2700. 
Děkujeme za podporu, jíž si velmi vážíme.
PS: V polovině března také začaly práce na renovaci var-
han u kostelíčka Božího Těla. Byly demontovány a odvezeny 
k restaurování do speciální varhanářské dílny na Litovelsko. 
Práce na nich budou trvat dlouhé měsíce, ovšem v rukou 
profesionálů budou jako v bavlnce! Děkujeme, že jste v tom  
s námi a držíte nám palce.

Karel Směšný, Spolek pro Kostelíček Božího Těla, z. s.
foto: Karel Směšný

Začaly přípravné práce na obnově 
kapličky u kostelíčka

ZACHRAŇME KAPLIČKU U 
KOSTELÍČKA

NEDĚLE 3.4.2022 OD 14:00 KOUPALIŠTĚ VE VLČÍM DOLE

KAPLIČKA 
PANNY MARIE 1905

PŘI ÚNOROVÉ VICHŘICI POŠKODIL U KOSTELÍČKU BOŽÍHO TĚLA ZLOMENÝ KMEN 
STROMU KAPLIČKU PANNY MARIE Z ROKU 1905.

VLČÍ DŮL A SPOLEK PRO KOSTELÍČEK BOŽÍHO TĚLA VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVOU NA 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA VLČÍM DOLE VĚNOVANÉ POMOCI JEHO OPRAVĚ.

 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

 OBČERSTVENÍ PRO MALÉ I VELKÉ (PIVO, VÍNO, NEALKO, PÁREK V ROHLÍKU, HRANOLKY…).
PRO DĚTI BUDE V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ PŘIPRAVEN SKÁKACÍ HRAD.

NA MÍSTĚ MOŽNOST OPÉKÁNÍ VLASTNÍCH ŠPEKÁČKŮ.
PO CELOU DOBU NÁS BUDE PROVÁZET KAPELA THE REASON.

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

VEŠKERÝ VÝDĚLEK Z AKCE BUDE VĚNOVÁN SPOLKU PRO KOSTELÍČEK BOŽÍHO TĚLA ZA
ÚČELEM REKONSTRUKCE POŠKOZENÉ KAPLIČKY.

 P. S.: VAŠI POMOC JE MOŽNÉ ZASÍLAT TAKÉ NA ČÍSLO ÚČTU SPOLKU PRO KOSTELÍČEK BOŽÍHO 
TĚLA: 1102096001/2700. DĚKUJEME!

TĚŠÍME SE NA VÁS.

V sobotu 12. března 2022 jsme se sešli před naší klubovnou již  
v 6:45 (což bylo docela náročné a někteří přišli a ještě pořád  
téměř spali...) tak, abychom stihli vlak, který nám odjížděl  
z vlakové zastávky Bludov-lázně. Popojeli jsme do Rudy nad 
Moravou, kde jsme přestoupili a dojeli až na Ramzovou. 
 Zde jsme namazali běžky a vyrazili směr restaurace  
Paprsek, což byl náš cíl a zároveň naše motivace. Bohužel 
nám nepřály sněhové podmínky, takže jsme museli kousek jít 
pěšky s běžkami v ruce. Dorazili jsme na Černý potok, kde 
jsme si dali malou přestávku na napití a bylo rozhodnuto, že 
na Paprsek půjdeme přes Smrk. Jelikož ale byla zmrzlá stopa, 
tak většina z nás běžky sundala. Na Smrku jsme si dali sva-
činu a udělali skupinovou fotku. Nezdrželi jsme se zde však 
dlouho, protože celkem foukalo. 

Skautské běžky

 Po tom, co jsme museli jen 
stoupat a nést běžky v ruce, tak na 
nás čekal příjemný sjezd na Papr-
sek, kde jsme si dali zasloužený 
oběd. Po obědě se bylo potřeba 
rozhodnout, zda zvolit pohodověj-
ší trasu, ale s pozdějším spojem, 
nebo rychlejší trasu, která ale byla 
s dřívějším spojem. Nakonec jsme 
se rozhodli pro tu pohodovější tra-
su, která vedla přes okruh Pralinka, 
dále po magistrále na Císařskou 
boudu a do Ostružné na vlakové nádraží. Někteří z nás dojeli 
až na nádraží na běžkách po zbytcích sněhu, které ještě na 
polích zbyly, ale já běžky raději sundal. Na nádraží jsme  
dojedli svačiny a jeli vlakem spokojení domů.
Akce byla i přes špatné sněhové podmínky super. 

br. Matouš Kundrata – Matuš, 
foto: archiv Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov 

Zastupitelstvo a rada obce v březnu 2022 rozhodly, že 
na humanitární sbírku na pomoc Ukrajině, na kterou  
barbarským způsobem útočí ruská vojska, přispěje obec  
Bludov částkou 200.000 Kč.
 Starosta obce je součástí pravidelných schůzí krizové-
ho štábu, do něhož patří starostové šumperského obvodu. 
Obec je připravena v případě potřeby nabídnout ubytová-
ní v obecní nemovitosti pro lidi utíkající před válkou na 
Ukrajině. Zatím tato potřeba není, nicméně situace se může 
změnit každým dnem.
 K 21. březnu 2022 bylo v Bludově k pobytu přihlášeno 
11 azylantů z Ukrajiny, zřejmě v jednotlivých rodinách.

redakce

Bludovská pomoc Ukrajině
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Bludovští místostarostové

Zajímavosti z bludovské historie V.
Jak už je uvedeno na jiném místě tohoto čísla Bludovanu, 
od začátku letošního dubna má Bludov nového místostarostu. 
Využijme této příležitosti a podívejme se v tomto dílu zají-
mavostí z bludovské historie na to, kým byl tento post zá-
stupce hlavy obce zastáván v minulosti. Název této funkce 
se měnil nejvíc ze všech obecních orgánů. Nejprve – do roku 
1919 – to byl první radní, poté za první republiky náměstek 
starosty, v letech 1945–1948 náměstek předsedy MNV, v le-
tech 1948–1990 místopředseda MNV a od roku 1990 mís-
tostarosta.

