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1. zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 17. října 2022 se v Kulturním domě Bludov od 
18:00 do 19:10 uskutečnilo první zasedání obecního zastupi-
telstva ve volebním období 2022–2026. Přítomno bylo všech 
15 nově zvolených zastupitelů. Zasedání v souladu se záko-
nem řídil „starý“ starosta Pavel Ston, jako ověřovatelé zápisu 
byli v průběhu zasedání zvoleni Karel Bank a Pavel Ston, zá-
pis pořídil tajemník Zdeněk Kolínek.

Pracovní orgány, slib zastupitelů, jednací a volební řád
Nejprve bylo nutno provést ověření platnosti volby jednotli-
vých členů zastupitelstva, což obnášelo kontrolu osvědčení  
o zvolení vydaných Městským úřadem Šumperk. K tomu úče-
lu zastupitelstvo zřídilo mandátovou komisi ve složení Jaro-
slav Balhar (předseda), Kateřina Juránková a Gabriela Flaša-
rová. Po schválení programu jednání schválilo zastupitelstvo 
jednomyslně zprávu mandátové komise, která konstatovala 
platnost mandátů všech zastupitelů.
 Starosta poté přečetl slib členů zastupitelstva ve znění: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědo-
mí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce 
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
Každý ze zastupitelů (v abecedním pořadí) poté pronesl slo-
vo „slibuji“ a složení slibu potvrdil podpisem pod text slibu  
u předsedajícího. Poté zastupitelstvo jednomyslně schválilo 
jednací a volební řád z minulého období.
 Zastupitelstvo zvolilo podle volebního řádu volební komisi 
ve složení Stanislav Balík (předseda), Josef Ťulpík a Milan 
Klimeš. Poté bylo jednomyslně potvrzeno, že radu bude tvořit 
starosta, jeden místostarosta a tři další členové rady. 
 Volbu obecních orgánů řídil předseda volební komise  
S. Balík. Na pozici starosty obce nominoval P. Ston stávajícího 
místostarostu Romana Holinku. Žádný další návrh nebyl vzne-
sen. R. Holinka byl starostou zvolen 14 hlasy (1 se zdržel).
 Zastupitelstvo poté schválilo, aby od 1. listopadu 2022 byl 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn jeden člen zastupitel-
stva (tedy aby jeden vykonával funkci jako své hlavní povolá-
ní) a aby touto osobou byla starosta obce. Odložení o 14 dní 
je proto, aby mohl nový starosta vypořádat svůj vztah se státní 
službou podle služebního zákona.

 Na místo místostarosty byl nomino-
ván pouze jeden kandidát, kdy S. Balík 
navrhl končícího starostu P. Stona. I ten 
byl zvolen 14 hlasy (1 se zdržel).
 Na místa tří radních byli nominová-
ni celkem čtyři kandidáti: R. Holinka 
navrhl Bohuslava Strouhala; Marcela 
Březinová navrhla Jakuba Jelínka; Ja-
roslav Balhar navrhl Josefa Sedláčka. 
Žádní další kandidáti navrženi nebyli.  

O kandidátech se hlasovalo v pořadí podle počtu hlasů získa-
ných ve volbách. Všichni tři navržení kandidáti byli zvoleni 14 
hlasy. Jak u volby starosty, místostarosty a radních se hlasování 
zdržel vždy pouze ten, koho se hlasování týkalo.
 Rada obce tak bude v následujícím období pracovat ve slo-
žení: Roman Holinka – uvolněný starosta, Pavel Ston – neu-
volněný místostarosta, členové rady: Bohuslav Strouhal, Jakub 
Jelínek, Josef Sedláček. 

Odměny členů zastupitelstva obce pro volební 
období 2022–2026
Měsíční odměny členům zastupitelstva obce se poskytují dle 
§ 71 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Naří-
zení vlády stanovuje nejvyšší možné odměny pro neuvolněné 
členy zastupitelstva a přesné částky pro uvolněné zastupitele. 
Zastupitelstvo se může usnést o případném krácení odměn pro 
neuvolněné zastupitele, pro uvolněné (v našem případě pro 
starostu) platí výše uvedená v nařízení vlády. Nařízení vlády 
rozlišuje odměny podle velikosti obce a vykonávaných funk-
cí (zastupitel, předseda či člen výboru či komise, radní, mís-
tostarosta). Zastupitelstvo může rovněž rozhodnout, jestli se 
vyplácí odměny za souběžně vykonávané funkce (třeba radní  
a předseda výboru), nebo jestli se vyplácí jen za nejvyšší funkci.  
V uplynulém období byly v Bludově vypláceny odměny pouze 
za nejvyšší zastávanou funkci, a to ve výši 50 %.
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 R. Holinka navrhl, aby byly odměny vypláceny podle mo-
delu z minulého volebního období s tím, že ušetřené peníze 
rozděluje obec v sociálním dotačním programu a dalších do-
tacích pro spolky. M. Klimeš uvedl, že se v minulém období 
díky vyplácení 50 % odměn ušetřilo jen asi 2,3 mil. Kč, což  
v kontextu obecního rozpočtu nejsou velké peníze. Navrhl, 
aby bylo neuvolněným členům zastupitelstva vypláceny od-
měny ve výši 75 % z max. stanovené výše s tím, že zastupitelé 
budou moci z peněz „navíc“ podporovat spolky a aktivity po-
dle jejich výběru. S. Balík v reakci na to zalitoval, že již v za-
stupitelstvu nezasedá Jindřich Matěj, který většinou navrhoval 
nevyplácet odměny žádné. S ohledem na prosaditelnost pod-
pořil návrh starosty R. Holinky na 50 % s účinností od násle-
dujícího dne 18.10.2022. Upozornil na to, že ušetřená částka 
více než 2 mil. Kč rozhodně není zanedbatelná; a rovněž na to, 
že zastupitelé mají možnost i ze stávajících odměn podporovat 
bludovské spolky a aktivity.
 Zastupitelstvo poté hlasovalo o návrhu M. Klimeše, který 
podpořil jen jeden zastupitel (12 proti, 2 se zdrželi). Jedno-
myslně bylo schváleno, že bude vyplácena pouze odměna za 
nejvyšší zastávanou funkci a že účinnost bude od 18.10.2022. 
Původní návrh R. Holinky (50 %) schválilo zastupitelstvo  
14 hlasy (1 se zdržel).