Před rokem 1918
Z prvního půlstoletí existence obecní samosprávy nám pro 
většinu období zcela schází informace o tom, kdo starostu za-
stupoval. Prvního bludovského starostu Zdeňka Ottu Arnošta 
ze Žerotína (starostou 1850–1860) zastupovali při jeho časté 
nepřítomnosti v obci první radní sedlák Jáně a poté mlynář 
Petr Einaigl. Kdy se vystřídali, nevíme.
 Další zmínku o prvním radním máme až z let 1896–
1900, kdy starostu Jana Jáně zastupoval Jan Ston z čp. 40,  
v letech 1900–1903 byl prvním radním Pavel Březina z čp. 41, 
1903–1906 František Pelc z čp. 120. V letech 1906–1909  
starostu Františka Březinu zastupoval první radní Josef Jáně 
z čp. 353. Až na posledního zmíněného byli všichni zmínění 
první radní sedláci, J. Jáně byl advokátní solicitátor. Pro dal-
ších čtrnáct let opět nemáme žádné informace. 

První republika
Systém volby zástupců starosty, kterým se za první repub-
liky říkalo náměstek starosty, byl poměrně složitý. Jelikož 
mělo tehdy bludovské zastupitelstvo více než 24 členů (mělo 
jich 30), volilo dva starostovy náměstky. Jak je tehdy zastu-
pitelstvo volilo? Prohlásila-li před volbou starosty menšina 
zastupitelstva, která disponovala alespoň čtvrtinou mandátů, 
že si činí nárok na úřad druhého náměstka, volila ho sama 
nadpoloviční většinou. Ostatní členové pak volili starostu  
a prvního náměstka rovněž nadpoloviční většinou. Prohlá-
sila-li skupina disponující nejméně třetinou mandátů, že si 
činí nárok na funkci prvního náměstka, volila ho rovněž sama 
nadpoloviční většinou, ostatní členové volili starostu, případ-
ně i druhého náměstka. Předložilo-li nárok na druhého nebo 
prvního náměstka několik skupin, přiřkl se nárok nejpočet-
nější skupině a mezi skupinami o stejném počtu se rozhodlo 
losem. Samotnou volbu provedli členové patřičné volební 
skupiny většinou hlasů. Jednotlivé strany se mohly pro volbu 
sdružovat. V obcích, kde po volbě starosty a náměstka měl 
být volen pouze jeden člen obecní rady, zvolila tohoto člena 
ta skupina v obecním zastupitelstvu, která při volbě starosty 
a jeho náměstka vyšla naprázdno. Nebyla-li taková skupina 
nebo měla-li pouze jednoho člena, volil se třetí člen obecní 
rady nadpoloviční většinou přítomných. Rada tak byla vlast-
ně pouhou zmenšeninou zastupitelstva, kdy byla složena po-
dle poměrného principu. 
 Kdo dělal náměstky v prvním prvorepublikovém voleb-
ním období 1919–1923, nevíme. V roce 1923 byl starostou 
zvolen národní socialista obchodník František Krejčí, prvním 

náměstkem lidovec domkař Josef Zatloukal z čp. 92, druhým 
náměstkem sociální demokrat poštmistr Jan Mareš. Když 
se z Bludova v roce 1926 odstěhoval, vystřídal jej rovněž  
sociální demokrat železničář František Šimek z čp. 339  
(mimochodem ve stejném domě nyní bydlí nový bludovský 
místostarosta Roman Holinka).
 Vše se změnilo po volbách v roce 1927. Z vedení obce 
zcela vypadli lidovci, kdy se starostou stal národní socialista 
Alois Svozil, prvním náměstkem sociální demokrat Bohumil 
Dvořák a druhým náměstkem komunista Eduard Kolomaz-
ník. O čtyři roky později byl v roce 1931 zvolen starostou 
agrárník Petr Plod z čp. 101, prvním náměstkem lidovec 
Alois Neset z čp. 39 a druhým náměstkem národní socialista 
Jaroslav Poisl z čp. 165.
 V květnu 1938 se obecní volby v Bludově nekonaly, 
protože se strany v době zostřeného mezinárodního napětí 
dohodly, že postaví společně právě tolik kandidátů, kolik se 
rozdělovalo mandátů. Starostou zůstal lidovec Petr Zatloukal 
z čp. 136, který se jím stal už o rok dřív; jeho prvním ná-
městkem ředitel školy sociální demokrat Metoděj Kubíček  
a druhým náměstkem komunista František Vlk.
 Po Mnichovské konferenci byl v roce 1938 Bludov při-
členěn s celými Sudety do Reichu; obecní samospráva byla 
zrušena, přičemž převážnou většinu válečného období spra-
vovali Bludov němečtí starostové bez zastupitelstva a bez 
náměstků. 