Pamětní listy končícím zastupitelům ve volebním 
období 2018–2022 
Zastupitelstvo obce schválilo na jednání 20.3.2019 Pravidla 
pro udělování čestného občanství obce a pamětního listu obce 
Bludov, z nichž mj. plyne, že zastupitelům vykonávajícím 
jejich mandát v průběhu volebního období 2018–2022, bude 
udělen pamětní list po skončení jejich mandátu, nejpozději  
v roce 2022. V dalších obdobích již udělován nebude.
 S. Balík k návrhu doplnil, že dle dřívějších pravidel byl 
pamětní list udělován až po skončení mandátu. Vznikaly tak 
různé nešikovnosti, jako třeba úmrtí dlouholetého zastupitele 
v průběhu mandátu, který nikdy pamětní list nedostal, zatímco 
ten, kdo jej nahradil na půl roku, ano. Nově zvolená pravidla 
toto odbourala. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo udělení 
pamětních listů obce všem zastupitelům z předchozího voleb-
ního období.

Návrh na udělení čestného občanství Bludova 
Ing. Pavlu Stonovi 
S. Balík navrhl zařadit do programu zvláštní bod – a sice udě-
lení nejvyššího možného ocenění, které obec může dát: čest-
ného občanství obce končícímu starostovi. Podle obecních 
pravidel může obec čestné občanství udělit fyzickým osobám, 

které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce.
Ing. Pavel Ston je nejdéle úřadujícím starostou v historii 
Bludova, kdy starostenský úřad vykonával 20 let. Od vzniku 
obecní samosprávy v roce 1848 rovněž nejdéle zastává pozici 
zastupitele Bludova, a to již 32 let. V letech 1990–1994 byl 
členem rady, v letech 1998–2002 místostarostou a v letech 
2002–2022 starostou obce. Od začátku roku 2004 vykonával 
funkci starosty jako uvolněný – ze svobodně zvolených blu-
dovských starostů jako první v historii. 
 Za jeho starostování doznal Bludov značného rozvoje – 
byly smazány investiční dluhy předchozích let a desetiletí 
a tvář obce se výrazně změnila, to vše při rozumném obec-
ním hospodaření a úspěších při získávání nejrůznějšího typu 
dotací (kterých obec za oněch dvacet let sehnala přes čtvrt 
miliardy korun). Při konci Stonova starostování jsou v zása-
dě téměř splaceny i veškeré obecní úvěry. Už v jeho prvním 
starostenském období začalo budování kanalizace s čističkou 
odpadních vod, bylo vybudováno multifunkční hřiště na Far-
ském, později došlo k majetkovému vyrovnání restituovaného 
žerotínského majetku, byly postaveny nové obecní byty v ma-
teřské škole, vybudován chodník podél celé ulice Lázeňské, 
zrekonstruovány povrchy silnic a ulic, opravovány památky 
v intravilánu i extravilánu obce, pořizována nová umělecká 
díla, zrekonstruován kulturní dům a penzion pro důchodce, 
obnovena fasáda měšťanky, zřízeno několik kilometrů polních 
komunikací sloužících i turistům a cykloturistům, budovány 
protierozní příkopy a řada dalších investičních akcí. Po vel-
kých investicích se za Stonova starostování dbalo i na to, aby 
obec vypadala upraveně a hezky. A to vše zdánlivě navzdory 
– spíše ale díky – jeho klidné povaze a osobní slušnosti. Byl 
starostou rozumným, čestným, klidným, a přitom výkonným  
a efektivním.
 Ze všech těchto důvodů S. Balík navrhl udělení čestného 
občanství obce Bludov, a to právě v závěru jeho starostenské-
ho období jako poděkování za jeho obětavou práci pro obec. 
Zastupitelstvo tento návrh schválilo 14 hlasy (samotný P. Ston 
se hlasování zdržel).

Diskuse
Starosta R. Holinka otevřel diskusi, v níž vystoupil s krátkým 
projevem, ve kterém především nastínil, co obec v nejbližších 
letech čeká. Snaha pokrýt zvyšování výdajů na energie využi-
tím fotovoltaiky např. na ČOV, mateřské škole, základní škole 
atd., získáváním dalších dotací, rozvíjením aktivity místních 
spolků, zadržováním vody v krajině, obnovou památek, údrž-
bou zeleně apod.

Stanislav Balík ml.
foto: Josef Baslar

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Děkujeme vám všem, kteří jste nám v letošních 

komunálních volbách dali svůj hlas.  
To, že jsme po šesté za sebou nejsilnější  

politickou stranou v zastupitelstvu, vůbec 
nepovažujeme za samozřejmé a za vaši  

podporu upřímně děkujeme.