Období 1945–1990
Konec druhé světové války nepřinesl obnovu obecní samo-
správy, ale centralizaci místní správy a ustavení místních 
národních výborů, které byly státními orgány, jež podléhaly 
národním výborům vyššího stupně. Navíc až do roku 1954 
nebyly ani jejich orgány přímo voleny. Vznikly nejprve jako 
revoluční orgány, jež se postupně samy obměňovaly, od roku 
1948 pak o jejich složení rozhodovala přímo KSČ.
 Předsedou hned prvního poválečného MNV Bludov byl 
ředitel školy, sociální demokrat Václav Blažek z čp. 416. 
Jeho prvním náměstkem byl v prvních týdnech rovněž  
sociální demokrat Ing. Karel Holoubek, po něm komunista 
Jan Vařeka z čp. 184. V září 1945 se stal prvním náměstkem 
předválečný starosta, lidovec Petr Zatloukal. V květnu 1946 
se konaly parlamentní volby a podle jejich výsledku měly 
být upraveny i místní národní výbory. V Bludově ve volbách 
zvítězili lidovci s 39 % hlasů; přesto zůstal předsedou MNV 
sociální demokrat Karel Hrycaj a Petr Zatloukal, jako lídr li-
dovců, zůstal prvním náměstkem. Druhým náměstkem se stal 
komunista Eduard Kolomazník (byl jím už v letech 1927–1931). 
 29. února 1948 proběhla bludovská verze komunistického 
převratu, nepohodlní členové byli vyřazeni z MNV, v čele 
s Petrem Zatloukalem. Od té doby se také změnila titulatu-
ra, přestal se používat termín náměstek, namísto toho místo-
předseda MNV a byl už jen jeden. Od července 1949, kdy 
se stal novým předsedou MNV František Hamal z čp. 579, 
stal se novým místopředsedou František Šimek z čp. 417 (byl  
druhým náměstkem starosty již v letech 1926–1927). Od 
této doby až do roku 1990 byli předsedové, místopředsedové  
a tajemníci MNV členy KSČ.
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Když se v roce 1954 stal F. Šimek předsedou MNV,  
novým místopředsedou se stal Vladislav Pavlík z čp. 42. Po 
volbách 1957 byl V. Pavlík jako místopředseda vystřídán 
Aloisem Směšným z čp. 110. Pro léta 1960–1971 opět ne-
víme, obecní kronika jména místopředsedů MNV nezazna-
menává.
 V roce 1971, kdy se novým předsedou MNV stal Karel 
Plíhal, místopředsedou se stal Lubomír Skokan z čp. 520, 
který jím byl s výjimkou roku 1976 až do roku 1986. Když 
se na začátku roku 1976 sloučil Bludov s Chromčí a Vyšeho-
řím, sloučily se i jejich MNV. Tehdy zůstal předsedou Karel 
Plíhal, ale novým místopředsedou se stal chromečský Josef 
Hudos. Ten jím byl jen jedenáct měsíců do listopadových vo-
leb 1976, kdy se posunul na místo tajemníka MNV a místo-
předsedou se opět stal Lubomír Skokan.
 Ke změně pak došlo až v roce 1986. Tehdy byl ve funkci 
předsedy potvrzen Josef Hudos (byl jím od roku 1981, kdy 
vystřídal K. Plíhala) a místopředsedou se stal Josef Krejčí  
z čp. 693. Ten jím zůstal i po změně na pozici předsedy 
MNV, kdy v roce 1988 nahradila Jaroslava Křížová Josefa 
Hudose. Další změna už se ale dotkla i místopředsedy. Po 
listopadových událostech 1989 rezignoval Josef Krejčí a po 
kooptacích několika nových členů MNV byl v březnu 1990 
na více než půl roku do podzimních voleb novým místo-
předsedou MNV zvolen JUDr. Josef Sedláček z čp. 461, 
reprezentant předtím vzniklé Strany zelených a Občanského  
fóra.

Po roce 1990
Po prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990 
začal platit nový obecní zákon, který pro hlavu obce vrátil 
označení starosta a nově zavedl pro jeho zástupce označení 
místostarosta. Těch může mít obec víc, nicméně Bludov měl 
zatím vždy jen jednoho. Volen je stejně jako starosta a čle-
nové rady nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva.
 Volby v roce 1990 vyhrála široká protikomunistická  
koalice Občanského fóra, Strany zelených, Československé 
strany lidové a Československé strany socialistické. Starostou 
byl zvolen zmíněný JUDr. Josef Sedláček, lídr Zelených, prv-
ním místostarostou v dějinách Bludova Mgr. Vladimír Vlček  
z čp. 586, který zastupoval OF, později ODS. Tak to zůsta-
lo až do roku 1998. V letech 1998–2002 dělal J. Sedláčkovi 
místostarostu Ing. Pavel Ston z čp. 656 (ODS).
 Poté, co byl po volbách 2002 místostarosta Ston zvolen 
starostou, rok (do listopadu 2003) byl uvolněným místosta-
rostou Ing. František Březina z čp. 104 (ČSSD). Od prosince 
2003 do voleb 2006 byl místostarostou Ing. Jaroslav Balhar  
z čp. 544 (KDU-ČSL).
 I všichni další místostarostové zastupovali starostu  
Stona.V letech 2006–2010 a 2014–2022, tedy necelých dva-
náct let jím byl Ing. Josef Ťulpík z čp. 540 (ODS), v letech  
2010–2014 Ing. Milan Klimeš z čp. 63 (tehdy nezávislá listina 
Za občana a přírodu). Od 1. dubna 2022 je místostarostou Bc. 
Roman Holinka z čp. 339 (ODS).

Přehledný soupis prvních radních / náměstků / 
místopředsedů / místostarostů, jejichž jména známe:

sedlák Jáně, první radní (1850–?)
Petr Einaigl, první radní (?–1860)
Jan Ston, první radní (1896–1900)
Pavel Březina, první radní (1900–1903)
František Pelc, první radní (1903–1906)
Josef Jáně, první radní (1906–1909) 
Josef Zatloukal, první náměstek (1923–1927)
Jan Mareš, druhý náměstek (1923–1926)
František Šimek, druhý náměstek (1926–1927)
Bohumil Dvořák, první náměstek (1927–1931)
Eduard Kolomazník, druhý náměstek (1927–1931)
Alois Neset, první náměstek (1931–1938)
Jaroslav Poisl, druhý náměstek (1931–1938)
Metoděj Kubíček, první náměstek (1938)
František Vlk, druhý náměstek (1938)

Ing. Karel Holoubek, první náměstek (1945)
Jan Vařeka, první náměstek (1945)
Petr Zatloukal, první náměstek (1945–1948)
Eduard Kolomazník, první náměstek (1946–1949)

František Šimek, místopředseda MNV (1949–1954)
Vladislav Pavlík, místopředseda MNV (1954–1957)
Alois Směšný, místopředseda MNV (1957–1960)
Lubomír Skokan, místopředseda MNV  
(1971–1976, 1976–1986)
Josef Hudos, místopředseda MNV (1976)
Josef Krejčí, místopředseda MNV (1986–1989)
JUDr. Josef Sedláček, místopředseda MNV (1990)

Mgr. Vladimír Vlček, místostarosta (1990–1998)
Ing. Pavel Ston, místostarosta (1998–2002)
Ing. František Březina, místostarosta (2002–2003)
Ing. Jaroslav Balhar, místostarosta (2003–2006)
Ing. Josef Ťulpík, místostarosta (2006–2010, 2014–2022)
Ing. Milan Klimeš, místostarosta (2010–2014)
Bc. Roman Holinka, místostarosta (od 2022)

Známe tedy jména 31 zástupců starosty či předsedy národ-
ního výboru. Tento post dosud nikdy nezastávala žena. Za-
tímco starostové/předsedové byli vesměs původem bludovští 
rodáci, u jejich zástupců už to zdaleka neplatí: více než tře-
tina (12) z nich z Bludova nepocházelo. Od roku 1990 mají 
všichni místostarostové vysokoškolské vzdělání; ze sedmi 
polistopadových místostarostů byli čtyři zvoleni za ODS, ze 
třiceti dvou polistopadových let je místostarosta za tuto stra-
nu dvacet čtyři let. Pomineme-li období komunistické vlády, 
místostarostové/náměstci byli také z řad lidovců, sociálních 
demokratů, komunistů a národních socialistů. Jen jednou byl 
místostarosta za nezávislou kandidátku (M. Klimeš). Čtyři 
zástupci hlavy obce vykonávali úřad v časově oddělených 
obdobích, s nějakou přetržkou (F. Šimek, E. Kolomazník,  
L. Skokan, J. Ťulpík). Ze známých místopředsedů/náměst-
ků/místostarostů bludovské historie jimi byli nejdelší dobu  
L. Skokan (téměř 15 let) a J. Ťulpík (téměř 12 let).

Stanislav Balík ml.
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Vzpomínka

Dne 23. dubna 2022 uplyne smutné 5. výročí 
úmrtí naší drahé a milované maminky, babičky  
a prababičky paní

Jiřiny Divišové
S láskou a úctou vzpomínají dcery a syn  
s rodinami, vnoučata. Zůstává stále v našich 
srdcích. 

POZVÁNKA
na akce KD v dubnu 2022
7.4.    17:00  Bezpečný pohyb v dopravě – beseda  /obecní klub/
9.4.    16:00  Jak víla Modrovláska splnila tři přání pohádka pro děti /KD/
12.4.  17:15   Mimořádné události a krizové situace /obecní klub/
17.4.  18:00  Kateřina Potocká (klavír) – koncert KPH  /obecní klub/
21.4.  17:00  Můj koníček – zahájení výstavy /KD/
22.4.  18:00  Vojta Kiďák Tomáško – folkový koncert /KD/

Kulturní dům Bludov uvede v měsíci dubnu opět pohádku pro 
děti. V sobotu 9. dubna v 16 hodin se odehraje pohádkový  
příběh z lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, 
ale i křehké bytosti. Pohádku s názvem Jak víla Modrovláska 
splnila tři přání přiveze CziDivadlo Praha.
 Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a při-
způsobit její zákony svým přáním? A co když si se vzácnými 
dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? 
O tom vypráví naše pohádka.
 Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chystá past na Zajíčka 
Ušáčka a jeho hubatá žena Anděla chodí ráda do lesa na hou-
by. Přesto, že se mají rádi, často se dohadují, protože si každý 
prosazuje jenom to své.  Nevěří, že se s pohádkovými bytostmi 
opravdu mohou setkat a také nevědí, že se jejich přání mohou 
snadno vyplnit. A tak, ve chvíli, kdy do jejich života vstoupí 
kouzelná moc víly Modrovlásky, začíná příběh plný nečekaných 
událostí. Veselá pohádka přináší ponaučení, zamyšlení a lido-
vou moudrost. Věříme, že rozpustilé situace, o které není nouze,  
rozesmějí malé i velké diváky.
Vstupné činí 60 korun, děti do tří let mají vstup zdarma. 

V dubnové pohádce se diváci dozví  
Jak víla Modrovláska splnila tři přání

   Dne 12. dubna 2022 vzpomeneme 
nedožitého 70. výročí svatby manželů 
Zory a Jaroslava 
Fričových.
Vzpomíná rodina.

Moji mili Blodováci!
Sotva sme oslavile svatyho Josefa a přichod prvního jarního dňa, 
ož se nám bléži ten velké deň, naša slavná blodovska póť ke 
svatymu Jiři. Pro te, keři možno nevijó, gde sa svaté Jiři vobje-
vil,  připomeno enom tak krátko, jak sa legenda veprávi. Sv. Jiři  
sa narodil vokolo roka 270 po Kristu, snaď nekde v dnešním  
Torecko. Ož jako mladé sa stal vojákem a slóžil cisařovi Diokle-
ciánovi jako vosobni strážca. Asi sa osvědčil, protože bel povy-
šené na Tribuna a do rytiřskyho stavu. Potem sa v ňom cosi zlo-
milo a misto pronasledovani křesťanu stal sa jejich vochráncom, 
vše, co měl, pré rozdal chudém, začal veznávat křesťanstvi jako 
velké vyznavač Kristova očení. Za to ho cisař Dioklecián dal 
mučit, lámat kolem, dokonca ho pré hodile do nehašenyho váp-
na! Nic nepomohlo, sv. Jiři sa nedal a tak ho ten cisař Diklecián 
nechal 23.dubna v roce 303 popravit mečem. Hrob mu ochystale 
v Lyddě, kde pozďéž postavile baziliko a pótnici sa sem chodile 
modlit. A jak sa sv. Jiři dostal ke drakovi, se kterym je tradičně 
vyvobrazován? Pré nějaké drak pojídal živy oběti, a jednó přešla 
řada na princezno. To ale náš sv. Jiři nedovolil a draka zabil. Vod 
té dobe je na vobrazech a sochách vyvedené s kopim a umiraji-
cim drakem. Dneska je jmino Jiři moc voblibeny – asi 300 tisíc 
našich vobčanu je má za vlastní.
 Tož si  mili Blodovaci, užite pótě, ať ste Jiři nebo ne,  vemte 
děcka na kolotoč a podle přislovi:
 „Na svatyho Jiři prodej bote a kup si note, jaro je tade!“ sa 
vydéte take do přirode nebo za kulturó.

 Váš O.B. 
Ímejl: okolobludova@gmail.com

Okolo Blodova... duben 2022

   Dne 28. března 2022 uplynulo 20 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil příkladný skautský vůdce 
a dobrý člověk, bratr

František Pecháček – Bručoun
Skautské myšlence obětoval mnoho práce a úsilí 
a i díky němu v Bludově stále žije. Za vše děkují  
a nezapomínají skautky a skauti z Bludova.
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Bludovská pouť ke cti sv. Jiří
v neděli 24. dubna

program v kostele
  9:00 - Slavnostní mše sv.