V následujících letech budeme společně pracovat, 
abychom naplnili program, který jsme vám 

předložili. Věříme, že i díky tomu bude  
Bludov i nadále dobrou (a ještě lepší) adresou.

kandidáti za Občanskou demokratickou stranu

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Rádi bychom touto cestou

poděkovali bludovským voličům,
kteří přišli ke komunálním volbám

a dali nám svůj hlas.
Kandidáti strany

NEZÁVISLÁ VOLBA
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NOVÉ VÝDEJNÍ MÍSTO 

(Parcel Shop)

V BLUDOVĚ

nemusíte čekat na příjezd kurýra
jsou vaše balíčky připraveny k výdeji každý pracovní den
můžete posílat zásilky objednané v aplikacích Zásilkovna a E-balík
  

Po - Čt   8:30 - 17:00

Pá          8:30 - 16:00

S NÁMI

OTEVÍRACÍ DOBA

Doručením balíčků do GLS Parcel Shopu ušetříte za dopravu

Adresa prodejny: tř. A. Kašpara 348, Bludov (vedle prodejny COOP)

Parcel Shop
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Amélie Podhorná Kvido Keprt

Mariana Bauerová Valerie Janíčková
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Čestní občané obce Bludov

Zajímavosti z bludovské historie XI.
Jak je uvedeno na jiném místě tohoto čísla, řady bludovských 
čestných občanů rozšířil končící starosta obce Ing. Pavel Ston. 
Kdo všechno v minulosti byl takto oceněn a co to vlastně zna-
mená a znamenalo být čestným občanem?
 Zákon o obcích je dnes poměrně stručný, když říká, že 
obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou mě-
rou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. 
Čestný občan má podle zákona právo vyjadřovat na zasedá-
ní zastupitelstva svá stanoviska v souladu s jednacím řádem 
zastupitelstva. Bludovská pravidla pro udělování čestného 
občanství přidávají ještě jednu – byť posmrtnou – „výsadu“: 
je-li čestný občan po smrti pochován na bludovském hřbitově, 
je jeho hrob považován bez dalšího projednání za „Hrob vý-
znamného občana“, což mj. znamená, že je odpuštěn nájem za 
hrobové místo, kde je pochován.
 Dříve – za habsburské monarchie – ale mělo čestné občan-
ství ještě jiný rozměr, ovlivňovalo volební výsledky. Občané 
obce totiž neměli rovné volební právo. Jednak mohli volit jen 
muži. A jednak síla volebního hlasu závisela na výši placených 
daní. Občané byli seřazeni podle výše daní, které odváděli  
a rozděleni do tří skupin. Taková nejmenší skupina, která 
platila jednu třetinu daně (tedy ti největší poplatníci – v Blu-
dově hrabě Žerotín, mlynář Habermann, továrník Ston a pár 
dalších), volila jednu třetinu zastupitelstva. Druhá skupina, 
která platila další třetinu daně, volila další třetinu zastupitel-
stva. Tato skupina už byla větší – zahrnovala větší i menší 
sedláky a úspěšné řemeslníky. Třetí – největší skupina, zahr-
nující už mnoho set řemeslníků a dělníků – volila zbývající 
třetinu. Spolu s první, nejmenší, skupinou volili i příslušníci  

tzv. honorace. Mezi ni zákony počítaly duchovní křesťan-
ských církví, rabíny židovských obcí, úředníky dvora, státu, 
země a veřejných fondů, důstojníky a vojenské zaměstnance  
s důstojnickým titulem i bez něho, kteří byli na odpočinku  
a ponechávali si vojenský charakter, doktory, kteří dosáhli 
akademického titulu na některé tuzemské univerzitě, a před-
stavené a vyšší učitele obecních škol a ředitele, profesory  
a učitele na středních a vyšších školách a učilištích. A také – 
čestné občany. 
 Příslušníků honorace bylo v Bludově jen minimum (fak-
ticky jen farář a kaplan, ředitel a několik učitelů a doktor  
Sloupenský). Počet voličů tzv. první voličské skupiny byl 
hodně malý a šlo tak snadno ovlivnit volební výsledek celé 
jedné třetiny zastupitelstva. To byl zřejmě důvod, že v době 
rozjitřené politické situace někdy v osmdesátých letech  
19. století, kdy se mezi sebou přetahovaly katolické a po-
krokářské kruhy o vedení obce, byla jmenována řada čestných 
občanů, aby pomohli v dalších volbách udržet volební výsledky.
 Za první republiky už čestné občanství žádná zvláštní prá-
va nepřinášelo, možná i proto byli za oněch dvacet let jmeno-
váni jen dva čestní občané – někdejší spolužáci, kteří se po-
díleli na vzniku Pamětí obce Bludova: Dr. Jan Březina, který 
je napsal, a Adolf Kašpar, který je ilustroval. Po roce 1948 si 
Dr. Březina ale stěžoval, že se k němu jeho rodná obec jako  
k čestnému občanu nechová, když mu nedovolila ani kupovat 
si obědy ve školní jídelně.
 Za celou komunistickou éru bylo uděleno jen jediné čestné 
občanství Bludova, a to na podzim 1948 tehdejšímu preziden-
tu Klementu Gottwaldovi. Šlo o celostátní akci u příležitosti 
jeho narozenin. Byl to jediný čestný občan v historii naší obce, 
který s ní neměl nic společného. První svobodně zvolené za-
stupitelstvo v roce 1990 mu tuto občanství odebralo, přičemž 
zajímavostí je, že toto odebrání tehdy podpořili i zastupitelé 
za KSČM.
 Po roce 1990 pak udělil Bludov zatím tři čestná občanství – 
v roce 2005 JUDr. Josefu Cyrilu Kotrlému in memoriam  
a v letech 2019 a 2022 prvním dvěma polistopadovým staros-
tům JUDr. Josefu Sedláčkovi st. a Ing. Pavlu Stonovi.