14:30 - Svátostné požehnání
14:00 - 17:00 Prohlídka věže 

Více než tři desítky sběratelů a nadšenců, kteří se věnují  
nějakému koníčku, se přihlásily na výstavu Můj koníček. Jejich 
sbírky a výrobky mohou návštěvníci obdivovat od 21. dubna, 
kdy bude výstava v 17 hodin zahájena. Slavnostní odpoledne 
doplní rozšíření rekordu pana Karla Adama v počtu přítisků  
poštovních známek s motivem Bludova.
 Stejně jako v předchozích letech převažují ruční práce. Ale 
i ty se vyznačují rozmanitostí zpracování, výběrem materiálu  
a tvůrčím duchem převáženě autorek – žen. Mezi vystavenými 
exponáty mohou návštěvníci obdivovat mimo jiné dřevořezby, 
lízátka, preparovanou zvěř, papírové dekorace a vánoční ozdo-
by, kraslice, lastury a mušle a mnoho dalších zajímavých sbírek, 
kterým se lidé v Bludově a okolí věnují ve svém volném čase. 
 Výstava bude přístupná v provozní době Kulturního domu 
Bludov, o víkendech od 13 do 17 hodin, a to do 5. května. 
Vstupné je dobrovolné. 

Výstava Můj koníček

Velikonoční 
bohoslužby 
v kostele sv. 
Jiří v Bludově 

14.4. Zelený čtvrtek   
- 17:00 MŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE 
14.4. Velký pátek    
- 12:00 KŘÍŽOVÁ CESTA  u kostelíčka Božího Těla
- 17:00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 
16.4. Bílá sobota   
- od 6:00 do 14:00  modlitba u Božího hrobu 
- 19:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE 
17.4.  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
- 8:45 Slavnostní mše sv. s požehnáním pokrmů
18.4.  Velikonoční pondělí - 8:45 mše sv.

Životní jubileum slaví trampský a folkový písničkář Vojta  
Kiďák Tomáško. Do svého narozeninového turné zařadil i Bludov. 
V pátek 22. dubna zde od 18 hodin rozezní své skladby písnič-
kář a skladatel, který získal v osmdesátých letech Zlatou Portu  
a dvakrát Autorskou Portu. 
 „Představím svůj recitál a věřím, že se posluchačům bude  
líbit a alespoň na chvíli zapomenou, že je něco trápí, že svět 
ještě není takový, jaký bychom si přáli mít. A proto dám písnič-
ky o radosti, přátelství, naději a lásce,“ vzkazuje návštěvníkům 
koncertu písničkář Vojta Kiďák Tomáško.
Koncert se uskuteční ve velkém sále. Vstupenky budou v před-
prodeji od 1. dubna za 100 korun.  

-bh-

Písničkář Tomáško přiveze 
narozeninový recitál

Kulturní dům Bludov | 22.4.2022 | 18:00
Vstupné 100 Kč
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KPH přivítá mladou klavíristku

Aktuální témata přinesou dubnové besedy, které připravil 
Kulturní dům Bludov. První z nich reaguje na začínající cykli-
stickou sezónu. Ta druhá reflektuje aktuální události na Ukra-
jině, které se mohou týkat každého z nás. 
 Ve čtvrtek 7. dubna představí krajský koordinátor BESIP 
Miroslav Charouz zásady bezpečného aktivního pohybu  
v dopravě se zaměřením na seniory. Beseda je však určená 
všem, kteří se aktivně pohybují v dopravě, tedy chodcům,  
cyklistům, vyznavačům elektrokol či elektrokoloběžek.  
Návštěvníci si osvěží povinnou výbavu na kole, základní pra-
vidla, ale také se dozví nejčastější příčiny nehod a na co si nej-
více dávat pozor při jízdě na výlety, do přírody i do obchodu.  
Beseda začne v 17 hodin. Vstup je volný.
 Druhá beseda s názvem Mimořádné události a krizové  
situace se uskuteční v úterý 12. dubna od 17.15 hodin a rea-
guje na řadu dotazů a obav ze strany občanů v dnešní nejisté 
době. Téma civilní obrany a civilní ochrany bylo mnoho let 
odsunuto na vedlejší kolej. V kontextu s událostmi posled-
ních týdnů však opět nabývá na významu. Základní informa-
ce a orientaci v civilní ochraně (civilní obraně) přednese Jiří 
Skrbek, člen Československé obce legionářské ze Šumperka. 
Obsahem besedy budou také úkryty, varování, evakuace, pře-
žití nouze, ochranné masky a další individuální ochrana. Akce 
bude bez vstupného. 

Duben láká na zajímavé besedy. Jedna  
se věnuje dopravě a druhá civilní obraněMladá klavíristka Kateřina Potocká vystoupí v Bludově  

17. dubna v rámci KPH Bludov. Velikonoční neděli tak 
zpestří koncert umělkyně zařazené na Listinu mladých 
umělců. Vystoupení se uskuteční v 18 hodin v Obecním  
klubu Bludov. 
 Hře na klavír se Kateřina Potocká začala věnovat ve 
čtyřech letech na soukromé ZUŠ v Havlíčkově Brodě  
u Blanky Skálové. Ve studiu pokračovala na Konzervatoři  
P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Mar-
tiny Schulmeisterové, Ph.D. (2012–2018). Od roku 2018 je 
posluchačkou JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové. 