Nápis na hrobě čestného občana Bludova Dr. Jana Březiny Parte čestného občana Bludova P. Františka Ermise
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Celkem udělilo bludovské obecní zastupitelstvo od roku 1850 
těchto patnáct čestných občanství:
• Jan Benda (1828–1906) – bludovský starosta (1860–

1879), čestné občanství uděleno před rokem 1890
• P. ThDr. František Janiš (1848–1910) – profesor teologie 

v Olomouci, děkan tamější bohoslovecké fakulty, někdejší 
bludovský kaplan (1873–1878), čestné občanství uděleno 
před rokem 1890

• František Wicenec (1844–1915) – bludovský řídící učitel 
(1877–1906) a okresní školdozorce (1885-1906), čestné 
občanství uděleno před rokem 1890

• P. František Ermis (1849–1912) – kaplan a farář v Blu-
dově (1876–1912), čestné občanství uděleno před rokem 
1890

• P. Rudolf Holub (1859–1923) – farář v Lidečku, Čelad-
né a Vnorovech, někdejší kaplan v Bludově (1888–1900), 
čestné občanství uděleno před rokem 1890

• MUDr. Alois Sloupenský (1868–1942) – obvodní lékař  
v Bludově, čestné občanství uděleno před rokem 1890

•	 Josef	Jáně (1860–1921) – advokátní solicitátor v Bludově, 
čestné občanství uděleno před rokem 1890

• Karel Emanuel ze Zierotina (1850–1934) – majitel vel-
kostatku v Bludově, poslanec moravského sněmu i říšské 
rady, pozdější moravský místodržitel (1900–1906); čestné 
občanství uděleno 1890

Izrael s GOPRO kamerou a hudbou ze severu na jih

Vydejte se v pátek 4. listopadu od 18 hodin poznávat Izrael 
společně s cestovatelem Karlem Kocůrkem. Cestopisná be-
seda doplněná hrou na hudební nástroje z Izraele a výstavou 
dovezených předmětů se bude konat v kinosále Kulturního 
domu Bludov. 
 Karel Kocůrek se vypravil několikrát do Izraele. Cestoval 
autobusem, vlakem, autem a pěšky. Bydlel v židovské rodi-
ně, kde naslouchal příběhům lidí, kteří přežili koncentrační 
tábory. Setkával se s lidmi různých náboženských vyznání. 
Povídal si s vojáky a vojačkami izraelské armády, s taxikáři. 
Přespal v kibucu, na pláži u Rudého moře. Navštívil posvát-
ná místa v Jeruzalémě, Betlémě, v Galilii. Neminul ani mra-
kodrapy v Tel Avivu, národní park Timna, pozoroval divoká 
zvířata. Procházel kouzelným červeným kaňonem v poušti 
Negev. Koupal se pod vodopády v En Gedi. Navštěvoval sta-
rověké archeologické lokality v Megido, Bet Guvrin, Jerichu. 
Položil se na hladinu Mrtvého moře. Šnorchloval s GOPRO 

• František Pospíšil (1871–1934) – hospodářský správce 
velkostatku v Bludově, který se zasloužil o výstavbu bu-
dovy měšťanské školy; čestné občanství uděleno 1909

• Adolf Kašpar (1877–1934) – ilustrátor a malíř, bludovský 
rodák, autor ilustrací k Pamětem obce Bludova; čestné ob-
čanství uděleno 1927

•	 Dr.	Jan	Březina (1877–1962) – historik a středoškolský 
učitel v Praze, bludovský rodák, autor Pamětí obce Bludo-
va; čestné občanství uděleno 1927

• Klement Gottwald (1896–1953) – komunistický pre-
zident Československa; čestné občanství uděleno 1948,  
odebráno 1990

• Dr. Josef Cyril Kotrlý (1903–1973) – politik, představitel 
protinacistického odboje, bludovský rodák; čestné občan-
ství uděleno in memoriam 2005

•	 JUDr.	 Josef	 Sedláček (nar. 1950) – starosta Bludo-
va (1990–2002), dlouholetý starosta TJ Sokol Bludov  
a aktivní občan; čestné občanství uděleno 2019

• Ing. Pavel Ston (nar. 1954) – nejdéle úřadující starosta  
v dějinách Bludova (2002–2022), aktivní občan; čestné 
občanství uděleno 2022

Stanislav Balík ml.
foto: archiv autora

kamerou v království korálů a ryb v Rudém moři v Eilatu. 
Vstupné na besedu činí 50 korun. 

foto: archiv Karla Kocůrka
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Vzpomínka
   

   

   

   

Dne 18. listopadu 2022 si připomeneme 
8. výročí od úmrtí bratra
Štefana Majchera
Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
Sestry Marie, Pavla s rodinami a švagrová Dáša 
s rodinou.

Dne 21. listopadu 2022 by naše drahá  
a milovaná maminka, babička a prababička paní 
Jiřina Divišová 
oslavila s námi všemi své významné životní 
jubileum 100 roků. S láskou vzpomínají dcery  
s rodinami a syn s rodinou. 

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 28. listopadu 2022 vzpomeneme 2. výročí 
úmrtí našeho syna 
Evžena Fazora
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 
Rodiče, bratr a sestra s rodinou.

Dne 12. prosince 2022 uplyne 11 let 
od úmrtí paní 
Libuše Kvapilové
Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 
Manžel, maminka a děti s rodinami.

 
POZVÁNKAPOZVÁNKA
na akce v listopadu 2022
4.11.  18:00  Izrael  s  GOPRO  kamerou  a  hudbou  ze  severu   
   na  jih /kinosál KD/
11.11. 16:00  Duo Albatrost /Kavárna v oranžerii/
12.11. 14:00  KPH:  Libor Janeček a Mariia Mikhailova /zámek/
23.11. 18:00  Vzpomínání na Květu Fialovou /SLL Bludov/
27.11. 17:00   I. adventní koncert Motýli Šumperk /kostel sv. Jiří/

Pořad věnovaný Komenskému připomněl, 
jak je důležité vzdělání

Komponovaný pořad složený především z inspirativních za-
myšlení J. A. Komenského, které jsou aktuální i po čtyřech 
stoletích přivezli do Bludova herci Milena Steinmasslová  
a František Kreuzmann. Hudební doprovod, vstupy i vyjadřo-
vání hudbou přednesla flétnistka Lenka Kozderková Šimková. 
Pořad se konal v neděli 16. října v prostorách zámku Bludov.
 Vystoupení neslo název Jsme opravdu národ Jana Amose 
Komenského? Účinkující v dialogu s publikem hledali odpo-
věď na tuto otázku prostřednictvím dochovaných myšlenek 
Komenského i prostřednictvím současných sociologických 
výzkumů. Odpověď v závěru pořadu byla zcela jednoznačná, 
ano jsme národem Komenského. A právě proto bychom měli 
dle jeho nadčasových systémových řešení konat. Osobnost, 
která byla ve své době v podstatě uznávanou celebritou, pod-
poroval také Karel starší ze Žerotína. „Je mi ctí, že na závěr 
dnešního pořadu mohu říci, že můj předek, Karel starší ze  
Žerotína, přispěl ke kariéře Jana Amose Komenského, kterého  
v mládí finančně podporoval,“ vystoupil z hlediště Karel 
Mornstein-Zierotin, potomek slavného šlechtického rodu. 
Pořad tak získal krásnou tečku – konal se na správném místě 
a připomněl potřebu podpory vzdělávaní mladých talentova-
ných lidí v každé době.

foto: Josef Baslar

VYSOKÉ TATRY
4denní zájezd
14. 9. – 17. 9. 2023
cena 4.000,- Kč

Přihlášky a informace Zdeněk Spáčil: 608 834 221
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Je vám 65 a více let? 
Zdarma vás naučíme, jak správně 
ovládat tablet nebo chytrý telefon 

a jak se bezpečně pohybovat na internetu!

Kulturní dům Bludov ve spolupráci s neziskovým spolkem 
Moudrá Sovička nabízí ZDARMA vzdělávací seminář  

Jak na chytrý telefon a tablet. Seminář je určen pro seniory  
65 +, kteří mají zájem naučit se správně ovládat základní 

nastavení a služby na chytrém telefonu a tabletu. 
Neziskový spolek Moudrá Sovička má dlouholeté zkušenosti 

se vzděláváním seniorů. Díky dotačnímu programu  
NADACE VODAFONE  –  Projekt Digitální odysea  

jsou naše aktivity ZDARMA.
Seminář je určen pro 10 – 15 zájemců v délce 4 hodiny  

s přestávkami a s prostorem na vaše individuální dotazy. 
Tempo i obsah akce se přizpůsobuje požadavkům 

konkrétní skupiny.
Přihlásit se můžete: v kanceláři KD Bludov,  

tel.: 583 238 177, mobil: 736 609 734
Uzávěrka přihlašování: 10.11.2022

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
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Sezóna sidecarcrossu 2022

Vážení sportovní přátelé, tak jako každý rok i letos vás chci 
seznámit se sidecarcrossovou sezónou 2022 (veteránů), kte-
ré jsme se zúčastnili za podpory obce Bludov a nově Ruda 
nad Moravou. Do letošního klání naše posádka nastupovala 
v novém složení z důvodu zdravotních problémů mého řidiče 
Stanislava Hutiry. Na závodních tratích jsme společně strávili 
třicet pět let. Za tu dobu se tělo dosti opotřebuje a jednou řekne 
dost. To se mu přihodilo na začátku letošního roku, a proto se 
rozhodl ukončit závodní kariéru.
 Ve stejnou dobu jsem dostal nabídku od jezdce Jiřího Gitn-
hera z Rudy nad Moravou, kterému ze stejných důvodů odpadl 
spolujezdec. Slovo dalo slovu, a tak jsme zahájili přípravu na 
sezónu. Letošní rok čítal 7 závodů mistrovství republiky (ve-
teránů) a k tomu tři závody Mistrovství světa side. Ty se však 
z důvodů rozhodnutí promotéra FIM neuskutečnily. Side klá-
ní začalo prvním podnikem 16:4 v Mohelnici a skončilo 1.10 
v Horním újezdu Nám se dařilo držet celkové třetí místo do 
poloviny sezóny. Poté nastal propad na páté místo. Poslední 
závod nám i přes technické potíže vynesl celkové čtvrté místo. 
Na třetí místo nám chybělo 9 bodů.
 V příštím roce budeme dělat vše pro to, abychom se umístili 
na co nejvyšším bodovaném místě.
 Děkujeme všem fanouškům a sponzorům za podporu.

Zdeněk Plhák
foto: archiv autora

Kontakt :
+420 737 38 34 70 

www.krouzkySaS.cz

Vančurova 625,
 Bludov , 78961

Výroba a prodej kroužků na exotickéVýroba a prodej kroužků na exotické
ptactvo, ptactvo, holuby, dravce a kroužky CITESholuby, dravce a kroužky CITES

LASEROVÝ POPISLASEROVÝ POPIS

Výdejní i podací místo pro Vaše zásilky.Výdejní i podací místo pro Vaše zásilky.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Pá:  9.00 - 19.00h
        So:  9.00 - 12.00h
        Ne:  -  Zavřeno  - 

( Po telefonické domluvě kdykoliv )