Již v dětství se zúčastnila mnoha klavírních soutěží. První 
ceny si odnesla ze soutěží Karlovarská růžička, z Celostát-
ní soutěže ZUŠ, opakovaně ze soutěže Prague Junior Note. 
Byla úspěšná také na soutěžích Amadeus,Virtuosi per musi-
ca di pianoforte nebo na soutěži Vítězslava Nováka. Během 
studia na konzervatoři získala v roce 2014 1. cenu a titul ab-
solutního vítěze na soutěži Pro Bohemia a zvítězila v Mezi-
národní klavírní soutěži Vítězslava Nováka v Kamenici nad 
Lipou. Dále obdržela 2. cenu na Soutěži Nadace B. Martinů 
v Praze (2015), 2. cenu na soutěži „Pianotalents“ Miláno, 
Itálie (2013), nebo 3. cenu na Mezinárodní smetanovské  
klavírní soutěži v Plzni (2016). 
 Během studia na JAMU získala další ocenění – 1.cenu 
na mezinárodní soutěži Anemos a 2.cenu na soutěži Youth 
Academy Award (2019). V témže roce zvítězila také na me-
zinárodní soutěži v Klosterneuburgu (Vídeň). Mezi její po-
slední úspěchy patří 1. ceny získané v r. 2021 na soutěžích 
Val Tidone, Citta di Barletta a Lams Matera Award (Itálie). 
Soustavně se věnuje rovněž komorní hře, od roku 2019  
působí na konzervatoři v Pardubicích v oblasti klavírního 
doprovodu.
Vstupné na velikonoční koncert KPH činí 60 korun. 
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Právě výběr z nejslavnějšího díla bludovského rodáka 
malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara ozdobí v květnu nově 
venkovní Galerii Adolfa Kašpara. Připomeneme si tak 
120 let vzniku ilustrací knihy, která bezesporu patří do 
zlatého fondu české kultury, a to jak v oblasti literární, 
tak i v oblasti výtvarné. Vernisáž nové expozice se usku-
teční v sobotu 22. května.
Počátkem května letošního roku uplyne 120 let od okamžiku, 
kdy byl na kolektivní výstavě studentů pražské Akademie vý-
tvarných umění prezentován soubor ilustrací ke knize Babič-
ka. Jejich autorem byl tehdy pětadvacetiletý bludovský rodák 
Adolf Kašpar. S nápadem na vydání knihy Boženy Němcové 
přišel Jan Vilím, místopředseda České grafické společnos-
ti Unie. V jeho edičním plánu, který měl za úkol propagaci 
nově zřízeného podniku, stálo vydání Babičky od počátku 
na prvním místě. Výběr Kašpara jako jejího ilustrátora však 
už tak jednoznačný nebyl. Své schopnosti sice osvědčil už 
v roce 1902, kdy pro Unii ilustroval knihu Pražské ghetto, 
avšak význam „Obrazů venkovského života“, připomínka 
40. výročí úmrtí jejich autorky i klíčová role publikace coby 
reklamního produktu, to vše generovalo jistou skepsi. Nejen  
u Vilíma.  Na vině byl autorův nízký věk, malé zkušenosti,  
a ne příliš silné sebevědomí. Kašpar si to velmi dobře uvědo-
moval. Úkolu se proto sice zhostil, ale současně jej až úzkost-
livě tajil.  Tato sebekritičnost ho však přivedla k ohromnému 
pracovnímu nasazení a položila základy jeho pozdější ilustrá-
torské praxi. Dalo by se říct, že celá geneze ilustrací k Babič-
ce představuje model pro pochopení podstaty Kašparova tvůr-
čího procesu jako takového. Musíme si uvědomit, že Něm-
cová popisuje události, které se odehrály někdy na přelomu  
30. až 40. let 19. století. Ilustrovat je, to pro Kašpara zna-
menalo vizuálně rekonstruovat svět patřící minulosti. Podni-
kl proto celkem tři studijní cesty do míst, kde se děj knihy 
odehrává. Poprvé v prosinci 1901 a poté v květnu a srpnu 
1902. Každá další cesta znamenala posun k detailnějšímu  

V květnu zahájí nová výstava. Babička Adolfa Kašpara

Vizualizace proměny prostoru Galerie Adolfa Kašpara

Velkou proměnou prochází v posledních letech prostor, který 
v minulosti nesl název Park pionýrů. Obě strany silnice se 
stávají centrem setkávání, a to nejen při čekání na autobus. 
Procházející zdejší solitérní objekty nutí k nahlédnutí, a snad 
i k zamyšlení. 
 Lavice rodáků připomíná významné osobnosti spojené s 
Bludovem. Galerie Adolfa Kašpara zase přiměje kolemjdoucí 
prohlédnout si vystavená vizuální díla. Někdo si jen tak sed-
ne, někoho zaujme prostor více a jiného méně. Ale to, co nás 
i naše děti obklopuje, to nás také kultivuje, vytváří estetické 
vnímání krajiny, prostoru i zastavěných ploch. 
 Jedním z takových proměn je nová výstavba autobusové 
zastávky, která vyroste na místě zastávky stávající v prostoru 
mezi pizzerií a Galerií. Tento nový objekt bude mít kromě 
funkce autobusové zastávky také funkci kulturně a výtvarně 
relaxační. Vytvořený prostor s posezením, který bude běžně 
sloužit cestujícím, může být v době vernisáží galerie promě-
něn na koncertní síň, příležitostně také sloužit dětem k nej-
různější výtvarné činnosti.

Proměny u Galerie Adolfa Kašpara

poznání prostředí, jeho tradic a historie. Kašparova ilustrátor-
ská tvorba se stala vizuální paralelou etnografického a kultur-
ně historického badatelství, které ji u něj vlastně vždy před-
cházelo. Své poznatky z terénu prohluboval studiem materiálu 
z knihoven a muzeí. Systematicky si budoval ohromnou zá-
sobu obrazových elementů, které dovedl skvěle komponovat. 
Během necelého roku vzniklo více než 110 ilustrací různého 
formátu i technik, jejichž originály jsou dnes uloženy  
v Památníku národního písemnictví. Uvědomělost a metodič-
nost příprav stála konečně i za velkým úspěchem těchto prací. 
Zásadní bylo kratičké laudatio J. V. Myslbeka, které připsal 
k originálům vystaveným na shora vzpomínané výstavě. To 
o autorových kvalitách definitivně přesvědčilo i Jana Vilí-
ma. Změnil publikační plán a nechal podstatně navýšit celý  
náklad Babičky. Kniha byla dokončena v prosinci roku 1902. 
Vyšla v následujícím roce a po zásluze sklidila velký ohlas 
mezi odbornou veřejností i u laických čtenářů.

Lukáš Koval, kurátor výstavy 

 Objekt zastávky bude tvořit oválný základ zhruba dvoj-
násobné dnešní plochy, zastřešen zelenou střechou s vegeta-
cí, kterou prochází dřevěný tubus výšky cca 6 m, nasvětlený 
po celém obvodu. V tubusu bude umístěno ve spodní a horní 
části naproti sobě zrcadlo, které nám sice neodpoví, že jsme 
nejkrásnější, ale upozorní na nekonečno, které nás obklopuje.

Barbora Haušková

Bludovan 8
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www.dormerpramet.com

HLEDÁME
34 500 Kč
měsíčně po zaučení

SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

O benefitech si u nás rozhoduješ sám
- my ti na ně dáme každý rok 20 000 Kč

www.pracujtepronejlepsi.cz- p
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Jako každoročně i letos v zimě jsme přikrmovali bludovské  
ptáčky zpěváčky. Na trase od zámku Gryngletem, biokoridorem 
pod Brusnou a kolem Brusinky dolů po mezích zpět k p. Marii 
máme celklem 24 krmítek. Díky dotaci obce z podpůrných  
programů obce máme dostatek slunečnicových semínek. Někdy 
je cestou třeba něco opravit, jindy sbíráme odpadky po neukáz-
něných turistech. 
 Naše zimní „vycházky“ jsou dost náročné. Každotýdenní  
batoh plný slunečnicových semínek je pěkná zátěž. Rádi bychom 
přivítali na příští zimu další zdatné pomocníky.

ZO ČSOP Bludov
foto: Jana Holinková, Bohuslav Straka

Zimní přikrmování

Každý den máme, my Bludováci, před sebou letošní kalendář, 
kde naše školní generace září svou neotřelou představivostí  
s vtipnými obrázky starých a moudrých přísloví. Jeden obrá-
zek k zařazení by se tam mezi těmi ostatními  mohl také vejít, 
a to s příslovím uvedeným v titulku: Kdo pozdě chodí.. atd. 
Zde onen námět: 
Zákazník stojící po ránu před už poněkud vyprázdněným  
regálem pečiva v jednom místním obchodě. U jeho pusy je 
bublina „dneska už vám další pečivo nedovezou?“ Bublina 
prodavačky je o něco větší, s textem téměř hubatým „máte 
vstávat dřív“. Tato vtipná marketingová odpověď zaznívá zde 
svou vlastní opakovanou ozvěnou. Zejména v sobotu – tako-
výto bublinkový text mohl by viset nade dveřmi onoho ob-
chodu jako reklamní slogan. Nabízí  se zde srovnání s úsluž-
ností našich Vietnamců v jejich prodejnách. Ostatně, o úrovni 
obsluhy v tom širém světě máme po třiceti letech svobody své 
vlastní zkušenosti.
 Má se končit povzbudivě. Tož, správa naší obce je natolik 
všestranná, že pamatuje i na případnou zapomnětlivost svých 
občanů. Kalendář PŘÍSLOVÍ NAPOVÍ 2022 je pro tento účel 
skvělým důkazem a současně i taháčkem. Takovým tím, co 
jsme na malém papírku nosívali ke školním písemkám. Pro 
současné nákupy u nás v obci mohl by takový taháček  obsa-
hovat text „DNES JE SOBOTA – POKUD CHCEŠ I PREC-
LÍKY – JDI SI RADĚJI  NAKOUPIT K VIETNAMCŮM“. 
Ale možná, že zde jde o čistě familierní vztah v přátelské 
obci, kde taška, ne zcela naplněná pečivem dle původního 
záměru nakupujícího, je jen malou daní za doposud trvající 
blahobyt.
 To s vědomím, že v dramatu současného světa může pro 
mnohé z nás být povzbuzením skutečnost, že naše obec má 
výkonnou a spolehlivou správu, abychom přestáli ten součas-
ný civilizační otřes co nejlépe. Pro odlehčení patosu v tomto 
posledním souvětí je dobré mít před sebou, nejlépe po ránu, 
letošní Bludovský kalendář 2022.  Díky za něj :-)  

Roman Žalio

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí  
aneb Humor je kořením života

Postní dobu, která nám před časem nastala, provází jedna  
původem západoslovanská lidová tradice, která ožívá na Smrt-
nou neděli. Vynáší se totiž tzv. „smrtka“ a tím definitivně končí 
zima a začíná jaro. Symbolem „smrtky“ je slaměná figura oble-
čená v ženských šatech, známá pod různými jmény, jako např. 
Morana, Morena, Mařena, Marzana, Smrt, Smrtka či Smrtholka. 
My jsme se však s dětmi už jara nemohli dočkat, tak jsme se 
všichni společně vydali už v pátek 18.3.2022 slavnostním prů-
vodem za zpěvu písniček a s použitím rytmických hudebních 
nástrojů k potoku, kde jsme tento symbol zimy, nemocí, dlou-
hých temných nocí a všeho, co lidem škodí, hlasitou říkankou  
vyprovodili a slavnostně v místním potoce utopili. Tento den 
nám přálo i počasí, takže jsme si to s dětmi mohli užít a budeme 
se těšit na příští rok, až si tuto leckde zapomenutou lidovou  
tradici budeme znovu připomínat.

Za kolektiv MŠ zpracovala Bc. Eva Divišová DiS.
foto: archiv MŠ Bludov

Vítání jara
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Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do MŠ Bludov 
pro školní rok 2022/2023,  který se bude konat ve středu 4. 5. 
2022 od 8 – 15 hodin.

Zákonní zástupci k zápisu do MŠ doloží:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz
• vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání
• lékařem potvrzené vyjádření o zdravotním stavu dítěte 
  a prodělaném očkování dle očkovacího kalendáře

Zápisu do MŠ bude předcházet „Den otevřených dveří“ 
27. 4. 2022 od 8 do 12 hodin. 
Vy i Vaše děti budete mít možnost seznámit se s prostředím 
MŠ a jejími zaměstnanci. V tento den obdržíte, v případě zá-
jmu, přihlášku k předškolnímu vzdělávání a další potřebné 

Pozvánka na zápis dětí do MŠ Bludov dne 4. 5. 2022

formuláře. Veškeré informace k zápisu do MŠ budou s dosta-
tečným předstihem vloženy na webové stránky školy.

Těšíme se na společné setkání.

ZŠ Bludov

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
 Vás zve k

ZÁPISU do 1. ročníku
pro  školní rok 2022/2023

Zápis dětí  do 1. ročníku bude probíhat v úterý 12. dubna 
2022 od 9:40 do 17:00 hodin ve staré budově školy. 