Komorní duo Mariia Mikhailova a Libor 
Janeček vystoupí na zámku

Španělské a jihoamerické rytmy a melodie s flétnou a kytarou 
čekají příznivce Kruhu přátel hudby v sobotu 12. listopadu ve 
14 hodin. 
 V podání flétnistky Mariie Mikhailové i kytaristy Libora 
Janečka zazní především hudba světoznámého argentinského 
skladatele, zakladatele stylu Tango nuevo, Astora Piazzolly.  
Z jeho díla budou uvedeny skladby starého i nového tanga, ale 
také nádherná duchovní skladba Ave María.  Tvorba Astora 
Piazzolly byla velikou inspirací pro dalšího významného ar-
gentinského skladatele a koncertního kytaristy Máxima Diega 
Pujola. Jednotlivé části jeho originální kompozice pro flétnu  
a kytaru, Suity Buenos Aires jsou vlastně názvy předměstí 
hlavního města Argentiny. 
 Alternativu k argentinské hudbě jsou brazilské samby Cel-
sa Machada z cyklu Musiques populaires brésiliennes (Popu-
lární hudba Brazílie). Spolu s dalšími skladbami z Latinské 
Ameriky představují hudbu, která v sobě mísí vlivy evrop-
ských přistěhovalců s jihoamerickým folklórem.
 Nebudou chybět ani díla pro sólovou kytaru ze Španělska – 
ze země, kde vznikla nejen kytara, ale současně s ní i moder-
ní kytarová technika. El vito i Alegrias s typickou kytarovou 
technikou rasgueada i nádechem flamenca, prodchnuté španěl-
skou zpěvností a melodikou. 

foto: archiv KPH
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Už víte, kam 
na střední školu?
Zvolte obory Obráběč kovů a Strojař – obsluha 
CNC strojů na Střední škole řemesel v Šumperku.

Studujte učební obory, po kterých je a bude poptávka.

Růst nových strojařů podporuje

Strojaři studují na 

www.oborycoleti.cz

dormer_hr_skola_inzerce_a5.indd   1dormer_hr_skola_inzerce_a5.indd   1 13.10.2022   14:2513.10.2022   14:25
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Rosteme a pRoto nabíRáme:

✓  soustRužník
✓  fRézař
✓  obRáběč (cnc bRoušení)

+420 583 369 131  ●  kariera@ceramtec.cz

CeramTec Czech Republic, s.r.o.  ●  Žerotínova 62  ●  787 01 Šumperk

U nás máte jistotu!

mzda až 45.000 kč

náboRový příspěvek  30.000 kč
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TJ Sokol Bludov z.s., oddíl stolního tenisu, 
informuje všechny zájemce, 

že probíhají tréninky probíhají tréninky 
dětí a mládeže v herně dětí a mládeže v herně 

stolního tenisu v Sokolovně. stolního tenisu v Sokolovně. 

Tréninky jsou každé 
úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:00.

Těšíme se na nové i známé tváře.Těšíme se na nové i známé tváře.

Kontaktní osoba: 
Jakub Jelínek, tel. 731 242 239

TJ Sokol Bludov z.s., oddíl stolního tenisu, TJ Sokol Bludov z.s., oddíl stolního tenisu, 
informuje všechny zájemce, informuje všechny zájemce, 

TJ Sokol Bludov z.s., oddíl stolního tenisu, TJ Sokol Bludov z.s., oddíl stolního tenisu, 
informuje všechny zájemce, informuje všechny zájemce, 

Zámecká oranžerie zahajuje 
prodej ovocných dřevin

HUDEBNÍ ODPOLEDNE
v Kavárně v Oranžerii Bludov

Pátek 11.11.2022 
 16:00 - 19:00 hod.

Občerstvení zajištěno.
Vstupné 70,- Kč.

Akce se koná za každého počasí.
Populární melodie k poslechu i tanci pro střední 

a starší generace zahraje šumperské oblíbené

DUO ALBATROS.

Poloostrov Pelješac
TRPANJ
CHORVATSKO
/sobota/ 1.7. – 12.7.2023 – 7.100,- / 9 nocí
/středa/ 19.8. – 30.8.2023 – 7.100,- / 9 nocí
Přihlášky a informace Alena Černochová: 
732 351 184, Zdeněk Spáčil: 608 834 221

Informujeme všechny zákazníky  
a zahrádkáře, že nastala ideální doba  

pro sázení ovocných dřevin. Nabízíme široký 
výběr volnokořenových stromů a keřů  
v pěstební formě zákrsek, čtvrtkmen, 
polokmen, vysokokmen a sloupovité.  

Prodáváme tradiční ovocné odrůdy i netradiční 
druhy- například asijská hruška, ořešák, jeřáb 
oskeruše, ryngle malvazinka, jeřáb moravský, 

josta a jiné. Z drobného ovoce můžeme 
nabídnout rybíz, angrešt, maliny, ostružiny, 

borůvky, černý bez a další. 

Po-Pá 8-17 hod., So 7:30-11 hod.
Tel.: 603 259 375
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Konec mesoh roku? 
Co si zkontrolovat? 

www.mojeodpadky.cz 

 

Počet Svezených pytlů a popelnic 

V odpadovém účtu v sekci „Svezený opad“ na Nástěnce si prosím zkontrolujte, 
zda všechny vývozy pytlů s tříděnými odpady či nádob se směsnými odpady 
sedí. Pokud by vám nějaké záznamy chyběly, neváhejte nám napsat jeden 
z e-mailů níže. Záznamy vám rádi doplníme. 

Odp. dotazník, Inventura stanoviště 

Dále doporučujeme si také zkontrolovat, zda máte vyplněný ODPADOVÝ 
DOTAZNÍK a také, zda všechny údaje v INVENTUŘE STANOVIŠTĚ jsou korektní. 
Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti, opět se neváhejte se nám ozvat na 
kontaktech níže, rádi s vámi situaci vyřešíme. 

Reklamační období končí 30. 11. 2022!  

Do 30. 11. 2022 je stanoveno také reklamační období, do jehož konce je 
možné vznést dotazy či připomínky týkající se vašich odpadových účtů. 
Dotazy můžete adresovat na: 

Hana Burianová (e-mail: burianova.isnoit@gmail.com) 

Doporučujeme Sledovat 
Youtube a facebook  

naše odpadky  

Pro další tipy 
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ZŠ Bludov

Včelařský kroužek
V letošním roce se opět budeme setkávat ve včelařském krouž-
ku. Přivítali jsme nové členy a hned jsme se pustili s chutí do 
práce. Léčili jsme naše školní včelstvo, vyvařovali jsme vosk 
a vyráběli jsme svíčky. Moc se těšíme na další práci se včelič-
kami a spoustu nových zážitků, zkušeností a dovedností, které 
získáme.
 Natálie Navrátilová

 vedoucí včelařského kroužku

léčivý pramen. Následně si děti mohly na vlastní ruce, nohy  
a svaly vyzkoušet terapeutické cvičební pomůcky. Výlet se dětem 
velmi líbil a na rozloučenou ještě dostaly pomyslnou třešnič-
ku na dort… lázeňské oplatky, se kterými jsme objevování  
zakončili. Velmi děkujeme personálu Lázní Bludov za milé 
přivítání a také za sladkou tečku. 

Bramborový den
Dne 11. října jsme s prvňáčky zažili „Bramborový den“.  
Během dne děti plnily s bramborami nejrůznější úkoly.  
V matematice porovnávaly, kdo si přinesl větší a kdo menší 
bramboru, podle velikosti je skládaly do řady, tvořily různé 
skupinky. V tělesné výchově zjistily, že posbírat, napytlovat 
a uklidit brambory do sklepa není vůbec lehká věc. V českém 
jazyce zhlédly pohádku o bramboře, která se stala hvězdičkou  
a lámaly si hlavičky, jak se to vlastně stane, že brambora vy-
roste a dostane se až na talíř. Děti vyrobily z brambor razítka  
a tiskátka, kterými potiskaly papíry a vyrobily krásné orna-
menty. Samozřejmě nemohli chybět bramboroví panáčci, je-
žečci a další postavičky.  Už teď se těšíme na sklizeň příští rok. 

Kateřina Holzmannová

Projektové odpoledne ve školce
Mladí včelaři se tentokrát vydali do školky. Seznamovali děti 
se životem včel v úle, vysvětlovali jim, kdo je královna, dělni-
ce či trubec. Děti si mohly vyzkoušet různé včelařské pomůc-
ky a obléci si včelařský ochranný oblek. Na závěr si přivoněly 
k čerstvému voskovému koláči a ukázali jsme jim, jak se vy-
rábí svíčky. Doufáme, že až školkáčci vyrostou, tak je budeme 
moci přivítat u nás ve včelařském kroužku ve škole.
      Natálie Navrátilová
 vedoucí včelařského kroužku

V první třídě to žije... Výlet do Lázní Bludov
Naši prvňáčci nesedí jen v lavicích. Podnikají různé výpra-
vy za poznáním své vesnice a prozkoumávají okolí. V úterý  
4. října jsme se vydali prozkoumat Lázně Bludov. Na cestu 
jsme vyšli i přes mlhavé počasí. Pozorovali jsme, jak se zbar-
vuje příroda do své podzimní krásy a po cestě jsme sbírali 
zajímavé přírodniny. V lázních se nám dostalo velmi milého 
přivítání a měli jsme možnost nahlédnout  do interiéru i na 

Čtyři obce v jedné třídě
Do naší třídy III.A dochází děti ze čtyř obcí –  Bludova, Vy-
šehoří, Chromče a Postřelmůvku.  V hodinách prvouky jsme 
toho využili a postupně se se všemi obcemi seznamovali. Po-
rovnávali jsme je z mnoha úhlů – podle počtu domů, počtu 
obyvatel, předpokládaného data vzniku i původního němec-
kého názvu.
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 Velice zajímavá byla návštěva bludovského obecního úřa-
du. Ujala se nás p. Flašarová, seznámila nás s historií budovy 
a funkcí úřadu a provedla nás budovou obecního úřadu.  Nej-
více se dětem líbilo u pana starosty Stona,  a to nejenom pro 
laskavé přijetí, ale i vstřícné odpovědi na všetečné dětské otáz-
ky.  Nejvíce děti zaujala veliká nástěnná fotografie z leteckého 
pohledu na obec. Drobné dárky, které jsme dostali, nás nejen 
potěšily, ale někteří je využili i při tvorbě vlastního projektu 
o obci Bludov. Výzvou pro děti bylo zadání úkolu nakreslit  
obrázek na budoucí pohlednici obce Bludov – děti tvořily roz-
hledny, zámky, sochy, školy, obecní úřady i hasičské věže.
 Obcí, ve které máme školu, jsme se toulali opravdu  
důkladně a na všech významných místech jsme si udělali pa-
máteční fotografii. V závěru tohoto projektu nás každý z žáků 
naší třídy seznámil s tím, co ví a umí napsat o své obci. Někteří 
vyzdobili svá díla i krásnými obrázky míst své obce či foto-
grafiemi.  Díky šikovným dětem a ochotným lidem se tento 
projekt opravdu povedl.