Veškeré aktuální informace k průběhu zápisu najdete  
na stránkách školy: www.zsbludov.cz 

Soutěž v anglickém jazyce
Po delší pauze způsobené situací v souvislosti s onemocněním 
Covid 19, si žáci základních škol šumperského okresu měli opět 
možnost porovnat své dovednosti v anglickém jazyce během kon-
verzační soutěže. Nejprve proběhlo začátkem března školní kolo 
ve dvou věkových kategoriích, z nichž vítězně vyšla v kategorii 
6.–7. tříd Sofie Stonová, druhé místo obsadila Natálie Šedá a na 
třetím místě skončil Václav Sedláček. V kategorii 8.–9. tříd, kte-
rá byla velmi vyrovnaná, zvítězila Tereza Holinková, na druhém 
místě byl Dominik Sedláček a třetí místo obsadil Daniel Janošek. 
V okresním kole se pak Tereze Holinkové podařilo krásné umís-
tění na 6. místě a Sofie Stonová obsadila 9. místo. Oběma dívkám 
gratulujeme a děkujeme za zdařilou reprezentaci naší školy. 
    Zdeňka Kulhajová 

Lyžařský výcvik 1. – 5. ročníku
Ve dnech 1. – 2. března 2022 se díky příznivým sněhovým pod-
mínkám podařilo zorganizovat tradiční lyžařský kurz v Koutech 
nad Desnou v lyžařském areálu Kareš. Byl určen pro všechny 
zájemce bez ohledu na lyžařské dovednosti. Celkem se kurzu  
zúčastnilo 92 žáků a dle ohlasů u většiny zúčastněných splnil 
očekávání. 
 Děkuji všem, kteří se na hladkém průběhu kurzu podíle-
li. Chci poděkovat i tatínkovi našeho prvňáčka, panu Mackovi,  
který ve svém volném čase přijel za námi a odborně dětem  
popovídal o bezpečnosti na svahu a možných úrazech  
s názornou ukázkou.
 Irena Dokoupilová 

ŠKOLNÍ SBĚR PAPÍRU BUDE !
Tradiční jarní sběr papíru do přistaveného kontejneru 

se uskuteční 16.5.2022 – 20.5.2022. 
Bližší informace naleznete v příštím čísle Bludovanu.
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„Superfarmář“ ve školní družině
Že nevíte, co to „Superfarmář“ je? Je to hra, která má svou fas-
cinující historii. Vznikla v období druhé světové války a jejím 
autorem je významný matematik Karol Borsuk. Pravidla hry jsou 
svým způsobem jedinečná. Hra procvičuje počty, předvídavost, 
učí děti strategickému myšlení, plánování i odhad rizika, což jsou 
dnes mimořádně užitečné dovednosti. 
 V družině jsme uspořádali mezi druháčky turnaj v „Superfar-
máři“, zúčastnilo se ho 24 dětí a tady jsou výsledky:
1. místo Michael Muroň 2.A
2. místo Terezka Kubíčková 2.A
3. místo Lea Holinková 2.B
 Soňa Nikolovová, vychovatelka ŠD

foto: archiv ZŠ Bludov

Recitační soutěž
Letos proběhl další ročník školního kola recitační soutěže pro 
žáky 1. stupně. Nejprve si všichni žáci museli sami nebo za po-
moci učitelek vybrat básničku a naučit se ji nazpaměť. Poté ji 
odrecitovali ve svých třídách před svými spolužáky a teprve pak 
se mohli zúčastnit kola školního. To se konalo 15. února 2022. 
Před porotou se toho dne vystřídalo mnoho recitátorů, kteří krás-
ně přednesli svou báseň a zasloužili si velký potlesk publika.  
A tady jsou jména výherců: 
1. ročník:  1. Filip Směšný, 2. Teodor Kulhaj, 
  3. Barbora Kolčavová
2. ročník:  1. Monika Indrová, 2. Karin Krystková, 
  3. Patrik Hejl
3. ročník:  Tereza Píšková
4. ročník:  1. Adéla  Lümelová, 2. Táňa Hájková, 
  3. Eva Albrechtová
5. ročník:  1. Šárka Janíčková, 2. Eva Pavelková, 
  3. Thea Březinová
     Blanka Pavelková

Psaní všemi deseti
V tomto školním roce se nově otevřel kroužek Psaní všemi deseti 
pro žáky 5. – 7.  ročníku. Cílem zájmového útvaru je naučit žáky 
hmatově ovládat klávesnici, čili psát naslepo všemi deseti, a tím 
pracovat s počítačem efektivně a soustředěně, zkrátka šetřit si čas. 
Zautomatizování psaní všemi deseti navíc žákovi umožní lépe se 
soustředit na pravopisné jevy i obsah textu. Náplň kroužku je 
proto vhodná také pro dysgrafiky a dyslektiky.
 Jedno lednové odpoledne bylo věnováno projektu. Jeho náplní 
bylo poznání aplikace Formuláře Google, programu LibreOffice 
Calc a zdokonalování se v psaní na klávesnici. Na začátku jsme 
přivítali paní Stanislavu Holinkovou, pracovnici místní knihovny. 
Společně jsme si představili knihu anglického spisovatele Davida 
Williamse Pan Smraďoch. Následovalo průběžné čtení úryvků 
první kapitoly, kdy žáci souběžně na počítači vyplňovali pracovní 
list. Bez problémů dokázali také vyplnit křížovku. Jak už sám 
název knihy napovídá, nesměla chybět ani čichová zkouška vzor-
ků  aromatických potravin. Po přesunu z učebny informatiky do 
knihovny se děti seznámily s prací knihovnice i systémem půj-
čování a vracení knih. Samy si mohly vyzkoušet vyplnit online 
přihlášku do knihovny a čtenářský průkaz.  

Blanka Pavelková

Včelařský kroužek
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Balíkovi st., za podpo-
ru včelařského kroužku, který již čtvrtým rokem probíhá na naší 
škole. Pan Balík je vždy ochotný nám ukázat svoji včelnici, přijít 
do školy na přednášku, poradit nám, zajistit materiální podporu. 
Bez jeho ochoty by kroužek nemohl fungovat v takové míře, jak 
se to momentálně daří. Proto nejen za sebe, ale i za všechny 
mladé včelaře a naši školu, ještě jednou děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci!

Natálie Navrátilová
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