Iveta Stavělová Šejnohová

Loutkové divadlo 
Škola hrou je základ. Proč si tedy čas od času nepohrát i ve 
vyšších ročnících. Žákům osmých ročníků se podařilo v ne-
bývale krátkém časovém limitu vyrobit krásné loutky a sehrát 
hned několik Ezopových bajek. V týmech se tak naučili pra-
covat pod tlakem, efektivně si rozdělit úkoly a zapamatovat 
si jednu z vybraných bajek. Hravým způsobem si tak děti 
zapamatovaly, co je to bajka, kdo v ní vystupuje a také, že  
z každé vychází nějaké ponaučení. A jaké ponaučení si z ho-
diny odnesli žáci? Pochopili, že nadšení pro věc a spolupráce, 
jsou klíčem k budoucímu úspěchu.
  Zdeňka Kulhajová     

Den policistou
Kdo z dětí alespoň na chvíli nezatoužil stát se policistou? Není 
nic lepšího než si to na vlastní kůži vyzkoušet. V rámci akce 
„Den policistou“, která se uskutečnila 20. září v Šumperku, 
si tříčlenné týmy základních škol z šumperského regionu po-
licejní práci zažily opravdu zblízka. Navštívily pracoviště 
kriminalistické techniky, zhlédly práci policejních kynologů, 
či zásah proti nebezpečnému pachateli v bytě. Součástí akce 
byla také prohlídka policejního vybavení, které si děti mohly 
i vyzkoušet. Střelba, fyzické testy a další zajímavé úkoly spo-
jené s policejní prací byly pak náplní soutěže, kterou bylo celé 
dopoledne zakončeno. Zástupkyně z osmého ročníku Eliška 
Matějíčková, Karolína Snášelová a Veronika Švédová obsadi-
ly krásné čtvrté místo. 
   Jana Nesrstová 

Beseda s paralympijskou vítězkou Evou Kacanu
V úterý 4. října se žáci V. B setkali s paralympijskou vítězkou 
ve vrhu koulí Evou Kacanu. Paní Kacanu zůstala po srážce 
s jiným lyžařem na invalidním vozíku. Tato tragédie jí ale 
nezabránila ve sportování a ve své disciplíně dosáhla mnoha 
úspěchů. Vrcholem její kariéry byla zlatá medaile z letních pa-
ralympijských her v Pekingu.
 Paní Kacanu se nejdříve seznámila s celou třídou a poté 
začala vyprávět o tom, s jakými sporty se můžeme setkat na 
paralympiádě a v čem se paralympiáda liší od klasických let-
ních olympijských her. Představila  nám další sportovce naší 
republiky, kteří mají nějaká zdravotní omezení. Besedu zpes-
třila ukázkou fotografií a různých videí z paralympiád, mist-
rovství světa a jiných sportovních klání. Na závěr besedy žáci 
pokládali otázky, které si dopředu připravili a které je nejvíce 
zajímaly.
 Nakonec přišlo ještě překvapení, paní Kacanu přinesla  
medaile, které získala na závodech z celého světa. Všichni si 
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Přespání ve skautské klubovně

Sběr elektro odpadu v MŠ

V sobotu 8. října 2022 jsme se my – bludovští skauti, skaut-
ky, vlčata a světlušky – sešli v podvečer u klubovny. A ještě 
před tím, než se setmělo, jsme šli ven hrát hry. A když už jsme 
byli udýchaní a venku už byly rozsvícené všechny lampy, tak 
jsme se přesunuli do klubovny, kde na nás čekaly deskové hry. 
No a potom jsme najednou museli okolo desáté hodiny vyjít 
před klubovnu, kde začala noční hra. Museli jsme vždy nej-
dřív vyluštit hádanku, která nám napověděla, kam máme jít 
hledat klíč, který jsme potřebovali k vysvobození Elišky (ta 
byla držena v zajetí). Vlčata a světlušky se vydali hledat první 
klíč k rozhledně Brusné a my, skauti, jsme se museli urychleně 
vydat na Horní konec, aby se nám podařilo získat další klí-
če potřebné k vítězství a úniku. Nakonec vše dobře dopadlo,  
a tak jsme všichni kolem půl jedné unavení, ale šťastní, usína-
li. Tou dobou už vše vypadalo idylicky, ovšem jen do té doby, 

Stejně jako v předešlých letech se naše mateřská škola za-
pojila do projektu Zelená škola, který nám umožňuje sbírat 
drobný elektro odpad jako jsou baterie, žárovky atd. Následně 
si krabice s odpadem vyzvedne společnost REMA SYSTÉM  
a odpad je následně ekologicky zlikvidován.
 Tímto bychom chtěli poprosit naše spoluobčany, zda by se 
s námi zapojili do tohoto sběru. Věříme, že každému se někde 

je mohli vyfotit, podržet a prohlédnout. 
Největším zážitkem pro děti byla mož-
nost vyzkoušet si váhu zlata, stříbra  
a bronzu na krku a společně se s těmito 
medailemi vyfotit i s jejich držitelkou. 
Nechyběl ani vlastnoruční podpis paní 
Kacanu do deníčků a památníků, který 
udělal dětem velikou radost.
 Cílem besedy bylo seznámit děti  
s touto výjimečnou ženou, která i přes 
svůj zdravotní stav dokázala získat 
více než 200 medailí a přes 50 dalších 
trofejí a pohárů. Tato žena je důkazem 
toho, že i člověk s handicapem může 
udělat díru do světa.
  Kateřina Gieslová

foto:archiv ZŠ Bludov

než se ráno ozval nepříjemný zvuk budíku, a my museli vstá-
vat. Poté jsme uklidili klubovnu a všichni jsme šli vyčerpaní, 
ale spokojení, domů.

ses. Amálie Vojteková
Junák, středisko Františka Pecháčka Bludov

foto: Šimon Kundrata

doma povalují vybité baterie, prasklé žárovky apod. Všichni je 
mohou přinést k nám do MŠ. Box na elektro odpad se nachází 
u hlavního vchodu do MŠ.
 Děkujeme všem sběračům, kteří se do tohoto projektu  
zapojí s námi.

Hana Sokolová a kolektiv MŠ Bludov


